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 Delft  2006 
 
 Het was voor mij zeer aangenaam om deze zomer weer een aantal dagen in mijn geboortestad 
Delft te kunnen vertoeven na een afwezigheid van meer dan tien jaar. Een uitnodiging voor het bijwonen 
van een lezing over de waterhuishouding in de derde wereld, gehouden in het IHE gebouw alhier, had mij 
ertoe aangezet deze invitatie aan te nemen. Zittend aan mijn ontbijt in de lounge van het hotel “De Leeu-
wenbrug “ overdacht ik hoe ik de komende uren in Delft zou kunnen besteden. 
“ De conferentie staat pas voor vanmiddag om twee uur op het programma daardoor kan ik de komende 
uren nog heel wat in Delft rondzwerven en oude herinneringen ophalen,” dacht ik. 
 Ik wenkte de ober voor de bestelling van een tweede kopje koffie terwijl ik de lounge in ogen-
schouw nam. De lounge van dit hotel was ondergebracht in een souterrain, die veel in oude Delftse wo-
ningen zijn aangebracht. Door deze situatie van souterrain keek men door de lage op het trottoir uitko-
mende ramen direct op het straatniveau waardoor het zichtveld wordt bepaald door voorbij stappende 
benen en rondwentelende fietswielen. De lounge was smaakvol ingericht met kleine eenvoudige tafeltjes 
waaraan twee stoeltjes met bordeaux rode bekleding stonden aangeschoven Op de tafeltjes eveneens  
kleurige kleedjes en bijpassende tafellampjes. Ook de gordijnen, die naast de zijkanten van de ramen 
hingen, bezaten deze donkerrode kleur terwijl de bar, c.q. koffie tafel, van mahoniehout was gemaakt. 
 Op mijn tafeltje lag nog de avondeditie van het dagblad AD van de vorige avond. Ik sloeg het 
dagblad open en zocht in de rubriek “ Delft Dichtbij “ naar de wetenswaardigheden die Delftenaren op dit 
moment bezig hielden. Op één van pagina’s van de bijlage ontdekte ik een uitvoerig verslag over de bouw 
van het nieuwe stadskantoor dat het oude station en een aantal overheidsgebouwen zou gaan vervangen. 
In het artikel stonden de ontwerpen afgebeeld waaruit de gemeente had kunnen kiezen en werd het uitver-
koren ontwerp bejubeld en van een geestdriftig commentaar voorzien. De getoonde ontwerpen zouden in 
ieder geval niet op mijn positieve waardering kunnen rekenen. Ik vond alle ontwerpen te grof, te modern 
en te zakelijk om een gestalte te kunnen geven aan een stadskantoor dat in het oude silhouet van Delft 
opgenomen zou kunnen worden. Het dramatische van alle schetsen bleef voor mij het ontstaan van een 
tegenstelling tussen de moderne nieuwbouwkolossen en het pittoreske oude stationsgebouw, waardoor het 
oude stationsgebouw, een schepping van architect Kuypers, in een Madurodamachtige situatie belandde.  
“ Blijkbaar heeft de Delftse overheid gemeend de stad Delft te moeten opstoten in de vaart der volkeren 
door een dergelijke keuze te maken en niet het lef heeft gehad het oude vertrouwde definitief te vernieti-
gen maar het geheel als een culturele schijnoplossing aan de bevolking te presenteren.”  
Dit overpeinzend dronk ik mijn kopje koffie leeg, vouwde de krant weer in zijn oorspronkelijke vorm 
terug en besloot ik mijn rondwandeling door Delft aan te vangen. Ik stond op en liep naar de uitgang van 
het hotel dat aan de Koornmarkt was gelegen. In het kleine halletje van het hotel liep ik de drie treden 
omhoog om op straatniveau te komen, ik stak de rijbaan over, liep de trap van de Leeuwenbrug op om 
aan de andere kant van de gracht rechtsaf te slaan om via de Nickersteeg naar het Oude Delft te lopen. Op 
de hoek aangekomen hield ik even stil en keek om me heen. Naar rechts kijkend zag ik de Oude Jan, nog 
altijd even scheef staand, deels verborgen achter het groen van de bomen, die langs de gracht stonden. 
Aan de overkant van de gracht stond het verveloze gebouw waar ik in mijn jeugd mijn eerste judolessen 
kreeg van judoleraar meneer Holvast bij de judovereniging  
“ Ippon “. Mijn carrière als beginnend judoka werd al snel in de kiem gesmoord na een lelijke val op de 
judomat waarbij ik een hersenschudding opliep, die mij de lust in het vervolgen van deze sport volledig 
ontnam. 
 De brug overstekend besloot ik linksaf te slaan, en langs het voormalige politiebureau te gaan, 
waar ik, destijds door een ondeugende streek op een bouwterrein, met mijn vader verantwoording moest 
afleggen bij een dienstdoende politieambtenaar. Deze laatste herinnering deed mij nog glimlachen om het 
voorval. Naast het politiebureau stond nog altijd de brede muur van het vroegere klooster van St. Barbara 
waarnaar ook de steeg, die richting het station liep, was vernoemd. Verwonderd over alles dat nog aanwe-
zig was, besloot ik verder te gaan richting Weeshuisbrug. Op de brug aangekomen had ik een mooi uit-
zicht op “ Het Wapen van Holland “ en het weeshuis dat gesticht was door Maria van Duyst. Zo over de 
Oude Delft kijkend viel mij het gebouw op waar ik voor stond. Dit oude 16e eeuwse woonhuis had links 
een dubbele portaalboog van oude verweerde natuursteen.  



 5

 

 
 
In de onderste portaalboog bevond zich een strak gelakte eikenhouten deur. In de portaalboog erboven 
bevonden zich twee kleine ramen waarboven, in natuursteen, een reliëfafbeelding de halfronde boog af-
sloot. Het reliëf, voorstellende “De Wereld“, bestond uit een wereldbol waarop een crucifix was geplaatst 
terwijl cherubijnen links en rechts de wereldbol flankeerden. Het huis werd dan ook “ Die Werelt ” ge-
noemd. Rechts van dit dubbele portaal bevonden zich twee hoge grote ramen waarboven over de gehele 
breedte van de gevel weer drie ramen waren aangebracht voor de eerste verdieping. Daarboven bevonden 
zich nog twee kleinere ramen die waarschijnlijk de zolderverdieping van licht voorzagen. Tussen de twee 
grote ramen van de benedenverdieping was een plaquette aangebracht met de tekst; 
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Hier leefde en werkte 
1814 – 1895 

Anna Maria Margaretha Storm- van der Chijs 
Wereldreizigster 

Voorloopster van het feminisme 
 
 Deze gedenkplaat was een postuum eerbetoon aan een vrouw die zich inzette voor verbetering 
van de levensomstandigheden van de 19e eeuwse vrouw. Haar werken en prestaties  werden in 1952 ge-
ëerd door de Delftse afdeling van Soroptistenvereniging. 
In gedachten verzonken bleef ik geruime tijd naar deze plaquette staren terwijl de omgeving voor mij 
vervaagde. 
 

Een zwoele zachte windvlaag streek door mijn haren, ik hoorde een handkar ratelend voorbij gaan, de brug af 
terwijl zijn bestuurder de grootste moeite had het gevaarte met lading op de steile brughelling in bedwang te 
houden. Links van mij hoorde ik het gelach en geruzie van kinderen, die een knikkerspel speelden. Het rinkelende 
geluid van een hoepel passeerde mij. Als in een trance beland bewoog ik mij naar de voordeur van het oude huis 
waar de postuum geëerde vrouw had geleefd. De glanzend gelakte deur trok mij als een magneet aan. De deur stond 
op een kier. Ik duwde voorzichtig de deur verder open en zag een vlekkeloos schoongeboende gang betegeld met 
kleine tegeltjes. De gangmuren waren strak wit gestuukt en onderaan afgezet met 3 rijen tegeltjes, die doorliepen tot 
het eind van de lange gang. Aan de linkerzijde van de gang stond een halfrond tafeltje in de Louis XIV stijl, direct 
daarnaast was een eikenhouten kapstok met wandkleed aangebracht. Rechts daarvan stond een rood koperen para-
plubak, waarin een tweetal paraplu’s stonden te wachten op, voor hen, betere tijden. De gang liep ver door, aan de 
rechterzijde bevonden zich een drietal deuren op ongelijke afstanden van elkaar. In de ruimte tussen de eerste en de 
tweede deur bevond zich een trapopening. De laatste deur stond open. Een felle bundel licht tekende het eind van de 
gang scherp af tegen de donkere eikenhouten deuren. Onweerstaanbaar aangetrokken door het mysterieuze licht 
duwde ik de zware deur verder open en stapte ik over de marmeren drempel en liep ik de gang verder in. 
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Sjaantje  
 
 
 “ Sjaantje, Sjaantje, kom even,” klonk de stem van mevrouw v.d. Chijs uit de voorkamer. 
Sjaantje stak haar laatste stukje brood in haar mond, stond op van de brede keukentafel en liep naar de 
gootsteen. Een paar flinke zwengels aan de keukenpomp en Sjaantje waste haar handen. Met een vlugge 
beweging droogde zij haar handen af aan haar schort en spoedde zich in de richting waar de stem vandaan 
klonk. 
Sinds een half jaar werkte Sjaantje bij de familie v.d. Chijs in een dienstje voor dag en nacht in het grote 
huis ‘ Die Werelt ‘ aan de Oude Delft waar de familie v.d. Chijs een handel in thee, kaas en boter exploi-
teerde. 
Sjaantje had dit dienstje gekregen omdat zij zo voorkomend was in de ogen van mevrouw v.d. Chijs. Zij 
deed dan ook haar uiterste best om haar werk zo goed mogelijk te doen. 
“ Ja mevrouw, wat blieft U?” vroeg Sjaantje. 
“ Sjaantje, Pieter Otto en Jan Theodoor moeten zo meteen naar school gebracht worden. Ze hebben al ge-
geten en zijn gekleed. Alleen hun schoentjes moeten nog aangetrokken worden, maar dat valt mij wat te 
zwaar.” 
” Doe jij dit even?“ 
Sjaantje bedacht zich geen moment, zij liet zich op haar knieën zakken en riep Pieter Otto, die al met zijn 
schoentjes kwam aanlopen.  
Mevrouw v.d. Chijs was al 7 maanden in verwachting van haar 5e kindje en dit soort werkjes, schoenen 
aantrekken, lukte niet zo makkelijk meer.  
“ Maar dan is het toch logisch ,“ dacht Sjaantje bij zichzelf,  “ dat ik dat voor haar doe.” 
“ Jan Theodoor, sta even stil, zo kan ik je schoentjes toch niet strikken !“ 
Jan Theodoor draaide zich nog een paar keer om en liet dan Sjaantje zijn schoentjes strikken. Hij 
probeerde het zelf ook wel eens maar dan werd het meestal een grote knopenboel waaraan Sjaantje meer 
problemen mee had om het te ontwarren, dan dat zij zelf de veters strikte. 
“ Zeg Sjaantje, zullen we straks paalverlos doen als je ons naar school brengt?“ 
“ Nee, Pieter Otto, “ zei zijn moeder,” daar heeft Sjaantje geen tijd voor, je moet toch om negen uur op 
school bij meester Hartman zijn!“ 
Intussen had Sjaantje de schoentjes van Jan Theodoor gestrikt. Jan Theodoor was een lief zachtaardig 
knulletje met bruine ogen en donkerblond haar. Hij was pas 8 jaar oud en zat dit jaar voor het eerst op de 
school van meneer Hartman. Jan was lang niet zo actief als zijn oudere broer Pieter, die overal een spel-
letje in zag en voortdurend bezig was de aandacht te vragen en ondeugende streken uit te halen of, in het 
ergste geval, de boel op stelten te zetten. 
“ Jongens, nemen jullie je schoolspullen mee! Deze is voor Pieter en die voor Jan.“ 
Sjaantje vond de schoolkistjes erg handig. Meneer v.d. Chijs had deze kistjes meegebracht uit Antwerpen. 
Het waren platte kistjes, die je met twee bandjes over de schouders kon aandoen. Het kistje had een 
schuifdeksel van een leiplankje waarop je boodschappen voor bijvoorbeeld de meester of de juffrouw kon 
opschrijven of, als oefenschrijfplank kon worden gebruikt door de kinderen. 
Pieter had zijn schoolkistje in een mum van tijd aangetrokken. Jan had daar meer moeite mee. Pieter was  
met zijn 11 jaar dan ook wat handiger dan zijn broertje. Met zijn ondeugende blauwe ogen en blonde 
krullen zag  Pieter er vertederend uit en wist hij iedereen voor zich te winnen. 
“ Nu jongens geef mama een kus en dan gauw naar school anders komen jullie te laat.“ 
De jongens gaven hun moeder een zoen en het tweetal was klaar voor vertrek. 
“ Zeg Sjaantje, neem bij de waterstoker Eekhout, als je de jongens op school hebt afgezet, een kilo groene 
zeep en een klein vaatje heet water mee. Laat het bedrag maar op de rekening bijschrijven.“ 
Sjaantje verheugde zich op deze boodschap. Niet dat het zeep of het hete water haar erg interesseerde, 
maar de ontmoeting met Krijn die hiervan het gevolg zou zijn. Sjaantje voelde een warme gloed op haar 
wangen ontstaan. 
“ Tot straks, mama,” zei Pieter, “ dag Jacobus, dag, dag. “ 
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  Jacobus was het jongste kind in het gezin v.d. Chijs en zat nog in de kinderstoel. Nu mevrouw 
v.d. Chijs weer in verwachting was verlangde ze erg naar een dochter. Drie jongens vond ze eigenlijk wel 
genoeg, een dochtertje zou zeer welkom zijn. Sjaantje en de twee jongens liepen de kamer uit, de gang 
door en dan de straat op. 
 Het was een mooie juni ochtend, het beloofde warm te worden. De mussen kwetterden in de 
hoge bomen van het Oude Delft terwijl mensen willekeurig elk hun weg kozen op het kruispunt Korte 
Breedsteeg – Oude Delft. Het schooljaar liep alweer ten einde en meester Hartman wilde nog van alles 
aan de kinderen leren. Ze moesten dus wel op tijd zijn. Op de grote kerktorenklok van de Oude Jan zag 
Sjaantje dat het 10 minuten voor negen was. De kerktoren kon je van hieruit goed zien en stond nog 
altijd, zoals iedereen hem kende, scheef, hellend naar links zonder ooit te zijn omgevallen.  
Sjaantje nam Jan aan de hand terwijl Pieter stoepje op en stoepje af huppelde, een trapje op en weer een 
trapje af  stormde, dan weer even op de straat liep om vervolgens weer op de ongelijke stoepen van na-
tuursteen verder te huppelen of onder een afscheidingsstang door te kruipen. Pieters mond stond bij deze 
acties ook geen moment stil en wist van alles te vertellen over de stoepjes, de trapjes, de gietijzeren hek-
werken en de mensen die achter de statige voordeuren van het Oude Delft woonden. 
De school van meester Hartman lag wat verderop aan het Oude Delft, voorbij de Nickersteeg, schuin 
tegenover het grote huis van de vroegere gouverneur-generaal van Indië ‘Van Durven’. 
 Wandelend en huppelend vervolgde het drietal hun weg naar school, liepen de Nickersteeg 
voorbij en waren dan zo bij school die ondergebracht was in het grote woonhuis van meester Hartman. 
Meester Hartman verzorgde samen met zijn dochter het onderwijs aan de kinderen van gegoede ouders 
uit de buurt van het Oude Delft. Juffrouw Joycelijn gaf les aan de groep kinderen tot tien jaar, meester 
Hartman gaf les aan de oudere kinderen tot veertien jaar. De school van meester Hartman stond goed 
aangeschreven bij de burgers van Delft. Het was een school voor particulieren die over voldoende pecu-
nia beschikten om hun kinderen goed onderwijs te geven. 
Pieter Otto was als eerste het grote patriciershuis binnengehuppeld nadat hij de natuurstenen trap eerst 
dubbel had genomen, een keer omhoog, de ander kant er weer vanaf en dan weer omhoog. Na de laatste 
keer omhoog te zijn gehuppeld, duwde Pieter de zware huisdeur open, liep de brede gang in om het lo-
kaal, links van de gang, binnen te gaan en juffrouw Joycelijn te begroeten. 
“ Dag jufrouw Joycelijn “ 
“ Dag Pieter, is Jan er nog niet? “ 
“ Die komt zo meteen met Sjaantje, ik ben veel vlugger dan hun.” 
“ Zij!”  verbeterde juffrouw Joycelijn. 
Inmiddels waren Sjaantje en Jan binnengekomen. 
“ Jan, kom jij maar hier vooraan zitten, dan kan ik je straks helpen met het mooi schrijven in het vierlij-
nenschrift,“ zei jufrouw Joycelijn vooruitlopend op datgene wat ze straks van plan was te gaan doen. 
Het lokaaltje begon al aardig vol te lopen met kinderen, die van juffrouw Joycelijn les zouden krijgen. De 
grotere kinderen liepen de gang door naar het achterlokaal waar meester Hartman les gaf. Het lokaaltje 
van jufrouw Joycelijn lag aan de straatkant van het Oude Delft en had twee grote hoge ramen. In het lo-
kaaltje stonden vijftien houten bankjes. Aan de linkerkant van het lokaal stond de lessenaar van de juf-
frouw, aan de rechterkant stond de grote zwarte kachel die in de winter zo heerlijk kon brommen. Naast 
de kachel langs de muur was een lange lage kast geplaatst waar juffrouw Joycelijn de lesspullen en de 
lees- en rekenmaterialen kon opbergen. Op de kast stond het telraam met de fel gekleurde ronde houten 
kralen. Aan de wand was een groot krijtbord bevestigd waarop de juffrouw alles voor kon doen om de 
kinderen het schrijven en het rekenen te leren. Het krijtbord was verdeeld in een aantal stroken met vier 
lijnen voor het schoonschrijven. Tussen de middelste twee lijnen schreef je de kleine letters zoals de a, e, 
u enz. De bovenste en onderste lijn waren bedoeld als eindpunt voor de stokletters zoals de k, l en de p, q 
enz.   
 Sjaantje herinnerde zich dit maar al te goed. Zo had zij ook les gehad in het armenschooltje van 
de kerk aan het Achterom. Maar dat lokaal was lang niet zo mooi als het lokaal van jufrouw Joycelijn. 
Sjaantje dacht even aan het moment dat haar schooltijd abrupt werd afgebroken doordat haar vader in de 
gure herfst van 1809 aan zinkingkoorts* overleed. Haar moeder kon de drie centen schoolgeld niet meer  
* longontsteking 
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betalen en omdat zij toen al twaalf jaar oud was moest ze maar thuis gaan helpen met het huishouden. Dat 
was toen een moeilijke tijd.  
“ Jongens doorlopen en rustig gaan zitten in het klaslokaal.”  
De heldere stem van meester Hartman verbrak de overpeinzingen van Sjaantje.  
Het was nu negen uur, de les zou zo beginnen. Meester Hartman stond in de gang. Hij was een modern 
geklede man met een grote snor en bakkebaarden naar de gewoonte van deze tijd. Juffrouw Joycelijn was 
nog steeds ongetrouwd ofschoon ze erg vriendelijk was. Ze had een slank gezicht, bruine ogen en stijl 
haar dat in een knot was opgestoken. Opvallend was haar spitse dunne neus waarmee zij wijs de wereld in 
priemde. Juffrouw Joycelijn klapte in haar handen ten teken dat de kinderen moesten gaan zitten.  
De les was begonnen. 
 Sjaantje zwaaide nog even naar Jan en liep dan de gang weer in. In de gang hing een grote spie-
gel. Vluchtig streek Sjaantje door haar haren, zette het kapje goed rechtop haar hoofd en drukte een weer-
barstige krul boven haar oor onder het kapje. Sjaantje vond zichzelf er best aardig uitzien met haar donker 
bruine ogen en haar kastanje bruine haren. Haar ronde gezicht werd geaccentueerd door haar appelwan-
gen, die door een roze gloed nu erg opvielen. 
 Sjaantje liep de school uit, het trapje af en liep terug naar de Nickersteeg om de haar opgedragen 
boodschappen te gaan doen. Sjaantje verheugde zich op haar ontmoeting met Krijn, de zoon van water-
stoker meneer Eekhout. 
Ongemerkt ging Sjaantje sneller lopen. Het carillon speelde “ In Den Haag daar woont de graaf…… “. 
Zachtjes in haar binnenste begon ze mee te zingen; “ In Den Haag daar woont de graaf, en zijn zoon heet 
Jantje.” 
Sjaantje sloeg linksaf, de Nickersteeg in. Halverwege de steeg was de waterstokerij van meneer Eekhout.  
 

    “ Turf, kolen en waterstokerij  Eekhout “ 
 
Stond er boven de brede ingang met de dubbele deuren geschreven. Links en rechts in de steeg stonden 
allerlei grote en kleine vaten deels op elkaar gestapeld deels op de grond liggend. De handkarren stonden 
rechts langs de blinde muur van de stokerij. De kleine houten kruiwagens stonden deels in de stokerij ter-
wijl een klein aantal verspreid in de steeg stond. Deze kruiwagens waren erg handig om de vaten te ver-
voeren. Op zo’n mooie dag als vandaag was het verschrikkelijk warm in de waterstokerij. Meneer Eek-
hout, een grote man met een leren schort voor, stond in de deuropening. 
“ Wat mag het zijn, juffrouw?” vroeg meneer Eekhout met zijn zware harde stem. 
“ Mevrouw v.d. Chijs zou graag een kilo groene zeep en een klein vaatje heet water willen bekomen,” zei 
Sjaantje, terwijl ze terloops in de stokerij keek of ze Krijn niet zag lopen. 
“ De zeep moet je in de winkel op de hoek halen, dat kunnen we hier niet hebben in de stokerij dan wordt 
het een glibberige gladde bende. Als je nu eerst de zeep in de winkel haalt dan kun je daarna het vaatje 
heet water hier ophalen. “ 
“ Hé, Krijn, vul even een klein vaatje heet water voor mevrouw v.d. Chijs!” 
Sjaantjes hart sloeg een slag over bij het horen van de naam Krijn. Ze liep langs de her en der verspreid 
staande karren, vaten en kruiwagens naar de voorkant van de steeg waar de winkel van meneer Eekhout 
was gevestigd. Ze stapte snel de winkel binnen om haar boodschap te doen. De winkel was nogal saai 
ingericht. Op de toonbank stond een moderne bascule voor kleine gewichten, terwijl in de hoek van de 
winkel een grote bascule voor het zwaardere werk stond. Achter de toonbank stonden vaten zeep, stijfsel 
en andere zeepmiddelen. Aan de muur waren planken bevestigd waarop allerlei potten stonden met 
schoonmaakmiddelen. In een open bak lagen borstels, bezems, wasplanken en ander hulpgereedschap 
voor het doen van de was.  
De warmte van de dag was al voelbaar door de onbedekte ramen van de winkel. Een gestommel verraad-
de de binnenkomst van mevrouw Eekhout. Zij was een tengere vrouw van midden veertig. Mevrouw Eek-
hout zag er het afgelopen jaar slecht uit. Na haar laatste bevalling was ze niet meer de oude geworden. Ze 
hoestte veel, boze tongen beweerden dat ze de vliegende tering had opgelopen. Sjaantje geloofde daar 
niet in. Zij moest immers ook altijd kuchen en hoesten van de zeeplucht, die in het winkeltje hing.  
“ Wat kan ik voor je doen?“ vroeg mevrouw Eekhout met een hese stem. 
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“ Ik zou graag een kilo groene zeep mee willen nemen,” antwoordde Sjaantje, “ het is voor mevrouw v.d. 
Chijs.” 
Mevrouw Eekhout pakte een grote houten lepel en schepte uit een ton zeep een paar klodders groene 
zeep, die zij op een bruin vetpapier uitsmeerde. Ze pakte een gewicht van een kilo, zette dat op de bas-
cule, terwijl ze op het andere plateau de zeep legde en woog de zeep af. 
 Sinds dat het nieuwe bewind het in Delft voor het zeggen had, was er van alles veranderd. Ze had 
zelfs nieuwe gewichten voor de bascule moeten kopen, omdat er een verordening bestond dat alles in de 
nieuwerwetse gewichten moest worden afgewogen. Ook moest de bascule geijkt zijn, anders mocht je 
geen gewogen producten verkopen. Dat alles had haar extra veel geld gekost.  
“ Zo meisje, hier is je kilo zeep. Heb je geen mand bij je?”  
“ Nee mevrouw, zou ik een klein draagtonnetje van u mogen lenen? U krijgt het beslist vandaag nog 
terug.”  
“ Doet dat maar zeer beslist, want ik heb niet zo veel draagtonnetjes meer,“ zei mevrouw Eekhout. 
Mevrouw Eekhout scharrelde wat onder de toonbank en vond nog een draagtonnetje. Het was een half 
klein formaat tonnetje waaraan een hengsel was bevestigd, zodat je het als een emmer kon gebruiken. 
Sjaantje verliet de winkel en trok de deur kletterend dicht, terwijl de koperen bel een oorverdovend la-
waai veroorzaakte in de winkel.  
“ Nu snel naar Krijn,” mompelde Sjaantje in zichzelf en liep de stokerij binnen. In de stokerij was het 
bloedheet, de geur van heet water en brandende turf benam haar bijna de adem.  
“ Goh, wat een hitte,” dacht Sjaantje. 
Achter in de ruime hal van de stokerij stond een enorme ketel waaronder turf werd gestookt. Uit de ketel 
stak een grote koperen kraan waaruit het hete water getapt kon worden. Krijn was juist bezig een klein 
vaatje met heet water te vullen. Hij zette de met een lap omwikkelde stop in de vulopening van het vaatje 
en sloeg met een hamer de stop in één klap goed vast in het vaatje.  
“ Krijn,” baste de stem van meneer Eekhout, “ heb je het vaatje voor v.d. Chijs al gevuld? “  
“ Ja vader, ik zal het even op een kruiwagen zetten zodat weggereden kan worden.“ 
Krijn pakte de dichtst bijstaande kruiwagen, zette het vaatje erop en kruide het naar de uitgang van de sto-
kerij waar Sjaantje stond te wachten. Sjaantjes hart begon wild te kloppen, toen de bezwete Krijn naar 
haar toeliep. Met zijn blonde haren en zijn van zweet doornatte gezicht zag Krijn er niet bepaald fraai uit. 
Maar onder dit masker van zweet en vuil wist Sjaantje dat dit haar Krijn was, waar ze al een tijdje ver-
liefd op was. Hij was twee jaar ouder dan zijzelf en als oudste zoon zou hij later de waterstokerij van zijn 
vader overnemen. 
“ Zeg vader, mag ik het vaatje water even bij v.d. Chijs langsbrengen, dan kan ik de kruiwagen meteen 
weer mee terugnemen?” 
“ Ha, ha, ha,” schalde het door de stokerij, “ je bent me een slimmerd, Krijn, ga je gang maar, maar maak 
er geen nachtwerk van, je moet nog vier grote vaten afleveren bij het gasthuis aan de overkant.”  
Krijn pakte met een stevige greep de handvaten van de kruiwagen beet en duwde hem de drempel van de 
stokerij over, de steeg in. Sjaantje liep bijna huppelend naast haar Krijn de Nickersteeg uit en de Oude 
Delft op richting ‘Die Werelt‘ terwijl het ratelend geluid van het houten kruiwagenwiel hun gesprek voor 
een buitenstaander onhoorbaar maakte. 
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Mevrouw van der Chijs 
 
Door het raam, met de zestien kleine ruitjes, zag mevrouw v.d.Chijs het drietal richting school gaan. Het 
beeld van het Oude Delft werd door het onzuivere groenige glas vertekend zodat het beeld in golvende 
bewegingen aan haar voorbij trok. 
Ze was trots op haar twee jongens, die daar in hun goede kleertjes naar school gingen. Met hun wit ge-
steven blazoentjes en hun licht grijze jackje en broekje zagen ze er leuk uit. 
Jan liep rustig aan de hand van Sjaantje, terwijl Pieter zich in allerlei fratsen wrong om maar de aandacht 
te trekken. 
“ Sjaantje, Sjaantje, je laat Pieter veel te vrij,” verzuchtte mevrouw v.d. Chijs. 
 Mevrouw v. d. Chijs was de dochter van de advocaat/schepenen van Son Mr. Bagelaar, die een 
aantal jaren geleden in zijn woonplaats Son overleden was. Zij had van haar ouders een goede opleiding 
genoten. Zij had het geluk gehad door een uitstekende gouvernante te worden opgeleid en onderwezen. 
Zij beheerste tot op grote hoogte de Franse taal en was bekend in de noodzakelijke gebruiken van de eti-
quette. Toen zij de mogelijkheid kreeg haar vleugels uit te slaan greep zij die kans met beide handen aan. 
Een wapenbroeder van haar broer Daniël Otto, François Beeldsnijder, werd in Delft benoemd tot com-
mies van Lands Oorlogsmagazijn en betrok de grote woning aan de Korte Breedsteeg. Deze man, die 
oorspronkelijk uit het gehucht Son bij Eindhoven kwam, verleende haar gastvrij inwoning in zijn huis. 
Korte tijd nadat zij was ingetrokken bij deze commies, overleed de goede man en bepaalde hij bij testa-
ment, dat de woning met de gehele inboedel aan haar verkocht moest worden.  
 Dankzij de financiële steun van haar broer, werd zij in staat gesteld deze ruime woning te kopen. 
In het jaar 1800 werd de koopakte door notaris J.J. Goeverneur in Delft opgesteld en werd zij eigenares 
van dit grote herenhuis aan de Korte Breedsteeg. Het jaar daarop trad zij in het huwelijk met Jacobus v.d. 
Chijs. Zoon van de directeur van het Boterhuis in Delft.  
 Nu, voor een vrouw van begin dertig, zag ze er nog goed uit, ging goed gekleed en was, ondanks 
haar vijfde zwangerschap, nog altijd een graag geziene dame op diverse gelegenheden. Ook bekleedde ze 
een aantal functies in het openbare leven in Delft. Ze was niet ontevreden over zichzelf. 
Mevrouw v.d. Chijs ondersteunde met twee handen haar zware buik, waarin haar nieuwe kindje zich 
bewoog.  
“ Oh, oh, je wordt al net zo levendig als die andere kinderen van mij.” 
Haar gedachten dwaalden, terwijl ze het zich verwijderende drietal nakeek, naar vier jaar terug, naar An-
nemarie. Onwillekeurig voelde ze weer die machteloze woede in zich opkomen. Ze balde haar vuisten en 
mompelde in zichzelf;” Mannen, mannen, ze doen zich voor als God en wensen te beslissen over leven en 
dood.” Ze dacht terug aan die rampzalige dag in oktober toen Jacob, haar man, vroegtijdig van een han-
delsmissie in Amsterdam was teruggekeerd. Angstig en ongerust was hij geweest. Zonder haar en de kin-
deren te begroeten was hij naar de binnenplaats gelopen, had zijn kleding uitgetrokken en zijn dure 
Engelse lakense jas, zijn hoed en broek verbrand.  
“ De pokken, de pokken heersen in Amsterdam,” had hij gezegd.  
“ We moeten direct maatregelen nemen om de kinderen te beschermen. Ik voorspel je binnen het jaar zal 
ook Delft getroffen worden!” 
Nog dezelfde avond had Jacob een brief geschreven aan dokter Groen in Den Haag. Dokter Groen was 
een goede bekende van de familie v.d. Chijs. Een koerier had de brief weggebracht en twee dagen later 
had dokter Groen hen een bezoek gebracht. 
Gedreven was Jacob tijdens het gesprek met dokter Groen, benadrukte bij voortduring de noodzaak dat de 
kinderen ingeënt moesten worden met het nieuwe koepokvaccin.  
Stil had ze bij het gesprek gezeten, ze had niets ingebracht, meegaand was ze geweest. Te meegaand. Had 
de dokter zelf niet gezegd dat Annemarie met haar 20 maanden nog te jong was voor zo’n zware medi-
sche behandeling? Maar Jacob hield voet bij stuk, alledrie de kinderen moesten ingeënt worden. Niets had 
ze toen gezegd.  
“ Annemarie, je was zo ziek, zo klein, zo teder. Waarom heb ik niets gezegd? Durfde ik niet?”  
Twee dagen later was dokter Groen teruggekomen om de kinderen in te enten. Annemarie was toen al 
ziek, verkouden zoals ze altijd al vanaf haar geboorte ziekelijk was geweest. Steeds weer had ze een ander 
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kwaaltje, verkouden of één of andere kinderziekte. Na de inenting moesten de kinderen in quarantaine. 
Een maand lang niet naar buiten. Pieter en Jan Theodoor werden ziek zoals de dokter voorspeld had. Ze 
kregen een lichte koorts, die na vier dagen wegtrok.  
“ Het lichaam reageert op het vaccin door de aanmaak van antistoffen,“ had de dokter uitgelegd. Maar 
Annemarie werd zieker, de voorspelde lichte koorts ging over in een zware koorts met stuipverschijn-
selen. Na vijf dagen hadden ze Annemarie begraven op het kerkhof van de Nederlands Hervormde 
gemeente aan de Haagpoort. Een eenvoudig graf was haar gegund. 
Een traan welde op in haar ogen. Nog altijd voelde ze dat grote verdriet, dat onnodige verlies van haar 
dochtertje Annemarie.  
De pokken sloegen dat jaar Delft over. 
“ Dit zal mij niet meer overkomen, niet weer!” Ze balde nogmaals haar vuisten.  
“ Nooit, nooit meer zal Jacob beslissen over het leven van mijn kind.”  
Een heftig getimmer doorbrak haar overpeinzingen.  
“ Jacobus toch! Wat doe je nu? “  
Jacobus had een lepel van de tafel te pakken gekregen en timmerde op het blad van zijn kakstoel.  
“ Geef hier die lepel!” Maar Jacobus zwaaide vervaarlijk met de lepel, terwijl hij het uitschaterde van het 
lachen.  
Zijn ondeugende ogen flikkerden van opwinding, terwijl zijn mond een brede lach vertoonde waarin twee 
boventanden de wacht hielden. Mevrouw v.d. Chijs deed een poging om de lepel uit de vuistjes van haar 
zoon te peuteren, terwijl hij verwoede pogingen deed zijn veroverde trofee te behouden.  
“ Laat los, kleine deugniet! Laat los!”  
Maar Jacobus hield de lepel stevig vast. Een overbekende geur steeg op uit de kakstoel en leidde de 
aandacht van zijn moeder af.  
“ Wat heb jij gedaan? Vieze jongen, in de po gepoept hè!”   
Nogmaals kraaide Jacobus het uit van plezier, terwijl hij met zijn verovering zwaaide. 
Zijn moeder tilde Jacobus uit de kakstoel en nam hem mee naar boven, naar de kinderkamer op de eerste 
verdieping. Op de trap had Jacobus opeens genoeg van zij trofee en kwakte de lepel naar beneden die 
stuiterend van de trap kaatste.  
“ Deugniet, je bezorgt me alleen maar extra werk!“  
De kinderkamer was pas ingericht. Jacobus had tot dan toe, zoals gebruikelijk, bij haar en Jacob op de 
ouderlijke slaapkamer geslapen. Maar nu haar nieuwe kindje zich aandiende was de kleine kinderkamer 
ingericht voor Jacobus en stond het wiegje weer op de slaapkamer. 
De kinderkamer was praktisch ingericht. Een tafel met lampetkan stond voor het raam, een kastje met de 
kleertjes en beddengoed voor Jacobus stond aan de linkerkant en het kinderledikantje stond rechts langs 
de muur van de kleine kamer. De andere kinderkamer, waar Pieter en Jan sliepen, lag naast deze kamer en 
was bijna tweemaal zo groot. 
Mevrouw v.d. Chijs pakte de lampetkan en schonk wat water in de lampetkom. Het water had de hele 
nacht al in de kamer gestaan en zou dus niet meer zo koud zijn. Ze pakte wat kleertjes uit de kast terwijl 
Jacobus in haar linkerarm bungelde en nog steeds schaterlachte over de commotie, die hij teweeg had ge-
bracht.  
“ Zo boefje,” zei ze terwijl ze Jacobus op de zachte wollen kleed op de tafel neerlegde. 
“ Zo, nu zal ik eens gaan lachen!”  
Ze knuffelde haar zoon nog eens stevig en kietelde hem in zijn zij. Ze pakte een wasdoekje dompelde dat 
in het water om de billen van Jacobus eens grondig te wassen. Een rilling trok door het kleine lichaampje 
van Jacobus, het water was toch kouder dan zij dacht.  
“Oppassen!” dacht ze bij zichzelf.  
” Jongetjes hebben altijd de gewoonte om op de meest onverwachte momenten te gaan plassen.”  
Maar Jacobus hield zich netjes. In een mum van tijd was Jacobus voorzien van een schone luier, een 
broekje en kousen.  
“ Zo, klaar is kees, je speeluurtje kan beginnen,” zei zijn moeder, terwijl ze nog wat met de kleine 
Jacobus stoeide. 
Terug in de voorkamer nam mevr. v.d. Chijs de po uit de kakstoel en plaatste de houten deksel erin. 
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” Dat is voor straks, nu eerst Jacobus in de stoel en dan kan ik de tafel afruimen,” zei ze bij zichzelf. 
Met vlugge bewegingen stapelde zij de gebruikte bordjes, kopjes en bestek bij elkaar en bracht dit naar de 
keuken. De keuken lag aan het eind van de lange gang. Op deze lange gang kwamen drie kamers uit, nl. 
de voorkamer, waar zij zojuist kleine Jacobus zijn eten had gegeven, de salonkamer en de bibliotheek-
kamer. De bibliotheek was nog precies zo ingericht als toen zij het huis veertien jaar geleden had gekocht. 
Alleen het aantal boeken dat opgeslagen was, was sinds die tijd verdubbeld.  
 In de keuken hing een grote klok naast allerlei koperen en tinnen keukengerei. Een apart poets-
kamertje in de keuken diende voor opslag van pannen en ketels. De keuken zelf gaf op zijn beurt toegang 
tot een plaatsje waar een tweetal hoenderhokken en een pomp voor water stonden. Onder een afdak waren 
de teilen en de was spullen opgeborgen. 
“ Straks als het hete water er is, kan de afwas gedaan worden door Sjaantje.” 
 
 Het was een goede oplossing geweest om Sjaantje aan te nemen als dienstmeid. Ze kon goed 
aanpakken en wist al heel wat van het voeren van een huishouden. Ja, een goede keuze had ze gedaan met 
Sjaantje. Als lid van de liefdadigheidsvereniging Dorkas had ze eens een bezoek gebracht aan de weduwe 
Bezemer, de moeder van Sjaantje. De omstandigheden, waarin die mensen leefden, was erbarmelijk.  
 Geschokt was ze geweest door de aanblik van het armoedige huisje in een slop aan het Achter-
om. Ze was het uitgesleten stenen stoepje opgegaan, had de verveloze deur opengedaan en was de don-
kere gang ingelopen. Het stonk er muf en oud. De kinderen van weduwe Bezemer speelden op de grond, 
op het oude half versleten vloerkleed. Alleen de twee oudste meisjes zaten aan de kale tafel. Een berg 
kleding in een hoek deed vermoeden dat mevrouw Bezemer haar inkomen wat probeerde aan te vullen 
door verstelwerk voor die en gene te verrichten. De vloer golfde onder haar voeten ten teken dat het hout 
behoorlijk verrot was. Het oudste kind was niet goed en moest eigenlijk in het dolhuis worden opgeno-
men. Hij was nu bijna achttien jaar en leverde te veel problemen op voor het gezin van mevrouw Beze-
mer. Door het achterraam had de jongen met zijn wezenloze ogen naar haar gestaard. Geschrokken was 
ze van die grote jongen, die met zijn tegen het glas aangedrukte gezicht, geluiden had uitgestoten, die zij 
niet kon plaatsen. Ze zou het probleem nog eens onder de aandacht brengen van de liefdadigheidsvereni-
ging. Mevrouw Bezemer kon onmogelijk de kosten van een opname van haar zoon in het dolhuis dragen. 
 Sjaantje was toen zestien jaar en verzorgde samen met haar moeder het huishouden, dat uit zeven  
personen bestond. Op die herfstdag had zij samen met de weduwe het turfcontract getekend. Dit contract 
voorzag in de minimale behoefte voor het stoken van turf gedurende de wintermaanden. Tijdens dit be-
zoek had zij mevrouw Bezemer gepolst of Sjaantje als dienstmeid bij haar zou mogen werken. Zij had dit 
zelf aangeboden. Het zou een goede oplossing zijn voor haar, mevrouw Bezemer en Sjaantje. Zo zou 
Sjaantje bij haar een goede leerschool hebben en het burgerlijke huishouden kunnen leren. 
Na wat heen en weer gepraat had mevrouw Bezemer toegestemd en kwam Sjaantje als dienstmeid voor 
dag en nacht bij haar in huis. Dit betekende dat mevrouw Bezemer een mond minder te voeden had en 
Sjaantje zou bovendien wat geld verdienen met haar baantje, nl. tien cent per dag, wat een welkome aan-
vulling zou zijn op het huishoudinkomen van mevrouw Bezemer. Die nu een inkomen in de vorm van een 
uitkering van de armenzorg van de gemeente Delft kreeg. 
“ Ja goed had ze dat gedaan, twee vliegen in een klap,” dacht ze bij zichzelf. Had meneer Van de Capelle 
tot den Pol  niet geschreven; 
 
  De ene mens is wel wat verstandiger van geest of wat sterker van lichaam of wat rijker dan de ander; doch  
  dat geeft hem niet de minste recht om meer over de minder verstandigen, minder sterken, minder rijken, te  

heersen. God, ons aller vader, heeft de mens geschapen om gelukkig te worden, en aan alle mensen, niemand 
uitgezonderd de verplichting opgelegd elkaar zoveel mogelijk gelukkig te maken. 

 
“ Ja goed had ze dat gedaan.”  
Tevreden liep ze terug naar de voorkamer. Nam Jacobus uit de kakstoel zette hem op de grond en gaf hem 
wat speeltjes. Zelf nam ze haar borduurwerk ter hand. Haar nieuwe kindje zou mooie kleertjes krijgen.   
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Pieter Otto en Jan Theodoor 

 
“ Mevrouw v.d. Chijs, hier ben ik weer. Ik heb heet water en zeep meegebracht. Mag Krijn even door het 
huis gaan om het tonnetje heet water op de binnenplaats te zetten? “ vroeg Sjaantje. 
“ Ja , dat is goed.“  
Klonk de stem van mevrouw v.d. Chijs uit de voorkamer. 
“ Nou Krijn, zet hem op, door de gang en achteraan, voorbij de keuken, de achterdeur uit. Zet het vaatje 
maar bij de bijkeuken.” 
Sjaantje was Krijn achterna gelopen en had hem de plek gewezen, waar het vaatje moest komen te staan.  
“ Nu moet het er van komen,” dacht Sjaantje bij zichzelf. Ze liep op Krijn af, pakte zijn hand en gaf hem 
een kus op z’n wang. Krijn lachte stilletjes om deze onbezonnen daad van Sjaantje.  
“ Wacht vanavond na acht uur op me, dan probeer ik verlof te krijgen,“ fluisterde Sjaantje in Krijns oor.  
Met een glimlach op zijn gezicht en een tevreden knipoog naar Sjaantje liep Krijn door de keuken en de 
gang weer naar de voordeur om met de kruiwagen en het zeeptonnetje richting heet waterstokerij in de 
Nickersteeg te gaan. 
“ Zeg Sjaantje, nu het hete water er is, kun je eerst de kleine fijne witte was doen. De vuile luiers van 
Jacobus staan naast de buitenpomp in een emmer. Je moet ze eerst nog voorspoelen en als laatste in de 
was doen na de witte was. Het andere witte wasgoed zit in de wasmand in de bijkeuken. Het is niet zo 
veel dit keer, wat ondergoed van de jongens, een kapje en een blazoentje.” 
“ Gebruik niet al het hete water voor de was, je hebt nog wat heet water nodig om de ontbijtvaat om te 
wassen.” 
 Na deze instructies wist Sjaantje dat ze voorlopig nog heel wat te doen had. Behalve dat ze 
vandaag de maandagse was moest doen, moest ze ook het koperwerk in de grote keuken poetsen.  
De familie v.d. Chijs gebruikte in de zomer de bijkeuken of zomerkeuken als kookkeuken voor de maal-
tijden en de andere keukenwerkzaamheden. Deze bijkeuken lag in het verlengde van het huis aan de rech-
terkant van de binnenplaats. De keuken bezat een aantal petroleum kookpitten, een lang aanrecht met een 
spoelbak. Aan de muur hing het benodigde keukengereedschap zoals schepzeven, pollepels, gardes enz. 
In de keukenkastjes onder het aanrecht waren de pannen en andere potten opgeborgen. In de hoge porse-
leinkast, aan de zijkant van de bijkeuken, was het dagelijkse servies en het keukenlinnen opgeborgen.  
 Als dienstmeid had Sjaantje veel in het huishouden van de famielie v.d. Chijs geleerd. Ze had 
bijvoorbeeld geleerd hoe je vlees moest braden en hoe je brood in een oven moest bakken. Ook had ze 
geleerd om te gaan met het grote fornuis in de winterkeuken. Bij gewone mensen hadden de keukens geen 
fornuis, alleen een stookplaats waar boven het vuur een pot of een ketel werd gehangen om het eten of 
water te verhitten. Hier stond in de grote keuken een groot gemetseld fornuis met een oven en verschil-
lende kookplaatsen. In de bijkeuken moest Sjaantje op oliepitten koken omdat het ’s zomers te warm was 
om het fornuis aan te steken. 
De bijkeuken nam ongeveer een kwart deel van de binnenplaats in beslag. De binnenplaats zelf was ge-
plaveid met kleine Waalse steentjes. Naast het raam van de bijkeuken stond een grote buitenpomp waar-
mee je fris grondwater kon oppompen. Aan de achterkant van de binnenplaats, tegen de muur van het 
magazijn, stonden twee hoenderhokken voor de duifjes van Pieter Otto en Jan Theodoor. Ze hadden alle-
bei twee duifjes, waar ze voor moesten zorgen. Aan de linkerkant van de binnenplaats, onder een afdak, 
stonden de teilen, de wastobbe, emmers en ander gereedschap om de was te kunnen doen. Ook was hier 
het secreet gebouwd. Tegen de muur van het magazijn groeide een meidoornboom, die in het voorjaar zo 
prachtig in bloei kon staan en dan een aangename geur in de omgeving verspreidde. 
 Sjaantje pakte de houten wastobbe, zette hem op een schraag in de schaduw van de meidoorn-
boom en zette de mangel achter de wastobbe. Het wassen kon nu beginnen. 
“ Eerst de luiers van Jacobus. Kijk eens aan, wat heeft onze jongeheer nu weer geproduceerd?“  
Sjaantje nam de vuile luiers uit de emmer, spoelde ze goed schoon, gooide het vieze water via de goot in 
de gracht en tapte nieuw water uit de buitenpomp om de luiers nogmaals te spoelen. Vervolgens pakte ze 
de wasmand met het witte wasgoed uit de bijkeuken en sorteerde het op volgorde van wassen. Met een 
stevige ruk trok Sjaantje de stop uit het heet watervaatje. De hete stoom steeg op uit het open gat van het 
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vaatje. Sjaantje pakte het vaatje beet, zette het op de rand van de wastobbe en goot het hete water voor-
zichtig in de wastobbe.  
“ Niet alles, had mevrouw gezegd, ook de ontbijtvaat moet met dit water worden gedaan,” herinnerde zij 
zich. 
Sjaantje zette het vaatje weer neer en sloeg met een stevige klap de stop weer in het gat van het vaatje en 
zette het vaatje weer bij de deur van de bijkeuken. Met een handige beweging schepte Sjaantje een flinke 
klodder groene zeep uit het bruine verpakkingspapier en roerde de zeep net zo lang door het hete water 
totdat het geheel was opgelost.  
“ Flink kloppen, zodat er wat schuim ontstaat, dan het wasgoed erin en dan kan ik met het schrobben op 
de wasplank beginnen,” mompelde zij in zichzelf. Tijdens het wassen waarbij Sjaantje beurtelings de 
kledingstukken schrobde en door de mangel haalde, dacht ze aan haar afspraakje met Krijn. Ze moest er 
nog stiekem om giechelen.  
“ Die Krijn, wat had hij verbaasd gekeken.” 
Na het schrobben en mangelen van de kledingstukken, tapte Sjaantje en emmer water uit de grote water-
pomp, en spoelde de was nogmaals. Tenslotte nam zij de gespoelde luiers uit de emmer en deed ze als 
laatste in de wastobbe met zeepsop.  
“ Zo, dit wordt flink schrobben. Ook deze poepluiers moeten weer goed schoon en wit worden gewas-
sen.“  
Met een vlotte handbeweging draaide Sjaantje het waslijntouw open, stopte een punt van een luier in de 
touwstreng en liet het touw weer los. Een stukje verder deed ze met het touw weer hetzelfde en klemde de 
andere punt van de luier erin. Zo kon je in een mum van tijd de  natte was ophangen voor het drogen. 
Deze manier had Sjaantje van haar moeder geleerd dat was gebruikelijk in Zeeland, waar haar moeder 
vandaan kwam. Na een kwartiertje hing al het wasgoed aan de drooglijn om te drogen in de zon.  
“ Zo, dit wasje is gedaan. Nu eerst het sopwater over de binnenplaats spoelen, even met de bezem flink 
schrobben en het waswater via het gootje wegschrobben.”  
Langs de muur van de bijkeuken was een afvoergoot gemaakt waardoor het afvalwater in de gracht van 
het Oude Delft werd afgevoerd. Officieel was dit verboden, maar niemand hield zich er aan, dus wat zou 
Sjaantje zich er om bekommeren. 
 Ondanks het zware werk en het warme weer had Sjaantje het naar haar zin. Zo te werken in de 
schaduw van de meidoornboom in de buitenlucht, was een plezierige bezigheid. Dit werk hoorde bij haar 
uitgebreide dagtaak. Straks zou ze de ontbijtvaat gaan doen en daarna moest ze de jongens weer van 
school halen. Zo zag haar ochtend eruit. 
Sjaantje droogde haar handen aan haar schort, dat haar rode jurkje bedekte. Het was een eenvoudig jurkje, 
dat ze uitsluitend voor haar werk in huis gebruikte. De rok van het jurkje liep breed uit zodat je je er mak-
kelijk in kon bewegen. Het lijfje was veel strakker en bezat een zestal knoopjes om het lijfje te sluiten en 
haar boezem aan het oog te onttrekken. Het jurkje had driekwart mouwen wat handig was bij het werken 
met water. Haar witte kapje  was gemaakt van katoen en met een bandje naar achteren geknoopt zodat het 
niet weg kon  glijden. Aan haar voeten droeg ze klompen, die onbeschilderd waren maar wel waren voor-
zien van een leren band op haar wreef. 
Haar andere jurkje, dat ze van mevrouw had gekregen, droeg ze om uit te gaan. Naar de kerk bijvoorbeeld 
of vanavond, als ze tenminste verlof  kon krijgen van mevrouw v.d. Chijs. Ze zou het straks aan mevrouw 
vragen als ze de ontbijtvaat had gedaan en de jongens van school had gehaald. Sjaantje rukte zich los van 
haar gedachten en realiseerde zich dat het al bijna twaalf uur was. De jongens moesten van school 
gehaald worden. Haastig veegde Sjaantje haar handen af  en verliet het huis.  
“ O, dat gedroom van mij, het zal me nog eens opbreken,” schoot het door haar gedachten. 
 
 Met de jongens aan de hand liep Sjaantje richting huis. De jongens gedroegen zich als gewoon-
lijk. Pieter, druk en beweeglijk, Jan Theodoor rustig meelopend aan de hand van Sjaantje. Bij binnen-
komst liepen de jongens direct door naar de binnenplaats. Ze wisten dat Sjaantje de was had gedaan.  
“ Sjaantje heb je nog wat warm water in het vaatje overgehouden? “ vroeg Pieter opgewonden.  
“ Dat weet ik niet precies, kijk maar eens.” Pieter liep naar het vaatje pakte het beet en schudde het een 
paar keer heen en weer. 
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” Ja, er zit nog in !” riep hij verheugd.  
“ Sjaantje mogen wij het water hebben om bellen te blazen?“  
” Dat moet je aan je moeder vragen.“  
Pieter holde de gang door en denderde de voorkamer binnen.  
“ Mama, mag ik….”  
“ Niet zo druk Pieter!! Rustig binnenkomen en je vraag stellen,” vermaande mevrouw v.d. Chijs haar 
zoon. Pieter hernam zich, ging netjes staan en vroeg; “ Mama, mag ik en Jan bellenblazen met het restje 
water uit het vaatje?“  
” Ja Pieter, dat mag, als jullie je kleren maar niet nat maken want jullie moeten vanmiddag nog naar 
school.” 
“Jaaa ! Jan, Sjaantje! Het mag.”  
Rennend stormde Pieter de binnenplaats op, zijn moeder vertwijfeld achterlatend. Pieter liep de bijkeuken 
in, pakte een geëmailleerd schaaltje, zette het buiten op de omgekeerde wastobbe en goot het laatste beet-
je water in het schaaltje.  
“ Sjaantje, waar heb je het zeep?” 
Met een wijzende handbeweging gaf Sjaantje vanuit de bijkeuken aan waar Pieter de groene zeep kon 
vinden. Pieter deed een klontje zeep in de geëmailleerde schaal, pakte een garde uit de bijkeuken en 
klopte de zeep net zo lang door het water totdat er een schuimende massa was ontstaan.   
Jan had de actie van Pieter gadegeslagen zonder er al te veel lol in te zien.  
“ Kom Jan, pak eens de pijpjes, die liggen in de lade van de grote keukenkast. Jij wilt toch ook wel bel-
lenblazen?”  
De pijpjes, die Jan en Pieter voor het bellenblazen gebruikten, waren oude porseleinen tabakspijpen van 
hun vader waarvan de steel grotendeels was afgebroken. De jongens hadden verschillende van deze pijp-
jes. Pieter koos zijn pijpje uit en moedigde zijn broer aan.  
“ Kom Jan, we gaan bellen blazen.” 
Pieter stopte zijn pijpje in het zeepsop en wist op virtuoze wijze de mooiste en de grootste zeepbellen te 
blazen terwijl een gorgelend geluid uit Jan opsteeg.  
“ Jan, wat doe je nou? Je moet het sop niet inslikken, je moet blazen, je moet het pijpje op zijn kop 
houden, kijk zo!” instrueerde Pieter zijn broer.  
Na enig oefenen lukte het ook Jan om allerlei gekleurde bellen te blazen. De blauwe, gele, groene en 
anders gekleurde zeepbellen stegen op, zweefden een tijdje over de binnenplaats om dan tegen een of 
ander voorwerp uit elkaar te spatten.  
“ Dit gaat goed hè, Jan. Mooie bellen hè, Jan? Niet zo morsen Jan, dan wordt je blazoentje nat!” 
Sjaantje keek door het raam van de bijkeuken en zag de bellenblazende jongens, ze moest om die twee 
glimlachen, terwijl ze de boterhammen voor de lunch met een groot broodmes van het grote ronde  brood 
sneed. Ze hield het brood tegen haar borst terwijl ze de plakken brood met een geoefende zaagbeweging 
er vanaf sneed.  
“ Twee sneden voor allebei de jongens, twee voor mevrouw en twee voor mezelf dat maakt acht sneden,” 
rekende Sjaantje stilletjes in zichzelf. Zelf mocht ze niet met de familie eten maar moest ze in de bijkeu-
ken haar lunch gebruiken. Ze legde de plakken brood in een schaal en zette er de kaas, de ham en een kan 
geitenmelk op het dienblad erbij. Voor Jacobus moest ze pap maken, die at nog geen brood, dat duurde 
altijd wat langer. Sjaantje pakte het dienblad op en liep naar de voorkamer waar mevrouw v.d. Chijs te 
tafel dekte.  
 Mevrouw v.d. Chijs gebruikte voor de lunch altijd het kleine Chinese servies, dat een geschenk 
van haar ouders was geweest, toen ze met Jacob trouwde. Dit kleine servies was zeer fraai versierd met 
Chinese voorstellingen, die zich telkens op de rand van bord en kom repeteerden. Op de bodem van de 
borden stond een pauw afgebeeld in de zachte Chinese kleuren, die gebruikt werden om het servies een 
rijk aanzien te geven. Dit kleine servies was niet alleen kleiner in aantal stukken maar ook kleiner van 
formaat dan het gebruikelijke servies voor avondmaal of dat men op zondag gebruikte.  
“ Sjaantje zet het brood en de andere spullen maar in het midden van de tafel, dan kan iedereen er straks 
bij. Schenk jij ook even de melk in, dan kunnen de jongens binnenkomen.” 
Een luid gekrijs steeg op uit de gang en Pieter stormde verontwaardigd de kamer binnen. 
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” Mama, kijk eens wat Jan heeft gedaan!”  
“ Pieter, je bent kletsnat!”  
“ Dat heeft Jan gedaan, hij heeft de zeepsop omgegooid toen hij mijn pijpje wilde afpakken  Hij is ge-
woon jaloers omdat ik mooiere bellen kan blazen dan hij!” 
“ Jan, jij bent ook kletsnat! En jullie moeten nog naar school vanmiddag.”  
Sjaantje stond een beetje bedremmeld dit schouwspel gade te slaan, ze had voor de jongens dat beetje 
water achtergehouden en voelde zich nu schuldig.  
“ Jan, je mag geen spullen van een ander pakken,” zei zijn moeder driftig, terwijl ze Jan aan zijn arm door 
elkaar schudde.  
“ Kijk eens wat er allemaal gebeurd is! Potverdrie!” 
“ Alle twee naar de bijkeuken en de natte kleren uitdoen. Die moeten eerst drogen voordat jullie naar 
school gaan. Sjaantje, hang jij die natte kleren even op, dan ga ik Jacobus alvast zijn pap geven.”  
“ Stuur de jongens meteen weer hiernaar toe als ze hun kleren uit hebben.”  
“ Wat een toestand!” verzuchtte mevrouw v.d. Chijs  
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Mevrouw  Bagelaar 
 
“ Sjaantje,” zei mevrouw v.d. Chijs, “ vanmiddag komt mevrouw Bagelaar op theevisite. Wij zullen de 
thee in de voorkamer gebruiken, zorg ervoor dat je de thee klaarzet nadat je de jongens naar school hebt 
gebracht. Ik verwacht mevrouw Bagelaar omstreeks half drie. Zet voor de thee het kleine Engelse servies 
klaar, ik wil de nieuwe Engelse thee uit Ceylon gebruiken, die meneer onlangs heeft meegebracht.” 
“ Jazeker, mevrouw, ik zal er voor zorgen.”   
“ Mevrouw,” begon Sjaantje schuchter, “ zou ik, als u het blieft, vanavond na acht uur verlof mogen 
hebben? “  
Mevrouw v.d. Chijs keek Sjaantje verbaasd aan. “ Verlof?? Hoe dat zo?”  
“ Ik, hè, ik heb met Krijn, de zoon van de waterstoker, voor vanavond afgesproken, er is kermis in de stad 
waar ik graag naar toe zou willen gaan.“  
“ Zo, zo, die Sjaantje, op vrijersvoeten hè?“ lachte haar mevrouw.  
“ Nu goed dan, alleen als er geen verstelwerk meer is en ik verwacht dat je om elf uur binnen bent. Ik wil 
na elf uur niet meer gestoord worden.” 
Sjaantje glunderde van opwinding en dacht bij zichzelf; “ Ziezo, dat is gelukt.” 
“ Veel verstelwerk heb ik niet gezien en als het er is dan doe ik het vanmiddag wel als de dames thee 
zitten te drinken.”   
 Precies om half drie arriveerde mevrouw Bagelaar, de moeder van mevrouw v.d. Chijs. 
Mevrouw Bagelaar was een kordate vrouw van 67 jaar oud. Ze kleedde zich naar de laatste Parijse mode. 
Ze was van Frans/Zwiserse afkomst en alleen de Franse mode van dat moment kon in haar ogen genade 
vinden. Ze droeg dan ook een toilet in de empire stijl. Een donker groen getinte jurk met een vierkante 
halsuitsnijding met korte pofmouwen, die, gezien de huidige temperatuur, zeer aangenaam bleek te zijn. 
Over haar schouders droeg ze een witte Cashmirsjaal van zijde waarin bloemmotieven waren verwerkt. 
Op het hoofd droeg ze een kleine met kant versierd hoedje dat in dezelfde kleuren als haar jurk was uitge-
voerd. Aan de handen droeg ze dunne kanten handschoenen.  
Mevrouw Bagelaar had een licht bruin getinte huid zoals veel voorkomt bij mensen, die uit de die Franse 
streken komen. In haar gezichtstrekken toonde zij haar strenge karakter. Strakke gezichtslijnen langs haar 
mond en op het voorhoofd verrieden dat zij veel had meegemaakt.  
 Mevrouw Bagelaar opende de voordeur van de woning en liep de gang binnen.  
“ Hallo, Anna, ik ben er.” 
“ Zeg, mamam,” zei haar dochter,” we gebruiken de thee in de voorkamer, het is daar veel koeler dan in 
de salon, Sjaantje zal zo direct het water brengen.“ 
Mevrouw Bagelaar zette haar parasol in de paraplubak, die naast het Louis XIV kastje in de gang stond, 
schoof haar handschoenen uit, vouwde haar dure Cashmirsjaal netjes op en legde die samen met haar 
hoedje op het kastje.  
“ Zeg Anna, waar is kleine Jacobus?“  
“ Oh, die ligt nog in bed, hij heeft nogal veel last van de warmte en is laat aan zijn middagdutje begonnen. 
Hij zal zo wel wakker worden,” antwoordde zij, terwijl ze door de gang naar de voorkamer liep. 
Mevrouw Bagelaar zette zich op één van de met leer beklede beukenhouten stoelen, die als wachters 
rondom de tafel stonden.  
“ Anna, hoe laat komen de jongens uit school? Om vier uur of later?”  
“ Ze komen meestal wat later, ze moeten op Sjaantje wachten want die haalt ze op van school.” 
Inmiddels was mevrouw v.d. Chijs de voorkamer binnengelopen en begon het servies, dat Sjaantje op een 
dienblad op de domme knecht had klaargezet, te rangschikken voor het gebruik van de thee.  
“ Anna, mijn kind, hoe gaat het met je, verloopt je zwangerschap nog steeds goed? “  
“ Ja mamam, het gaat goed, maar ik voel me wel bezwaard om veel te doen. Ik ben vaak moe. Gelukkig 
heb ik Sjaantje die mij veel werk uit handen neemt.”  
Op dat moment kwam Sjaantje binnen met de ketel heet water, die zij in de warmhouder zette. Mevrouw 
v.d. Chijs schonk heet water in het kleine trekpotje, deed een aantal scheppen thee in het potje, en zette 
het op een olielichtje zodat de thee kon trekken. Het theeservies, dat de familie v.d. Chijs gebruikte, had 
hij als geschenk aan zijn vrouw gegeven toen ze in verwachting geraakte van haar vierde kindje.  
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“ Mevrouw,” zei Sjaantje, “ is het goed zo? Hebt u mij nog nodig?”  
“ Sjaantje het is goed zo, ik heb je niet meer nodig, maar je kunt in de keuken waarschijnlijk nog wat ko-
perpoetswerk doen voordat je de jongens van school gaat halen. Wij willen vanmiddag niet gestoord wor-
den. Mocht Jacobus wakker worden dan zal ik hem wel halen want mevrouw Bagelaar wil hem ook graag 
zien.” 
 Mevrouw v.d. Chijs zette zich tegenover haar moeder aan de ovale tafel. Pakte het benodigde 
servies van de domme knecht en schonk heel weinig thee in dat ze aanlengde met het hete water.  
“ Mamam, dit is een nieuwe thee uit Ceylon. Jacob heeft een hoeveelheid geïmporteerd via een Engels 
theehuis in Antwerpen. U moet deze echt eens goed proeven. Wilt U nog wat melk of suiker erin?”  
“ Deze thee heeft een bijzonder goed aroma, proef maar. “  
De dames nipten aan hun thee terwijl mevrouw Bagelaar goedkeurend knikte.  
“ Tres bien,” mompelde mevrouw Bagelaar, die regelmatig Franse woorden of uitdrukkingen gebruikte in 
haar spreektaal. Zij sprak goed Hollands maar haar Franse achtergrond bleef altijd nog danig meespreken 
in haar woordkeuze, de Hollands gesproken woorden kregen hierdoor een exotisch tintje.  
“ Mais, Anna, wanneer komt Jacob nu terug? De vorige keer toen ik bij je kwam, was hij ook al op pad 
voor de zaak.”  
“ Ja, mamam, waarschijnlijk komt hij vanavond thuis, als hij tenminste bij Dordrecht een vlotte verbin-
ding met het veer kan bemachtigen. Hij moet veel reizen om de handelswaar aan te bieden bij de groot-
handelshuizen in Rotterdam en Antwerpen. Veertien dagen geleden is hij naar Antwerpen gegaan om een 
partij goede Delftse boter aan te bevelen. De handel is nog steeds slecht, het hele pakhuis ligt vol boter. 
De mensen geven geen geld meer uit aan boter. Kaas en thee verkoopt op dit moment beter.”  
“ Tja, die Napoleon heeft er een mooi rommeltje van gemaakt, vooral na die verloren veldslag bij Leipzig 
is de economie vastgelopen,” zei mevrouw Bagelaar. 
“ Oui, wij zullen af moeten wachten wat die nieuwe koning Willem Frederick met zijn moderne ideeën  
gaat brengen,” verzuchtte zij. 

 
Mevrouw Bagelaar doelde met deze opmerking op de afkondiging van de nieuwe grondwet van 30 maart 
1814 op welke datum de nieuwe koning op majestueuze wijze de grondwet aan het volk had gepresenteerd 
door de eed op de nieuwe grondwet af te leggen. Het uitspreken van de eed werd gevolgd door 
paukengeroffel en trompetgeschal en de inhuldigingformule werd toen voorgelezen. Deze luidde als volgt;  

  
“ Wij zweren dat wij, als representerenden  der Verenigde Nederlanden en in deze  naam, U 
krachtens de grondwet van deze Staat, huldigen en ontvangen als onze  Souvereine Vorst.“ 

 
Na het uitspreken van deze eed vervolgde de koning zijn weg door Amsterdam waarbij hij voor het volk 
koperen penningen rondstrooide waar men gouden had verwacht, wat hem de bijnaam bezorgde van; “ De 
koperen koning Willem.”  

 
“ Zeg Anna, heb je het laatste nieuws uit Den Haag al gehoord?”  
“ Nee. Vertel,” zei haar dochter, die nu nieuwsgierig was geworden. 
“ Het schijnt, het is eigenlijk te schandalig voor woorden, dat de verloving van de erfprins met Charlotte 
van Wales is afgeketst.”  
“ Het is niet waar?” antwoordde zij met stijgende verbazing. 
“ Ja, je gelooft het niet maar prins Willem heeft zijn congé gekregen en is met de staart tussen de benen 
afgedropen.” 
“ Maar de verloving zou toch op 16 juni plaatsvinden?” 
“ Enfin, die gaat dus niet door.” 
“ O, wat erg, wat een schande voor de prins.” 
“ Mais, het wordt nog mooier,” zei mevrouw Bagelaar, “ op 1 juli aanstaande is er een officieel staats-
bezoek van Tsaar Alexander van Rusland in Den Haag, en naar het schijnt, wil deze zijn zus, Anna 
Pavlovna, aan de erfprins aanprijzen als mogelijke toekomstige bruid.”  
“ Nee toch?”   
“ Sensationeel, nietwaar, maar het laatste is politiek hoor. De Tsaar wil hierdoor de gang van zaken in 
Wenen naar zijn  hand zetten.” 



 20

“ Maar dat zullen de Engelsen toch niet apaiseren?” zei haar dochter concluderend.  
“ Enfin, dat dacht ik ook, maar laten wij ons maar met gewone zaken bemoeien,” vervolgde mevrouw 
Bagelaar het gesprek.  
 Inmiddels was Jacobus wakker geworden uit zijn middagdutje. Zijn moeder spoedde zich naar de 
kinderkamer om hem te halen, en kwam even later met de kleine de voorkamer binnen.  
“ Ach, lieve Anna, laat mij hem even vasthouden, het is zo’n schatje.”  
“ Natuurlijk mamam, hier neem hem maar op je schoot.” 
De nu volgende minuten werden gevuld met het liefkozen en gekir van moeder en grootmoeder, die 
dolgelukkig waren met hun kind of  kleinkind. 
“ Zeg Anna,” zei mevrouw Bagelaar, “ heb je nu al een naam voor je nieuwe kindje?”  
Mevrouw v.d. Chijs was enigszins door deze onverwachte vraag uit haar evenwicht gebracht.  
“ Tja, wat zal het worden? Mamam, ik hoop zo dat het een meisje wordt. Dan zullen we haar Mienette 
gaan noemen. Maar ze krijgt drie doopnamen nl. Anna, naar de grootmoeder van Jacob, Maria, uw naam 
en de naam van Jacobs moeder Margaretha.  Wordt het een jongen dan noemen we hem waarschijnlijk 
Martinus of  Johannis. Dat weten we nog niet.”  
De klok in de voorkamer sloeg vier uur en Sjaantje meldde dat ze de jongens van school ging halen. 
“ Anna, ik blijf nog even thee drinken met de jongens, dan kan ik nog met ze praten voordat ik weer op 
huis aan ga.”  
“ Gaat u dan al weer weg?” vroeg haar dochter. 
“ Ja kindje, je broer Jan Hendrik zou vanavond naar Delft komen om voorbereidingen te doen, die te 
maken hebben met een ontvangst van een belangrijk iemand in Den Haag. Ik weet niet precies wat hij of 
wie hij bedoelde, het heeft te maken met de ondertekening van de vrede met Parijs van 30 mei jongst-
leden.” 
Met enig rumoer arriveerde Sjaantje met Pieter Otto en Jan Theodoor en bracht de jongens direct naar de 
voorkamer waar zij hun oma begroetten.  
“ Mais, Pieter et Jean, wat ben ik blij jullie te zien. Wat zien jullie er schattig uit. Jullie moeder geeft 
jullie mooie kleertjes. Wat wordt jij groot Pieter, maar jij ook hoor Jean. Kom even bij oma zitten en 
drink eens thee met oma.“ 
De jongens zetten zich netjes aan tafel om met hun moeder en oma een kopje thee te drinken.  
“ Pieter, hoe gaat het op school bij meester Hartman? En Jean, hoe gaat het bij de juffrouw?”  
Mevrouw Bagelaar vroeg van alles aan de jongens, over school, wat ze vandaag geleerd hadden, of ze het 
leuk vonden op school enzovoorts.  
 Na  een half uurtje praten met de jongens vertrok mevrouw Bagelaar richting Noordeinde, waar 
ze tijdelijk bij haar zoon logeerde in afwachting van de bevalling van haar dochter Anna. Haar zoon, Jan 
Hendrik, was secretaris van de bekende generaal v.d. Bosch en woonde in een net burgerhuis aan het 
Noordeinde sinds hij gedetacheerd was in het garnizoen in Den Haag. 
De jongens liepen, nadat ze hun oma hadden uitgezwaaid, naar de binnenplaats waar zij hun duifjes 
gingen verzorgen en samen nog wat spelletjes deden, voordat het avondeten opgediend zou worden. 
Sjaantje bracht het gebruikte servies naar de bijkeuken om daar met de voorbereidingen van het avond-
eten te beginnen.  
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De Delftse Kermis 
 
 
 Sjaantje haastte zich na het avondeten naar haar kamer. Haar dienstmeidenkamer lag boven de 
bijkeuken en was via een trap in de bijkeuken bereikbaar. Het kamertje van Sjaantje was net zo lang en 
breed als de bijkeuken. Het dak liep schuin af naar de binnenplaats terwijl aan de grachtkant een raam 
was aangebracht dat opengezet kon worden. Als je uit dit raam keek zag je het weeshuis van de Fundatie 
van de Vrouwe van Renswoude. Het dak van het kamertje werd ondersteund door een balkenconstructie 
waar doorheen je de onderkant van de dakpannen kon zien. Het was nu, nadat de zon de hele dag op het 
dak had geschenen, erg warm in het kamertje. Sjaantje zette dan ook de twee openslaande ramen open. 
De warme zwoele stinkende grachtenlucht kroop haar kamertje binnen. Dit kamertje was, in vergelijking 
met zolderkamertjes van dienstmeiden, die bij andere families werkten, nog redelijk groot. Het kamertje 
was niet erg hoog. Maar dit kamertje had ze dan ook geheel voor zichzelf en hoefde het niet te delen met 
de opslag van groente of huisraad. In het kamertje stond een eenvoudig ledikant en een kastje om toilet te 
maken, een lampetkan met schaal, een stoel en een muurkast, die tot het dak reikte waar ze haar kleding 
kon opbergen. Een vuurstookplaats was niet aanwezig. Sjaantje mocht dan ook, zelfs niet in de winter, 
vuur maken. Alleen een gesloten olielamp voor licht en warmte in de winter was toegestaan. 
Sjaantje gespte haar schort los en begon zich om te kleden.  
“ Als Krijn me straks ophaalt dan moet ik er netjes uitzien,” dacht ze bij zichzelf. Haar rode werkjurkje 
trok ze uit evenals de katoenen onderrok, die ze verving voor een moderne pantalette, die ze van 
mevrouw had gekregen. Over deze onderkleding trok Sjaantje haar mooie lichtgroene empirejurk aan. 
Haar jurk had een ronde halsuitsnijding, het frontje was voorzien van geborduurde bloemklokjes die in 
een witte kettingsteek waren uitgevoerd. Het jurkje had brede korte pofmouwen, die strak om haar 
bovenarmen sloten. De licht aangesneden rok met hoge taille liet haar voeten vrij en had een sluiting in 
het midden op de rug met twee linten. Sjaantje zocht uit haar weinige sierraden een kralen ketting waarin 
groene stukjes glas in zilveren rozetten waren gezet. De ketting paste mooi bij de zacht groene tint van 
haar jurkje. Sjaantje bekeek in de spiegel haar ronde rozerode gezicht en besloot haar roze appelwangen 
met wat bleke crème in te smeren. Ze borstelde haar bruine haar, dat met een golvende slag op haar 
schouders rustte en bond een haarlint in haar haren. De klompen verving ze voor eenvoudige soepele 
schoentjes met vierkante neus, die zij met strikjes vastmaakte. Het korte jakje met lange mouwen bedekte 
deels haar decolleté.  
“ Zo,” zei Sjaantje tegen zichzelf, “ ik ben er klaar voor, hopelijk is Krijn op tijd.” 
Sjaantjes hart begon, nu het steeds dichter tegen acht uur liep, onrustig te kloppen. Nee, naar beneden 
gaan wilde ze nog niet, ze zou wachten tot de Oude Jan zou slaan, dan zou Krijn bij de voordeur staan. 
 
 Krijn had zich al enige minuten in de Korte Breedsteeg opgehouden, wachtend op het moment 
dat de torenklok acht uur zou slaan. Hij had zich in beste kleren gestoken. Het werk bij zijn vader leverde 
hem niet veel geld op. Deels omdat hij nog bij zijn ouders woonde en deels omdat zijn vader vond dat hij 
als opvolger in de zaak meer tijd en energie in het bedrijf moest steken dan hij er voor betaald kreeg. 
Krijn had dan ook eenvoudige doch sportief ogende kledij aan naar Engelse stijl. Een openstaand jack 
met hoge kraag met brede revers. Een sjaal had hij om zijn hals gedrapeerd en voorzien van een klein 
strikje. Het jack bezat een donkerblauwe kleur en was gemaakt van Engelse lakenstof. De sjaal was wit 
van kleur en stak goed af tegen het donkerblauw van het jack. De lange pantalon reikte tot ver over de 
taille en had een lichtblauwe kleur. Moderne kuitlaarzen van soepel leer complementeerde de kleding van 
Krijn. De hoge hoed droeg hij losjes in de hand om deze zodra hij Sjaantje zag met een zwier op te zetten 
als uitnodiging tot de wandeling door Delft. 
 Het doordringende geluid van het uurwerk van de Oude Jan gaf acht slagen ten gehore. Sjaantje 
haastte zich naar beneden, liep de lange gang door, opende de voordeur en keek spiedend naar buiten, de 
Oude Delft af, geen Krijn, de Weesbrug, geen Krijn. Plots stond Krijn met een brede grijns op zijn 
gezicht voor haar. 
“ Zo, schoonheid, mag ik u op deze wandeling begeleiden?” vroeg Krijn quasi deftig terwijl hij zijn arm 
aan Sjaantje aanbood.   
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“ Graag Krijn, waar zullen we heen gaan?” 
“ Zullen we naar het Marktveld wandelen? Daar wordt deze week de Odulphusmarkt gehouden en er is 
nu kermis.” 
“ Dat lijkt mij wel leuk,” zei Krijn. Sjaantje knikte instemmend. 
“ De kermis, daar was ze nog nooit geweest, dat mocht niet van moeder. Meisjes van haar leeftijd 
mochten daar zonder begeleiding niet komen, maar met Krijn zou dat best wel mogen,” redeneerde 
Sjaantje stilletjes.  
Hand in hand lopend vervolgde het stelletje hun weg over de Koornmarkt langs de statige herenhuizen en 
de oude brouwerijen. Al wandelend vertelde Krijn wat hij die dag beleefd had bij het afleveren van zijn 
vaten heet water bij het Gasthuis, dat aan de overkant van het water lag. Bij de Oude Langedijk aangeko-
men staken ze de straat over om langs het stadhuis richting Markt te gaan waar je al van verre het geroe-
zemoes van de kermis kon horen. 
 

 
 
Op de Markt stonden allerlei kramen, tentjes, huisjes e.d. voor de standwerkers. Hier en daar werd koop-
waar aangeprezen en trachtte kermislui het rondwandelend volk te interesseren voor hun kermisgenot. 
“ Beste mensen, kom toch kijken, laat uw toekomst voorspellen door madame Lucille, de waarzegster!” 
Sjaantje stootte Krijn aan.  
“ Zullen we eens gaan horen wat Madame Lucille over onze toekomst weet?”  
“ Ach Sjaantje, dat is toch alleen geldklopperij! Wie weet nu wat over de toekomst?“ 
“ Laten we daar gaan kijken, bij die grote tent, daar is pas spektakel. Kijk eens hoeveel volk daar is 
toegestroomd.”  
Sjaantje en Krijn mengden zich tussen het toegestroomde publiek. Op een verhoging voor de grote tent 
stond een forse kerel met ontbloot bovenlijf zijn lichaam te poseren om daarmee het publiek te impo-
neren.  
“ Wie durft het op te nemen tegen onze Spartacus? De beste vechter van het land. Wie durft?”  
“ Niemand? Zijn er alleen bangeriken in Delft? Twee daalders voor degene die tegen Spartacus durft te 
vechten! Bij verlies behoud hij één daalder! Wie durft?”  
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Terwijl de standwerker zijn praatjes hield liet Spartacus zijn machtige lichaam van alle kanten zien wat 
tot gegiechel en hysterische gilletjes bij het vrouwvolk leidde.  
“ Wie durft voor twee daalders?” hernam de standwerker.  
“ Te weinig!” klonk een stem uit het publiek. Het was Govert ter Winkel die dit riep, een bekende 
caféruziemaker en vechtjas, die laatst nog door vier dienaren van de wet in bedwang moest worden 
gehouden bij zijn arrestatie wegens openbare dronkenschap.  
“ Wie riep dat?” vroeg de standwerker, die voor Spartacus was gaan staan.  
“ Ik, Govert ter Winkel,” klonk het uit het publiek, “ verdubbel je bedrag en ik treed in het strijdperk met 
die krachtpatser van jou.”  
“ Vier daalders? Aangenomen, mits er voldoende publiek komt kijken.” 
“ Dames en heren, kom kijken naar het grootse gevecht tussen onze sterke man Spartacus en zijn uitdager 
Govert ter Winkel.”  
 Er ontstond een gemompel en een gedrang in de menigte waarvan de meeste mannen de vecht-
partij wel wilden zien. Een vechtpartij is altijd goed voor wat sensatie. 
“ Kom Krijn, dan gaan we.”  
“ Nee, ik wil dit wel eens zien Sjaantje. Ga mee, het kost maar een paar centen. Je zult zien zoiets heb je 
nog nooit gezien!” antwoordde Krijn. 
Een groep mannen en vrouwen bewogen zich richting podium om daar het entreegeld te betalen en zo in 
de grote kermistent te komen voor het gevecht. In een mum van tijd was de tent volgestroomd met op 
sensatie beluste personen van allerlei stand. Je zag er deftige heren met hun dames, gewone ambachts-
lieden en knechten en heel veel opgeschoten jongelui, die wel een stuiver over hadden om een vechtpartij 
te zien. 
 In de grote kermistent was een podium opgesteld dat rondom was afgezet met touwen. Het 
publiek stond rondom het podium terwijl er aan een kant een pad was opengelaten om in en uit de tent te 
kunnen lopen. Het was er broeierig warm en het stonk naar zweet en stro. 
Nadat iedereen zich van een goede staanplaats had verzekerd, werden de vechtjassen aan het publiek 
voorgesteld.  
“ Dames en heren, aan mijn linkerzijde Spartacus, de geweldige, die de reputatie van ons huis hoog zal 
houden tegenover Govert de lieveling van het Delftse publiek. Een gejoel en een gejuich steeg op het 
publiek. Spartacus, een gespierde kerel van wel 1 meter 90 die vervaarlijk zijn spierballen liet rollen en 
een aantal vechtposes aannam om het publiek te vermaken. Aan de andere kant van het podium stond 
Govert, weinig atletisch van gestalte maar nogal zwaarlijvig. Sjaantje wendde de ogen een ogenblik af  bij 
het zien van deze stoere manlijke figuren.  
“ Toe Sjaantje, je moet kijken, het gaat zo beginnen,” zei Krijn.  
De standwerker kondigde de start van het gevecht aan en vertelde in het kort de spelregels voor een eer-
lijk gevecht. Zelf zou hij als scheidsrechter optreden om er op toe te zien dat er volgens de regels werd 
gevochten. 
Een gongslag gaf het sein voor de start van het gevecht aan. Spartacus en Govert draaiden langzaam om 
elkaar heen terwijl hun ogen loerden naar het juiste moment om aan te vallen. Plots nam Govert het 
initiatief, zijn vuist haalde hart uit naar het lichaam van Spartacus, die de slag behendig pareerde met een 
tegenstoot. Opnieuw draaiden de vechters loerend en kijkend om elkaar heen om dan ineens op elkaar in 
te gaan slaan en rollend over het podium het gevecht te vervolgen.  
Het ene moment lag Govert onder, dan weer Spartacus terwijl er rake klappen werden uitgedeeld en de 
scheidsrechter de vechtende trachtte te scheiden. Regelmatig greep de standwerker in om de op de grond 
vechtende mannen te vermanen dat ze moesten blijven staan, anders zag het publiek te weinig. Dergelijke 
acties van de standwerker werden door het publiek met gejoel weggehoond. Het publiek moedigde vooral 
Govert aan, die na een aantal charges van Spartacus al wat slapjes op de benen stond. Govert reageerde 
op de aanmoedigingen door een serie klappen op het gelaat van Spartacus te plaatsen waarbij het bloed 
uit Spartacus’ neus spatte en het publiek in gejuich deed uitbarsten.  
“ Goed zo, Govert,” klonk het uit het publiek.  
Maar Spartacus liet zich niet kennen, met een paar rake klappen op de milt van Govert zeeg deze naar 
lucht happend ineen.  
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“ Het gevecht is afgelopen, einde van de voorstelling,” kondigde de standwerker aan terwijl Spartacus 
zijn overwinningsrondje door de ring liep en zijn machtige torso nog eens demonstreerde. Govert echter 
kwam weer overeind, zag zijn kans schoon en viel Spartacus van achteren aan door hem een paar klappen 
op de zijkant van zijn hoofd te geven. Het gevecht dat nu volgde liep volkomen uit de hand. De stand-
werker probeerde de vechtjassen te scheiden maar kreeg zelf ook een paar ferme klappen. Een paar potige 
kerels uit het publiek stapten nu over de afrastering heen en trachtten de vechtenden, die briesend en vloe-
kend hun grondgevecht vervolgden, te scheiden. Het publiek stond te springen van opwinding, dit was 
pas echt vechten, terwijl het gevecht steeds onduidelijker werd. Uiteindelijk kwam Spartacus als overwin-
naar uit het gevecht. Hevig bloedend uit wenkbrauw en neus. Govert lag nog op het podium, terwijl de 
standwerker hem met een emmer water bij kennis probeerde te brengen.  
 Sjaantje had het hele gevecht met afgrijzen gevolgd. Bij het verlaten van de tent voelde ze dat 
Krijn enorm opgewonden was. 
“ Wat een beleving hè, Sjaantje?” riep Krijn boven het tumult uit dat nu ontstaan was.  
“ Sjaantje, waarom zeg je niks?”  
“ Krijn ik zou graag wat rustiger dingen willen meemaken op de kermis en geen ordinaire vechtpartij.”   
“ Goed Sjaantje, laten we verder gaan en kijken wat de kermis nog meer te bieden heeft.” 
Zo liepen zij nog een tijdje over de kermis, genietend van al het volk, dat er rond liep terwijl zij zich 
vermaakten bij een aantal kraampjes waar men o.a. leuke Hollandse spelen kon beoefenen zoals stelt-
lopen, balspelen, kegelen e.d. Tenslotte kocht Krijn wat lekkernijen bij het kraampje voor suikerwaren en 
banket waarna ze via de Oudemanhuissteeg en de Voldersgracht de Markt verlieten richting Vlaming-
straat.  
“ Zeg Sjaantje zullen we over de Koepoortbrug gaan richting Oostpoort langs het jaagpad? Dan kunnen 
we mooi langs de Schie wandelen en in de uitspanning ‘De Prins’ tot slot een drankje nemen; limonade 
uit een kogelflesje, ik betaal!”  
“ Dat gaat mooi niet door hoor Krijn, ik moet om elf uur binnen zijn en het is nu al 10 uur.” 
Al babbelend liep het tweetal via de Vlamingstraat waarvan de stadsboerderij een groot gedeelte in beslag 
nam. Naast de stadsboerderij lag de mandenmakerij van de familie van der Ende. Een schuit met twijgen 
lag in de gracht terwijl op de straat her en der onafgemaakte manden op hun voltooiing lagen te wachten. 
Vervolgens liepen Krijn en Sjaantje over de Koepoortbrug, die door gebrek aan onderhoud danig in ver-
val was geraakt. Ze liepen de brug over om dan aan de andere kant van de Schie richting Oostpoort te 
gaan langs het buitenverblijf ‘De Lelyhoff’ dat deels verscholen lag achter de eeuwenoude lindebomen, 
die langs het jaagpad het weidse landschap aan de oostkant van Delft aan het oog onttrok. 
“ Zeg Sjaantje, kom je aanstaande zondag kijken als de schutterij oefent op het Doelenplein?”  
“ Maar Krijn dan moeten we toch naar de kerk gaan, dan mag je zoiets toch niet doen!”  
“ Jawel hoor, het oefenen van de schutters gebeurt altijd op zondag, tussen de ochtenddienst en middag-
dienst in. Och, Sjaantje, kom toch eens kijken, dan draag ik mijn nieuwe uniform en kun je ook mijn 
collega’s zien. Het is werkelijk een schitterend schouwspel.” 
“ Maar wat oefenen jullie dan, iemand doodschieten?” 
“ Nee, natuurlijk niet Sjaantje, tijdens het oefenen exerceren wij, we oefenen met het omgaan met het 
geweer, we oefenen houdingen aan te nemen en op de maat te lopen.” 
“ Wie laat jullie dan die oefeningen doen, de generaal?”  
” Nee suffie, dat doet de korporaal of de sergeant van de artillerie. Wij moeten om de veertien dagen op 
zondag oefenen in onze uitrusting. Ons cordon bestaat uit 32 man en we zijn verplicht om te komen 
oefenen. Wie niet komt krijgt een boete!”  
 

In die tijd was elke man van 17 tot 45 jaar verplicht zich te melden bij de landmilitie of schutterij. Deze 
meldingsplicht vloeide voort uit de dienstplichtwet die Napoleon in 1810 had ingevoerd en die in 1813 door 
koning Willem I stilzwijgend werd gehandhaafd tot een opkomstplicht voor de landmilitie. Deze zgn. 
landstorm werd bewapend met een geweer, piek of pistool en oefende zondags tussen de kerkdiensten.  
In de steden bestonden al schutterijen, die de stedelijke verdediging sinds eeuwen al op zich namen. De 
koning had aldus de mogelijkheid om de landmilitie in te zetten bij grotere conflicten, die het koningrijk 
Nederland aangingen. De koning beriep zich voor de vorming en de instandhouding van landstormen en 
schutterijen op het oude beginsel van de landsverdediging zoals deze in het grondbeginsel in de Unie van 
Utrecht was vastgelegd. 
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“ Mijn cordon wordt, als het spannend wordt, toegevoegd aan de artillerie, dat is het wapen dat op de 
paardenmarkt is gelegerd.”   
“ Moet jij ook met een geweer lopen?”  
“ Jazeker, zoals ik al zei.”  
“ En schieten?” 
“ Ja, dat doen we op de schietbaan op het Doelenplein, maar daar mag geen publiek aanwezig zijn.” 
“ Oh, ik vind dat eigenlijk wel eng!”  
“ Eng? Welnee, het is prachtig zo te marcheren en te oefenen voor gevechten. Ook het schieten is leuk. 
Wij doen onder elkaar wedstrijden wie het best kan schieten. En wie verliest betaalt ‘s avonds de drank. 
Toe Sjaantje, kom aanstaande zondag eens kijken, dan kun je mij zien in mijn mooie nieuwe uniform.”  
“ Goed dan, maar dan wil ik wel dat je na het oefenen bij mij thuis je voorstelt aan mijn moeder. Ik wil 
geen praatjes in de stad dat ik ongewenst omgang met jou heb.” 
“ Doe je dat?” 
Krijn kreeg een bezorgde trek op zijn gezicht. Gezien vanuit Sjaantjes standpunt was het heel verstandig 
dat je roddel en achterklap probeerde te voorkomen door Krijn aan haar moeder voor te stellen. 
Anderzijds betekende zoiets voor Krijn in principe Sjaantje trouw te blijven om later een eventueel 
huwelijk met haar aan te gaan. 
“ Wat twijfel je, Krijn? Is het niet goed, vind je mij ineens niet meer aardig?” 
“ Jawel, jawel,” haastte Krijn zich te zeggen, “ maar ik heb je nog zo weinig te bieden, ik heb geen vast 
inkomen, ik ben slechts vaders hulpje in de waterstokerij. Veel geld heb ik nog niet gespaard. Kijk maar 
naar deze kleren, die heb ik van mijn neef  Joris geleend. Wil je zo graag met een arme man gaan?”  
“ Krijn toch, wat kan mij rijkdom schelen, ik hou van je zoals je bent en ik weet zeker dat wij gelukkig 
zullen worden.”  
Sjaantje pakte Krijns hand vast en trok hem mee terwijl ze sneller ging lopen. Dan liet ze hem los en riep 
uitdagend; “ Pak me dan!”  
Krijn liet zich dat geen tweede keer zeggen en zette de achtervolging in. Na wat heen en weer geren tus-
sen de lindebomen en wederzijds geplaag, liet Sjaantje zich overmeesteren. 
Ze leunde tegen één van de oude lindebomen terwijl Krijn voor haar stond. Ze wist wat hij zou gaan 
zeggen, een kusje zou hij vragen.  
“ Nee, Krijn, nu nog niet, eerst bij moeder je voorstellen dan pas mag je me zoenen.”  
Lachend vervolgde het verliefde stel, hand in hand, hun weg richting Oostpoort genietend van het mooie 
uitzicht over de Schie, en de ondergaande zon die de torens van de Oostpoort in een scherpe rode gloed 
zette. 
 



 26

Meneer v.d. Chijs 
 
 Het liep al tegen negen uur toen meneer v.d. Chijs de deur van zijn woning aan de Korte Breed-
steeg opende en de lange gang inliep. De lange reis vanuit Antwerpen had hem zichtbaar vermoeid. Hij 
liep de gang binnen, hing zijn jas aan de kapstok en zette zijn reiskoffer eronder. 
 Meneer v.d. Chijs was een lange magere man van 38 jaar. Hij  had een smal mager gezicht waar-
in twee donkerbruine ogen de wereld onderzoekend verkenden. Zijn zwarte golvende haardos had een 
glanzende gloed als het zonlicht er op scheen. Korte bakkebaarden en een kleine snor onder de spitse neus 
completeerde een gezicht waarin een vriendelijke mond geschapen bleek voor het onderhouden van zijn 
publiek met aangename verhalen. Gekleed naar de huidige mode droeg meneer v.d. Chijs een eenvoudig 
bruin jack met smalle mouwen met smalle manchetten. Het boord van het jack omlijnde de magere hals 
terwijl een zilverkleurige sitsen sjaal rond de hals het geheel completeerde. Het donkerbruine vest reikte 
tot buikhoogte en bezat geen mouwen. De crèmekleurige broek op de heupen samengesnoerd, liep door 
tot op de knie waar het eind van de korte pijpen samen waren gebonden met strikjes. De lange kousen 
verdwenen onder de aanzetplaats van de broekspijpen op de knie en bedekte de kuiten van de benen. De 
voeten waren gestoken in modieuze lage zwarte schoenen, die een gesp met rozetten op de wreef bezaten.  
“ Anna,” riep meneer v.d. Chijs, ” ik ben weer thuis, waar zit je?” 
Vanuit de keuken klonk de stem van Anna, zijn vrouw, die gehaast haar echtgenoot tegemoet liep om 
hem te begroeten. 
“ Jacob, wat ben je laat! Ik had je al veel eerder verwacht.” 
” Tja,” antwoordde haar man, ” nogal wat oponthoud gehad onderweg, bij het veer van Dordrecht naar 
Rotterdam.” 
“ Het laatste stuk, van Schiedam naar Delft met de trekschuit, ging eigenlijk nog het vlotst. Maar kom, ik 
zal je straks daarover vertellen.” 
” Liggen de jongens al op bed?” vroeg hij.  
“ Natuurlijk,” antwoordde zijn vrouw, “ ze  hebben tot acht uur op jou mogen wachten, maar daarna heb 
ik ze in bed gedaan.” 
” Jacob, wil je nog wat eten?”  
” Nee, Anna, ik heb op de trekschuit het een en ander kunnen eten, maar ik zou graag een lekker kopje 
thee willen hebben.” 
“ Goed Jacob, ik zal de thee gaan zetten.” 
“ Anna, hoe is het met jou en de kleine? Is hij of zij nog altijd zo onrustig?“  
Meneer v.d. Chijs legde zijn hand liefkozend op de zware buik van zijn vrouw waarin zijn jongste kind 
naar het levenslicht toegroeide en zijn aanwezigheid kenbaar maakte door tegen de buikwand van de 
moeder te schoppen.  
“ Ach, jé, ik voel hem of haar!” lachte hij terwijl hij zijn vrouw een kus op het voorhoofd gaf. 
“ Anna, ik loop nog even naar boven, even kijken of de jongens al slapen.”  
Met een soepele tred en twee treden tegelijk nemend, liep hij de trap op om heel voorzichtig in de kamer 
van Jacobus en de andere twee jongens te gaan kijken. Jacobus lag in een diepe slaap verzonken. Hij 
twijfelde even of hij de kamer van de kleine Jacobus zou binnengaan, de kans dat hij Jacobus wakker zou 
maken zou erg groot zijn. Meneer v.d.Chijs besloot de kamer van Jacobus niet te betreden en deed de 
deur zachtjes weer dicht. Morgen zou hij zijn jongste zoon wel begroeten. 
“ Even kijken of  Pieter en Jan al slapen,” dacht hij bij zichzelf. Hij opende voorzichtig de deur van de 
jongenskamer en zag dat Pieter Otto nog lag te lezen.  
“ Ha, papa!” klonk het verheugd uit Pieters mond, “ Bent U eindelijk thuis? Ik heb de hele tijd liggen 
wachten,” fluisterde Pieter naar zijn vader, zodat Jan, die net in slaap was gevallen, niet wakker zou 
worden. Meneer v.d. Chijs boog zich voorover en gaf zijn oudste zoon een kus op het voorhoofd.  
“ Zeg Pieter wat lees jij eigenlijk?” 
” Oh, uit de  ‘Nieuwe aardrykse beschryvinge voor de Nederlandse jeugd’ van meneer W.E de 
Perponcher,” antwoordde Pieter. 
“ Zou je nu ook niet gaan slapen, net als Jan? Morgen zal ik je alles vertellen over mijn reis naar 
Antwerpen.”  
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“ Goed, papa.”  
Na nog een nachtzoen aan Pieter te hebben gegeven, liep meneer v.d.Chijs voorzichtig de kamer uit, de 
trap af om zich in de salon neer te vleien in één van de ruime fauteuils.  
Terwijl zijn vrouw in de keuken bezig was water voor de thee te verwarmen, pakte haar echtgenoot het 
onlangs verschenen exemplaar van de Historische Courant om zich te informeren over de laatste nieuw-
tjes in stad en land.  
 De salon van het huis bezat nog gedeeltelijk de inrichting zoals mevr. v.d. Chijs deze woning 
destijds in 1800 kocht. In deze salon hingen bijvoorbeeld nog diverse schilderijen met boerentaferelen. 
Eén daarvan droeg de titel ‘vechtende zusters’. Ook een prent van Napoleon Bonaparte, hing nog altijd 
naast het stilleven met vissen. In de loop der jaren had het gezin v.d. Chijs zijn stempel gedrukt op de in-
richting van deze salon en waren de originele vier geverfde stoelen, de twee oude fauteuils en een vloer-
kleed vervangen door modernere exemplaren. Twee grote met donkerrood leer bekleedde fauteuils ston-
den links en rechts tegenover de marmeren schoorsteenmantel, waar een gietijzeren kachel van Engelse 
makelij voor was geplaatst. Op de schoorsteenmantel stonden een tweetal Delfts blauwe vazen en idem 
dito  kandelaars. Een Engelse pendule, uitgevoerd in wit en verguld porselein,  stond in het midden van 
de schoorsteenmantel. Naast de schoorsteenmantel hingen, behalve de portretten van de ouders van de 
heer des huizes, ook de authentieke barometer en thermometer, die nog uit de oude inboedel stamden. 
Aan de muur, boven de schoorsteenmantel, hing een grote spiegel in een vergulden lijst. In een hoek 
stond een laag gepolitoerd hoekbuffetkastje, waarin achter een glazen deurtje, een wijnkaraf met bijbeho-
rende wijnglazen, een set likeurglazen en zes bierglazen met vergulden rand stonden. Op het buffet stond 
een gelakt theeblad met daarop een zilveren trekpotje en een theekistje.  
 Aan weerszijden van de schoorsteen bevonden zich twee hooggeplaatste ramen, die uitzicht ga-
ven op de huizen aan de overkant van de gracht ‘De Oude Delft‘. Deze ramen waren voorzien van glas-
gordijnen met koortjes en kwasten. Grote grove groene geruite gordijnen hingen naast de ramen die ’s 
avonds voor de verduistering zorgden. De wanden van de salon waren bekleed met linnendoek, waarop 
gouden bloemmotieven op een donkerbruine ondergrond waren afgedrukt. Langs de wanden van de ka-
mer waren een aantal kasten geplaatst. Naast de kamerdeur stond een hoge porseleinkast, waarin het 
Chine de Commandeservies van de familie was uitgestald. Op deze Hollandse kast stond een vijfdelig 
Delfts blauw kaststel. Naast deze servieskast was, meer naar de korte zijmuur, een secretaire geplaatst 
waar de heer des huizes zijn administratie en correspondentie verzorgde. Deze secretaire was nog een 
erfstuk van zijn vader; een Indisch kastje met een naar voren openslaande klep waarachter een aantal 
laden zich bevonden. Het kastje was uitgevoerd in zwart essenhout en versierd met een zilverbeslag dat 
ajour was bewerkt. Aan de korte zijde van de kamer stond een laag dressoir dat aan de ene zijde werd 
geflankeerd door een guéridon waarop en karaf met cognac en twee glazen stond, en aan de andere zijde, 
in de hoek, een penanttafeltje stond waar een clivia, in een koperen pot, het groene aspect in de kamer 
vertegenwoordigde. Aan het plafond hing een krisstallen kroonluchter met en twaalftal kandelaars voor 
de noodzakelijke verlichting. Aan de wanden bevonden zich, op elke wand, twee wandkandelaars in de-
zelfde uitvoering als de kandelaars van de kroonluchter.  
 Meneer v.d. Chijs pakte uit de pijpenstandaard zijn lievelingspijp, stopte hem met pijptabak, pak-
te een vuurkooltje, stak de tabak aan en zette zich genoeglijk in een fauteuil om zijn leeswerk te beginnen. 
Na enige tijd kwam zijn vrouw binnen met een zilveren waterketeltje voor de thee. Ze zette het zilveren 
trekpotje op het theetafeltje. De dure thee bewaarde ze in het theekistje, een klein houten kistje van essen-
hout, dat versierd was met zilverbeslag met rozenbloemmotieven als basisvorm. Het kistje had ook een 
zilveren slot en een zilveren sleuteltje om ongenode vingers te weren. In het theekistje, dat inwendig be-
kleed was met rode zijde, bevonden zich twee zilveren theebusjes. Elk met een andere soort thee. Met een 
zilveren theelepeltje deed zij  een aantal schepjes thee in het trekpotje, dat ze gevuld had met heet water. 
Vervolgens pakte ze het zilveren komfoortje uit de porseleinkast, zette het op het theetafeltje, stak het 
kaarsje aan en zette het waterketeltje op het komfoortje om het water warm te houden. Uit de porselein-
kast nam ze twee kopjes en schoteltjes voor het nuttigen van de thee en zette deze naast het trekpotje op 
het theetafeltje. 
“ Zeg Anna, waar is Sjaantje eigenlijk?”  
“ Sjaantje heeft vanavond vrijaf gevraagd om met Krijn naar de Delftse kermis te mogen gaan.” 
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“ Aha, zit dat zo, dus we hebben binnenkort een nieuwe dienstmeid nodig?” 
“ Ach, Jacob, zo’n vaart zal dat niet lopen. Sjaantje is een oppassend meisje, dat goed voor zichzelf kan 
opkomen.” 
“ Anna, vertel eens, is er nog iets voorgevallen tijdens mijn afwezigheid?”  
“ Nu, niets bijzonders eigenlijk. Vanmiddag is moeder op visite geweest en hebben de jongens leuk 
gespeeld. Ik heb Jacobus pas om acht uur in bed gedaan omdat het nog zo warm was.”  
“ Maar Jacob vertel eens hoe ben jij vandaag gevaren? Waarom was je zo laat vandaag?” 
“ Anna, dat is een heel verhaal.” 
Terwijl meneer v.d. Chijs zijn verhaal begon schonk zijn vrouw de thee in. Uit het trekpotje schonk ze 
een weinig zeer sterk getrokken thee in de kopjes waarna ze de thee aanlengde met het hete water uit het 
zilveren keteltje.  
“ Jacob, alstublieft, je thee.”  
Jacob onderbrak zijn verhaal, legde zijn pijp op het bijzettafeltje om vervolgens een paar kleine teugen 
thee te nemen.  
“ Heerlijk, Anna, is dit nu die dure thee uit Ceylon?”  
“ Jazeker, Jacob.”   
“ Vanochtend ben ik vroeg uit Breda vertrokken met de koets om op tijd de oversteek bij St. Geertruiden-
berg te kunnen maken. Die rit verliep voorspoedig, ik had een bekwame koetsier en dankzij de verbeterde 
wegen, dat moet ik Lodewijk Napoleon nageven, was ik op tijd in St. Geertruidenberg. De oversteek ver-
liep ook goed en aan de overzijde van het Hollands diep, in de plaatselijke herberg ‘t Land van Dordrecht 
heb ik de lunch gebruikt en een koets besteld voor de rit naar Dordrecht.  
Rond 4 uur was ik vanmiddag in Dordrecht om het veer naar Rotterdam te nemen maar daar begon de mi-
sère. Het leek wel of heel Brabant op reis ging. Het vertrekkende veer was al overvol en het volgende 
veer was ook al volgeboekt. De veerman vertelde mij dat hij die ochtend al twee extra oversteken had ge-
maakt en nu stond er weer een massa mensen op de kade, die overgezet wilde worden. Na wat wringen en 
dringen lukte het me om op het veer te komen. Het was een behoorlijke jonker waar zo’n veertig perso-
nen mee vervoerd kon worden. Terwijl ik plaats nam in het veer kwam er op de kade een zeer klassiek 
uitgedoste dame met dienstmeid aangelopen. Je kent dat type wel; heel veel stof en tule, met een grote 
hoed op, die met een stormlint onder haar kin was vastgebonden. Desondanks dreigde telkens de hoed 
toch weg te waaien. Bovendien had ze een klein hondje aan een riempje, dat naar de naam Fifi luisterde. 
Een onooglijk wit monstertje met krulletjes als vacht. Nu met deze Fifi begon een hoop gedoe. Mevrouw 
de Pompidou, zo noem ik haar maar even voor het gemak, wilde de loopplank van het veer opgaan terwijl 
ze met haar ene hand haar hoed in bedwang trachtte te houden, terwijl Fifi geenszins van plan was de 
loopplank te betreden. Het klotsende geluid van het water zal hem wel angst hebben ingeboezemd waar-
door het dier zich halsstarrig verzette. Ondanks het gevlei van de madam dat haar Fifi toch aan boord 
moest komen en het geksssst van de dienstmeid, wist het beest zich los te rukken, waarop de madam in 
een extravagant gejammer uitbarstte; “ Oh Fifi, Fifi wat doe je nu, kom toch terug.”  
Maar aan dit soort uitspraken had het beest geen boodschap. De madam loofde zelfs een hoog geldbedrag 
uit voor diegene die haar Fifi, terug zou brengen. Maar niemand reageerde daarop, de mensen wilden met 
het veer vertrekken en niet van boord gaan om een hondje te gaan zoeken. Tenslotte moest die dikke 
dienstmeid dat beest gaan zoeken. De veerman had nu geld geroken, hij liep naar madam de Pompidou 
toe en verwittigde haar dat hij niet op het vangen van het hondje wenste te wachten.  
“ Oh nee, oh nee,” barstte de madam in tranen uit, “ ik kan Fifi hier toch niet aan zijn lot overlaten.”  
Je begrijpt natuurlijk al wat er vervolgens gebeurde, madam de Pompidou gaf de veerman een flink aantal 
zilveren Louis Napoleons en smeekte hem te wachten met afvaren totdat Fifi weer terecht was. Na zo’n 
klein halfuur wachten kwam die dikke meid met het kleine monstertje aangelopen. Ze loopt de loopplank 
op, kwakt die Fifi zo onverschillig in de boot dat het beest helemaal overstuur, en trillend op zijn pootjes 
bij een ieder, die bij hem in de buurt stond, bescherming zocht. Daar was natuurlijk weer niet iedereen 
van gediend en dit leidde weer tot een ruzieachtige sfeer aan boord. Tenslotte zette de dienstmeid de 
valiezen in de boot en konden we eindelijk afvaren richting Rotterdam. Daar aangekomen heb ik de trek-
schuit naar Delft genomen, nu dat ging redelijk snel zodat ik nog voor donker in Delft kon zijn.”  
Meneer v.d. Chijs nam een flinke trek aan zijn pijp en blies een grote wolk tabaksrook de salon in. 
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“ Overigens Jacob,” zei mevr. v.d. Chijs, “ de oude meneer Blommesteijn van de kerkenraad is twee 
dagen geleden langs geweest.”  
“ O, ja, wat had hij te melden?”  
“ Hij vroeg of jij zitting zou willen nemen in de Delftse veertigraad. Hij vindt zichzelf te oud worden voor 
deze functie en omdat zijn enige zoon niet in Delft woont, heeft hij gemeend dat jij misschien wel geïnte-
resseerd zou zijn in het lidmaatschap van de gemeenteraad.”  
“ Ja, gelet op mijn jaarlijkse verponding is het heel wel mogelijk dat ik zitting zou kunnen nemen in de 
veertigraad. Wanneer wenst meneer Blommesteijn mijn antwoord te kennen, Anna?” 
“ Direct hoeft niet, zijn termijn loopt pas in maart 1815 af. Maar voor die datum moet je natuurlijk wel 
voor de toelatingscommissie verschijnen.”  
 

In de jaren na 1810 bestond er in Nederland nog geen democratisch stelsel zoals in de moderne tijd van deze 
eeuw. De stedelijke besturen bezaten een grote mate van autonomie en konden naar eigen inzicht hun 
kiesstelsel inrichten. Het gevolg hiervan was dat in 1814 in Delft nog altijd een regentesk bestuurssysteem 
bestond waarbij door vererving of voordracht de leden voor de stedelijke raad werden benoemd. In Delft, 
waar de grootste bevolkingsgroep uit leden van de Ned. Herv. Gemeente bestond, kende men dan ook een 
stedelijke raad waar uitsluitend leden van deze kerkgenootschap vertegenwoordigd waren. Andere 
aanzienlijken, die een andere religieuze overtuiging bezaten, waren uitgesloten van publieke ambten. 
Leden van de stedelijke raad werden in principe voor het leven gekozen door een kiescollege waarin 
uitsluitend de hoogstaangeslagenen van de rijksbelastingen ( verponding ) zitting hadden. De leden van dit 
kiescollege werden op hun beurt gekozen door een grotere groep burgers die aan een lagere censusnorm 
voldeden. Dus de stemgerechtigde burgers kozen  slechts het kiescollege op democratische wijze. Het 
kiescollege beoordeelde de voorgedragen aspirant gemeenteraadsleden op hun solvabiliteit en burgerschap.  

 
“ Nu ik er zo over nadenk,” zei meneer v.d. Chijs, “ zou het een mooie aanvulling zijn op mijn werk als 
lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Delft. Ik zou mijn invloed en de belangen van de 
Kerkgemeenschap kunnen behartigen in het raadswerk. Ook zou ik zeggenschap hebben in ontwikke-
lingen, die de hele Delftse gemeenschap aan gaan, zoals de diensten van algemeen nut. Bijvoorbeeld een 
betere inrichting van het onderwijs voor alle kinderen. Het is toch vreemd dat de armenschool tjokvol 
kinderen zit en er maar één schoolmeester benoemd is. Meester v.d. Schaft doet zijn uiterste best om deze 
arme kinderen iets te leren, maar de huisvesting aan de Verwersdijk is ondeugdelijk, te klein en ontzet-
tend slecht. Tja, zo zou ik ook mijn steentje bijdragen aan een volwaardiger onderwijs aan de arme kin-
deren van onze gemeenschap.” 
Aldus redenerend en pratend met zijn vrouw raakte meneer v.d. Chijs steeds meer overtuigd van de kans, 
die hem nu geboden werd.  
“ Bovendien, Anna, kan ik ook in de raad het nuttige werk van het armenbestuur en de kamers van 
Charitate benadrukken en zelfs voorstellen indienen om jullie werk voor de armen wat te verlichten.” 
“ Nou, nou, Jacob, zo dramatisch is het nu ook weer niet met het bestuur van het liefdadigheidsvereniging 
Dorcas gesteld. Maar je hebt gelijk, wij zouden ons door jou in de raad gesteund voelen en misschien 
financieel ook meer armslag krijgen om ons werk voor de armen beter en uitgebreider te kunnen doen.” 
Zo pratend en discussiërend bespraken de echtgenoten nog de verschillende bijdragen die meneer v.d. 
Chijs in deze functie zou kunnen leveren voor de Delftse gemeenschap. 
“ Zeg, Jacob, je hebt helemaal nog niets verteld over je verrichtingen in Antwerpen ! Heb je nog contact 
gehad met het Engelse handelshuis? En heb je ook nog Delftse boter kunnen verkopen in België?” vroeg 
zijn vrouw.  
“ Ja, Anna, ik zal je nu inlichten over mijn ervaringen van mijn reis.” 
Meneer v.d. Chijs stak zijn pijp opnieuw aan, nam een slok thee en begon zijn verhaal. 
“ Om te beginnen was de start van mijn reis niet bijzonder gelukkig. Bij het veer van St. Geertruidenberg 
had ik al een halve dag oponthoud. Er stond te veel wind voor de oversteek van het Hollands Diep. Het 
veer bleef aan de wal en zou pas later op de dag, als de wind wat was gaan luwen, de oversteek wagen. 
Pas om vier uur konden we vertrekken met, uit veiligheids redenen, de helft van het aantal passagiers dat 
het veer kon vervoeren. Het werd overigens een woelige overtocht. In St. Geertruidenberg heb ik toen 
noodgedwongen overnacht om de volgende dag vroeg een koets te bestellen voor een rechtstreekse tocht 
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naar Antwerpen. In de herberg waar ik overnachtte ontmoette ik een echtpaar dat naar Parijs wilde uitwij-
ken. Later bleek het de burgermeester van Raamsdonkveer met zijn vrouw te zijn. 
Uit gesprekken met andere gasten vernam ik dat deze burgermeester kwalijke zaak had gemaakt met de 
Fransozen waardoor hij min of meer uit Raamsdonkveer was weggetreiterd. Enfin de volgende dag heb ik 
samen met het echtpaar van Dam, het burgemeestersechtpaar, de koets genomen.  
De reis met de koets verliep voorspoedig, de koetsier heeft driemaal van paarden gewisseld en om acht 
uur ’s avonds arriveerde ik in het hotel ‘Bellevue‘ in Antwerpen. Tijdens de reis beleefden we in het bos 
bij Brasschaat nog een paar angstige momenten. Op een gegeven moment doken uit het struikgewas een 
viertal mannen op, ze renden het pad op en probeerden onze koets tot stoppen te dwingen. Maar onze 
koetsier had al snel in de gaten dat deze lieden niet veel goeds in de zin hadden. Een van die kerels greep 
zelfs het rechterpaard bij het bit om de koets te doen stoppen. Het waren echte struikrovers, ze droegen 
afgedankte Franse uniformen, zonder steek wel te verstaan, ze schreeuwden dat de koets moest stoppen. 
Onze koetsier had hier maar één antwoord op, hij sloeg links en rechts met zijn zweep op die kerels in en 
raakte daarbij één van hen, die het paard bij het bit hield, vol in het gelaat. Het bloed spatte uit de wang 
waarna de schurken afdropen en de koetsier de paarden tot een hogere draf aanspoorde.” 
“ Tjee, Jacob, was je niet bang?  Oh, god het had allemaal heel anders kunnen aflopen,” zei  zijn vrouw. 
Een traan biggelde over haar wang terwijl zij zich het ergste voorstelde. 
” Rustig maar, Anna, alles is toch goed afgelopen.” Troostte hij zijn vrouw.  
“ Deze tijden zijn nu eenmaal erg ongewis. Zolang de politiek de zaken nog niet op orde heeft, zullen we 
nog een tijdje last hebben van dit soort ongemakken.” 
“ Maar kom, geef me nog eens een lekker kopje thee dan zal ik vertellen hoe het in Antwerpen is gegaan 
met de zaken.” 
“ Met het Belgische handelshuis Vermaele heb ik een contract gesloten voor de levering van 500 pond 
Delftse boter.”  
“ Oh, dat is niet veel.”  
“ Maar dan moet je nu even goed luisteren, Anna. Via Vermaele ben ik in contact gekomen met het 
Engelse handelshuis  Pritt, Caen en Co. Deze firma heeft eigen schepen ondergebracht bij de East India 
Company en importeert veel uit de Oost o.a. textiel, specerijen en thee. Ook hebben ze een eigen netwerk 
in Engeland voor de verkoop van de goederen. Op dit moment bestaat er in Engeland veel vraag naar 
goede boter. Ik heb dus een contract afgesloten voor 5000 pond Delftse boter, die ik volgende maand 
moet afleveren in Antwerpen.”  
“ Dat is nog eens goed nieuws, dan komen we eindelijk eens door onze voorraad boter heen,” reageerde 
zijn vrouw verheugd.  
“ Ik zei daarnet al dat deze firma op de Oost voer, dus heb ik ook een contract gesloten voor het kopen 
van 50 pond  Ceylonse en Chinese thee en 100 pond diverse specerijen tegen een billijke prijs.”  
“ Wat goed, Jacob, nu kunnen we onze oude handel van specerijen en thee weer opnieuw opzetten,“ zei 
zijn vrouw, die duidelijk in haar nopjes was met dit goede nieuws. 
“ Maar Jacob, als dat contact met die Engelse firma zo lucratief is, dan is het wenselijk dat je iemand in 
dienst neemt om jouw werk hier beneden in het magazijn overneemt.”  
“ Jazeker Anna, daar heb ik ook al aan gedacht. Als deze leverantie een vervolg krijgt dan kan het 
gebeuren dat ik te weinig tijd heb om mijn contacten met andere firma’s uit te breiden.” 
“ Zeg Jacob, zou het niet handig zijn als je Wange van Bali als magazijnbediende aanneemt?”  
“ Wie? Wange van wat?” vroeg meneer v.d. Chijs verbaasd. 
“ Ja, je kent hem wel, die Indische jongen, die met mijn broer Jan Hendrik uit de Oost is meegekomen. Ze 
wonen nu aan het Noordeinde in Delft. Wange is een jongen van ongeveer zestien jaar oud. Zou je wat 
aan hem hebben als magazijnbediende?”  
“ Tja, ik denk het wel.”  
“ Wange helpt nu mijn broer in zijn éénpersoonshuishouden als een soort huisbediende. Volgens mij kan 
die jongen veel beter. Bovendien is mijn broer vaak van huis en zit hij alleen in dat huis aan het Noord-
einde. Het is een aardige, beschaafde jongen ondanks zijn Indische afkomst.”  
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“ Nu je het zegt, die Wange lijkt mij wel wat. Als hij goed van aanpakken weet mag hij wel komen. Bo-
vendien verdient hij natuurlijk een aardig centje erbij. Goed Anna, licht je broer Jan Hendrik maar in over 
ons voorstel.” 
“ Maar om op mijn verhaal terug te komen, bij Vermaele werkt nog een oude magazijnmeester, die mijn 
vader nog heeft gekend. Hij vertelde mij dat er een zeer hechte band heeft bestaan tussen de firma’s v.d. 
Chijs en Vermaele. Deze man vertelde dat dit contact al voor de Franse overheersing is ontstaan en is blij-
ven bestaan ondanks de handelsbeperkingen van 1810 die Napoleon invoerde.” 
“ Dat is indrukwekkend, Jacob, en hoe is dat contact tot stand gekomen?” 
“ Tja, dit doet me denken aan mijn overleden grootvader,” zei haar man in zijn herinneringen gravend,  
“ mijn grootvader heeft voor de opheffing van de VOC als garbuleur gewerkt voor het overslagmagazijn 
in Delfshaven. Als jongen van veertien jaar is hij gaan werken als losarbeider bij het magazijn in Delfsha-
ven. Na enige jaren is hij door zijn goede werken opgeklommen tot garbuleur.  
 

Een garbuleur is een arbeider die de lading van de VOC schepen die op de rede van Goeree lagen, lossen en 
overladen op de binnenvaartjonkers. Met deze jonkers worden dan de goederen naar het magazijn vervoerd 
en daar door dezelfde garbuleurs gesorteerd, opgeslagen en geregistreerd. 

 
“ Op een gegeven moment kon mijn grootvader zo’n jonker overnemen en is toen als schippergarbuleur 
blijven werken voor de VOC. Deze vrijere werksituatie had als voordeel dat mijn vader ook de scheepslui 
aan wal mocht brengen. Die scheepslui brachten allemaal hun scheepskisten aan wal. Die kisten waren 
dan volgestouwd met allerlei waren uit de Oost. Vaak privé-zaken maar ook vastgestelde hoeveelheden 
specerijen en thee, die zij voor eigen gebruik mochten importeren. Deze scheepskisten werden allemaal 
op de wal gecontroleerd of de zeelui niet teveel goederen hadden meegenomen. Als ze de vastgestelde 
hoeveelheden overschreden, riskeerden die zeelui hoge straffen en boetes. Meestal hadden die zeelui 
teveel meegenomen, dus ze moesten het teveel aan goederen kwijt zien te raken. Mijn grootvader kocht 
dan, tijdens de overtocht naar de wal, het teveel aan goederen tegen een schappelijke prijs van de zeelui 
en verborg die goederen in zijn jonker. Hij werd immers niet gecontroleerd aan de wal!”  
“ Nu je begrijpt het al, de handel die mijn grootvader zo verwierf transporteerde hij hier naar huis en bood 
het hier te koop aan tegen de normaal gangbare prijs. Ja daardoor was zijn winstmarge hoger dan die van 
de reguliere winkeliers. In de beginjaren van het bedrijf was de voorkamer van zijn huis ingericht als 
winkeltje waar je specerijen, kaas, boter en thee kon kopen. Mijn grootmoeder dreef de handel in het 
winkeltje.” 
 “ Mijn vader heeft daarna de winkel uitgebreid en heeft hij de boter- en kaashandel in de familie 
gebracht. In 1764 kwam het beheer over het Delftse Boterhuis vacant om dat de oude beheerder overleed. 
Toen heeft mijn vader een overeenkomst gesloten met de gemeente Delft. Hij leende f 5000,- en is daar 
de boter en kaashandel v.d. Chijs begonnen. In 1765 is op aanraden van de stadsbouwmeester Terburgh 
het Boterhuis aangepast aan de moderne tijd en heeft mijn vader het keurrecht gekregen om boter en kaas 
het Delftse keurmerk te geven.” 
“ Jammer dat je vader vorig jaar is overleden, hij had veel van die onverwachte ideeën. Hij had ook zo 
graag een reis willen ondernemen naar onbekende streken. Een avonturier was hij, die nooit zijn vleugels 
heeft kunnen uitslaan, maar zijn leven heeft gespendeerd aan de opvoeding van jullie en het beheren van 
de zaak,” memoreerde zijn vrouw.    
” Tja,” zei haar man, “ maar om op het verhaal van Vermaele terug te komen. Die oude man heeft vader 
persoonlijk gekend en is zelfs een aantal jaren met hem in de handel getrokken. Maar de inlijving van 
Holland bij Frankrijk heeft toen een streep getrokken door het contact. Hij wist bijvoorbeeld ook niet dat 
vader vorig jaar was overleden.”    
 Met een zachte plof werd de voordeur dichtgeslagen. Sjaantje was nu binnengekomen. Ze liep 
bijna geruisloos door de gang en klopte bescheiden op de deur van de salon.  
“ Dag mevrouw, dag meneer, ik ben weer zoals afgesproken voor elven thuisgekomen. Ik wens U nog een 
goedenavond samen.”   
“ Dag Sjaantje,” zei meneer v.d. Chijs, “ heb je een leuke avond gehad? Ik hoor dat je naar de kermis bent 
geweest.”  
“ Jazeker meneer, het was erg leuk,” antwoordde Sjaantje. 
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“ Leuk dat ik je even heb gezien en voor straks welterusten.´ 
“ Hetzelfde, Sjaantje,” zei mevrouw v.d. Chijs. 
Nu de avond  al ver gevorderd was besloot het echtpaar v.d. Chijs zich te ruste te begeven. De kaarsen in 
de salon werden gedoofd, de nog openstaande ramen van de keuken gesloten en de voordeur werd ver-
grendeld. Mevrouw v.d. Chijs liep, voordat zij naar de slaapkamer ging, nog even naar de kinderkamers 
om zich ervan te vergewissen of haar jongens rustig sliepen. 
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De geboorte van Mienette  v.d. Chijs 
 
  “ Schrijve den 26e Augustus in het jaar des Heeren 1814.” 
 
“ Hebbende ontvangen van den Firma Pritt, Caen &  Co de betalingen van de geleverde boter met de 
complimenten waaraan een vervolgorder is toegevoegd voor een tweede levering van 5000 pond Delftse 
boter.”  

In zijn nette kleine handschrift schreef meneer v.d. Chijs zijn dagelijkse notities in het journaal. 
Hij overdacht het succes van zijn reis naar Antwerpen en de daaruit voortvloeiende handelscontacten. 
“ Ja, de levering van die boter via het Boterhuis aan de Markt was voor hem niet moeilijk geweest, met de 
jonker had hij de vaten boter, voorzien van de nodige paperassen, afgeleverd bij een verzendhuis in de 
Rotterdamse haven. Van daaruit was de bestelde boter direct naar Londen verscheept en in goeden doen 
aldaar gearriveerd. De betaling van de boter had nog even op zich laten wachten, maar is nu dan toch ge-
boekt. Alles was daarna in een stroomversnelling gekomen; de onverwachte vervolgorder en de ontvan-
gen complimenteuze brief van de firma Pritt, Caen & Co hadden hem met een zekere trots vervuld.”  
Dit overdenkende herinnerde  meneer v.d. Chijs zich het gesprek met zijn vrouw, dat hij onlangs had 
gehad. 
“ Ik zal in de toekomst een magazijnknecht voor het op orde houden van het magazijn aan de Breedsteeg 
moeten aannemen om de zaak goed te kunnen bestieren,” had hij tegen zijn vrouw gezegd. 
” Nu heb ik zelf nog een groot aandeel gehad het gereed maken van de verzending van de vaten boter, 
maar als directeur van het Delftse Boterhuis kan ik die werkzaamheden beter aan een magazijnknecht 
over laten. “ 
In dit gesprek had hij ook de mogelijkheid geopperd om in de toekomst Pieter in de zaak op te leiden. Dit 
had echter op grote weerstand van Anna gestuit. Volgens Anna, die zich gesteund voelde door de infor-
matie van meester Hartman, kon Pieter beter opgeleid worden op de Latijnse School aan de Oude Delft.  
 Ja, volgens Anna zou Pieter zelfs in Leiden kunnen gaan studeren voor rechter of dominee. Eerst 
naar de Latijnse school en dan naar Leiden, zo had Anna het hem verteld. Ze had flink op hem ingepraat, 
en ofschoon Pieter pas 11 jaar was, had hij al overduidelijk bewezen zeer leergierig te zijn. Hetgeen hij 
ook altijd had gestimuleerd in het huiswerkprogram, dat hij, zoals men in die tijd van moderne ouders 
verwachtte, aan Pieter had opgelegd. Maar nu er beslissingen over de toekomst van Pieter genomen wer-
den, ging het toch wel aan zijn hart dat Pieter niet zijn opvolger in de zaak zou worden.  
“ Enfin, ik heb nog altijd Jacobus en Jan, zij kunnen me ook opvolgen,” aldus mijmerend zat meneer v.d. 
Chijs achter zijn secretaire. 

Met een luide klop werd de deur van de salon opengezwaaid en stond Sjaantje in de kamer.  
“ Meneer, meneer, neemt u het me niet kwalijk, maar mevrouw vraagt om u.”  
“ Stom, dat ik daar niet aan gedacht heb,” flitste het door het hoofd van meneer v.d. Chijs, “ ja, ja, 
Sjaantje, ik kom direct.” 
Abrupt stond hij op vanachter zijn secretaire en spoedde zich naar de slaapkamer waar zijn vrouw deze 
ochtend in bed was gebleven. Ze had zich te bezwaard gevoeld om op te staan. Met een paar grote stap-
pen nam hij de trap en liep snel naar de slaapkamer.  
“ Anna, heb je me geroepen?”   
” Ja, Jacob de weeën zijn begonnen. Verwittig jij mevrouw Donkelaar hier op de Oude Delft en ga moe-
der halen. Zij moeten helpen bij de bevalling. Sjaantje heb ik hier nodig, zij moet voor voldoende heet 
water en warme doeken zorgen.” 
 Meneer v.d. Chijs doorzag direct de ernst van de situatie, trok zijn jas aan en spoedde zich naar het 
adres van mevrouw Donkelaar en zijn schoonmoeder aan het Noordeinde. Hij herinnerde zich nog maar 
al te goed het ‘deurzichten’ van schoonmama en de vroedvrouw waarbij de linnenkasten, de kraamspullen 
en zijn slaapkamer werden geïnspecteerd. Enigszins geïrriteerd had hij kennis genomen van dit voorval 
dat als ‘gewoonte‘ werd omschreven. Zijn schoonmama was daarbij wel heel erg ver gegaan. Ze eiste van 
hem dat hij een baarstoel zou aanschaffen om de bevalling dragelijker voor Anna te maken. Hij had nog 
wat tegengesputterd, zo’n uitgave voor iets dat weinig gebruikt gaat worden. Maar schoonmama had haar 
zin doorgezet en Anna was daarin meegegaan.  
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          Lutherse kerk, Noordeinde Delft 
In een straf wandeltempo liep meneer v.d. Chijs de Oude Delft af, belde aan en verzocht mevrouw 
Donkelaar zo snel mogelijk naar het huisadres aan de Korte Breedsteeg te willen gaan. Om de Oude Jan 
liep hij, schoonmama logeerde tijdelijk bij haar zoon Jan Hendrik aan de oostzijde van het Noordeinde, 
een paar huizen voorbij de kerk van de Lutherse kerkgemeenschap. 
Met de deurklopper meldde hij zijn komst bij het huis van zijn schoonmoeder. Na een paar seconden deed 
mevrouw Bagelaar open.  
“ Zo, Jacob, is het zover?” 
” Jazeker moeder, Anna vraagt u te komen helpen bij de bevalling.” 
Mevrouw Bagelaar had er al duidelijk rekening meegehouden, dat de bevalling één dezer dagen zou 
gebeuren. Kordaat pakte ze haar spullen, die waarschijnlijk al een tijdje klaar stonden, bij elkaar en liep 
met haar schoonzoon mee naar de Korte Breedsteeg. Tijdens de wandeling roemde ze hem voor de aan-
schaf van de baarstoel en probeerde ze hem nogmaals te overtuigen van het enorme nut van deze stoel 
tijdens de bevalling. 
 Meneer v.d. Chijs opende de deur van zijn woning aan de Korte Breedsteeg, liet zijn schoonmoeder 
voorgaan en hing zijn jas en hoed aan de kapstok. Terwijl mevrouw Bagelaar de trap naar de slaapkamer 
opliep, ging hij naar de keuken waar Sjaantje druk doende was.  
“ Zeg Sjaantje, is mevrouw Donkelaar al gearriveerd?”   
“ Jazeker meneer, mevrouw Donkelaar is al in de slaapkamer bezig voorbereidingen te treffen voor de be-
valling. Mevrouw heeft gevraagd of u de jongens naar buurvrouw Maas wil brengen. Mevrouw heeft ook 
gezegd dat ik Jacobus zijn middagboterham moet geven en hem moet verzorgen.” 
“ Prima Sjaantje, je hebt mij goed geïnformeerd,” prees meneer v.d. Chijs zijn dienstmeid, verrukt dat 
alles zo goed geregeld was.  
“ Waar zijn de jongens, Sjaantje?”   
“ Die zijn op de binnenplaats, meneer,” antwoordde Sjaantje.  
Snel liep meneer v.d. Chijs de trap op om even bij zijn vrouw te gaan kijken, maar een resolute afwijzing 
van zijn schoonmoeder belette hem zijn voornemen uit te voeren. Geïrriteerd door de bazigheid van zijn 
schoonmoeder liep hij terug naar de keuken, de binnenplaats op waar Pieter en Jan bezig waren hun dui-
venhokken schoon te maken.  
“ Pieter en Jan, luister even. Ik breng jullie zo direct naar buurvrouw Maas, daar mogen jullie vanmiddag 
blijven spelen.”  
“ Waarom papa? We zijn nog niet klaar met de duivenhokken!“ zei Pieter in opperste verbazing.  
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“ Zet de duifjes maar terug in hun hokken, dan kunnen jullie het later op de dag afmaken,” zei hun vader 
resoluut. 
Verbaasd maar gehoorzaam zetten de jongens hun duifjes weer terug in de hokken en liepen ze gedwee 
mee naar buurvrouw Maas, die de jongens al verwachtte.  
 Buurvrouw Maas was een vrolijke, rondborstige vrouw met een gulle lach, ze had twee meisjes in 
de leeftijd van zes en acht jaar oud. De jongens waren wel vaker te gast geweest bij buurvrouw Maas om 
met de meisjes te spelen, het was voor hen een vertrouwd adres.   
 Intussen vorderde de bevalling in de slaapkamer. Mevrouw v.d. Chijs zat inmiddels op de rand van 
het ruime ‘lit d‘ange’, een tweepersoonsbed met een heel dunne bijna doorzichtige voile, die vanuit een 
ovale ring boven het bed zich over de omtrek van het bed drapeerde. Langs de lange muur, tussen de twee 
vensters, stond de wastafel met een lampetkan met schaal, die van Engelse makelij waren. De wastafel 
zelf was een fragiel uitgevoerde tafel in mahoniehout met gekromde poten. Boven de wastafel, aan de 
muur, was een grote, met een vergulde lijst afgewerkte, spiegel bevestigd. Daarnaast, onder het raam, 
stond het wiegje. Een van rotan gevlochten wiegje, waarin de vaalwitte bekleding, die gemaakt was van 
de trouwjapon van mevrouw v.d. Chijs, die zij destijds tijdens haar huwelijk had gedragen. Het wiegje 
bezat ook een hemeltje dat het wiegje kon omsluiten. Het hemeltje was van dezelfde stof gemaakt als de 
doorzichtige voile van het ‘lit d’ange’. Aan de korte muur van de kamer, direct naast de deur, stond een 
grote gepolitoerde oud Hollandse mahoniehouten kast waar het bedden- en linnengoed was opgeborgen. 
Naast het bed stonden aan weerszijden kleine penanttafeltjes met de privé spulletjes van mevrouw en me-
neer. Tegen de lange muur naast de deuropening stond een lage commodekast waarin het linnengoed voor 
de baby en de babykleertjes waren opgeborgen. Alle babykleertjes waren roze van kleur.  
 Mevrouw v.d. Chijs was er van overtuigd dat haar kindje een meisje zou worden. De baarstoel 
stond zeer prominent midden in de kamer. 
“ Apropos, mevrouw Donkelaar,” zei mevrouw Bagelaar, “ heeft u de baarstoel al met heet water 
afgenomen?”  
“ Jazeker, mevrouw Bagelaar. De baarstoel is gereed om gebruikt te worden, evenals de teil, die eronder 
staat om de vloer niet te bevlekken,” antwoordde mevrouw Donkelaar.  
“ Bien, zijn er nog zaken die gevuld of gehaald moeten worden?” vroeg mevrouw Bagelaar.  
“ Jazeker, Sjaantje zou een ketel heet water klaar zetten, de lampetkannen zijn gevuld met koud water en 
de warme doeken liggen beneden in het fornuis. Deze zaken kunnen gehaald worden zodra de bevalling 
begint,” antwoordde mevrouw Donkelaar.  
Mevrouw v.d. Chijs deed haar best om niet in de lach te schieten bij het horen van dit formele gesprek 
tussen haar moeder en de vroedvrouw.  
“ Tiens, schiet op Anna, je hebt nu lang genoeg gedraald, je zit al de hele tijd op de rand van het bed. 
Disons, straks beval je nog naast de baarstoel. Pour ainse dire, dat zal Jacob je nooit vergeven.” 
“ Voila Anna, in de baarstoel.”  
Ondersteund door haar moeder liep zij naar de baarstoel en ging in de ongemakkelijke houding in deze 
stoel zitten om aan de bevalling te beginnen. 
  
 Intussen liep meneer v.d. Chijs, nadat hij de jongens bij mevrouw Maas had achtergelaten, terug 
naar zijn woning, liep de gang door de salon in en zette zich achter zijn secretaire om, zolang de bevalling 
nog op zich liet wachten, wat nuttig administratief werk te verrichten. Gekweld door de onrust, dat er 
misschien iets niet goed zou gaan, kon hij zijn aandacht niet bij zijn werk houden. Na een klein halfuurtje 
klonk er een gejuich uit de slaapkamer.  
“ Gelukkig, het kind zal nu wel geboren zijn,“ dacht hij bij zichzelf.  
“ Ik zal nog wat geduld moeten hebben totdat mijn kleine kindje gewassen en gebakerd is, dan pas zal ik 
boven geroepen worden.” Dit was nu de geruststellende verwachting, die plaats had genomen in zijn ge-
dachten. 
“ Tiens, Anna, je hebt een mooie dochter.”  
Een zacht babygehuil klonk op uit het kleine lichaampje.  
“ Eh, bien, kijk eens wat een haren en nageltjes, alles erop en eraan,” zei mevrouw Bagelaar tevreden, 
terwijl ze het tere zachte perzikkleurige huidje van het kleine kind streelde. 



 37

Nadat de kleine door mevrouw Donkelaar gehaald was, had ze het kleine kindje gewassen en de moeder 
verzorgd. Mevrouw Bagelaar ging nu het pasgeboren kind bakeren, iets wat ze al tientallen malen bij 
kleine baby’s had gedaan.  
“ Voila, mon petit,” sprak mevrouw Bagelaar tegen de baby, ” bien, ik zal je nu eens goed inpakken zodat 
je geen flaporen of kromme beentjes krijgt.” 
Mevrouw Bagelaar pakte één van de warme doeken uit de mand, legde het doek over het hoofdje van de 
baby om aldus de fontanel te beschermen en de oren plat te drukken. Met handige bewegingen bracht zij 
ook de tweede linnendoek, om een navelbreuk te voorkomen, om het lichaampje van het kleine kind aan, 
die op deze manier netjes ingepakt werd. Een wollen doek werd vervolgens over de vorige doek gewik-
keld om de baby goed warm te houden. Ten slotte werd de zwachtel vanaf de voetjes tot onder de oksels 
aangebracht om scheefgroei van de beentjes te voorkomen. 
“ Tres bien, kijk eens aan, die is even mooi in de luren gelegd!” zei mevrouw Bagelaar trots over haar 
werk en gaf de kleine aan haar dochter, die uitgeput in het ‘lit d’ange’ lag bij te komen van deze voor-
spoedige bevalling.  
“ Moeder, zou je Jacob willen roepen,” vroeg zij met enigszins gebroken stem.  
“ Ce’s possible. Mais jamais, mon cherie. Ik zal Jacob roepen.”  
Mevrouw Bagelaar liep de trap af en ging direct naar de salon waar zij haar schoonzoon aantrof.  
“ Bien, Jacob, heuglijk nieuws, je hebt een dochter en Anna vraagt of je haar wil komen zien.”  
“ Ja natuurlijk, moeder. Is alles goed verlopen, geen enge dingen gebeurd?” vroeg hij enigszins ongerust.  
“ Pour ainse dire, alles is perfect verlopen, Anna is alleen wat moe.” 
Even later zette meneer v.d. Chijs zich op de rand van het bed om zijn dochter te ontvangen. Een traan 
van intens geluk verraadde de emoties, die hij op dat moment voelde. Mevrouw Bagelaar nam de kleine 
uit de armen van zijn vrouw en reikte de vader zijn dochter aan. Door de pasgeborene op de knieën te 
nemen, symboliseerde hij dat hij dit kind als zijn dochter erkende. 
”  Eh, bien, Jacob, hoe zal de kleine gaan heten?”  
Enigszins plechtig zei meneer v.d. Chijs; “ Dit kind zal door mij en Anna vernoemd worden naar haar 
grootmoeders namelijk. ‘Anna, Maria, Margaretha’ haar roepnaam zal zijn ‘Mienette‘. 
“ Oh, oh, mon dieu, c’est bien,  wat lief  van jullie om haar naar je moeder en mij te vernoemen,” zei 
mevrouw Bagelaar.  
Meneer v.d. Chijs stond op, legde het kleine pakketje in de armen van zijn vrouw en gaf haar een zachte 
maar innige kus op het voorhoofd. 
 
Even later in de keuken zei meneer v.d. Chijs; “ Sjaantje, zou jij het kraamkloppertje op de deur willen 
bevestigen? En maak voor de jongens een paar ‘kindermanstikken’ klaar en voor de volwassenen warme 
kandeelwijn,” commandeerde meneer v.d. Chijs zijn dienstmeid.  
“ Jazeker meneer, waar kan ik het kraamkloppertje vinden?” vroeg Sjaantje.  
“ Oh, dat zal wel ergens in de voorkamer klaar liggen, denk ik.”  
Terwijl meneer v.d. Chijs de deur achter zich dicht trok om de jongens bij buurvrouw Maas op te gaan 
halen, liep Sjaantje de voorkamer in en vond al snel het kraamkloppertje. Dit kraamkloppertje hing 
Sjaantje op de plek waar de deurklopper op de deur hangt. Een kraamkloppertje was een kunstig stukje 
kantwerk dat mevrouw v.d. Chijs tijdens haar zwangerschap speciaal voor deze dag had gemaakt. Met dit 
kraamkloppertje verwittigde zij de buitenwacht over de geboorte van haar kind. Het was tevens een ver-
zoek aan leveranciers om voorlopig niet met rekeningen langs te komen. Na het bevestigen van het 
kraamkloppertje, ging Sjaantje de beloofde ‘kindermanstikken’, boterhammen met heel veel suiker, 
maken. Ze zette een eenvoudig rijnwijn op het vuur, voegde er een hoeveelheid kaneel en een aantal 
kruidnagels aan toe om de warme kandeelwijn te maken.  

 
Meneer v.d. Chijs klopte bescheiden aan bij buurvrouw Maas om de jongens op te halen.  

“ Beste buurman,” begon mevrouw Maas, “ hoe is de bevalling verlopen en wat is het geworden?” 
“ Een dochter buurvrouw en ik wil u graag uitnodigen om met uw kinderen aanstaande zondag te komen 
‘kraamschudden’.”  



 38

“ Natuurlijk buurman, we zullen na de kerkdienst even langs komen om uw vrouw geluk te wensen. 
Buurman nogmaals van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter.” 
“ Jongens, Pieter en Jan!” schalde het door het huis, want de jongens waren op de achterplaats met de 
meisjes aan het spelen.  
“ Jongens, jullie vader is er en jullie hebben een prachtig cadeau gekregen!” zei mevrouw Maas. “ Ga 
maar gauw met je vader mee, hij zal het aan jullie vertellen.” 
Met een tevreden glimlach had meneer v.d. Chijs dit aangehoord.  
“ Dag mevrouw Maas,” zeiden Pieter en Jan. 
” Dag jongens, tot ziens maar weer.”  
“ Dag Sophie en Marieke,” zeiden Pieter en Jan in koor. 
“ Kom jongens, we gaan naar huis naar mama.”  
“ Papa, wat is het cadeau?” vroeg Pieter nieuwsgierig.  
“ Nu, kom maar mee, dan kunnen jullie het zelf zien.”   
De jongens liepen elk aan een hand van hun vader. Thuisgekomen liepen ze de trap op om naar de slaap-
kamer van hun ouders te gaan, om te kijken wat er nu precies aan de hand was.  
“ Mama, waarom lig je nog steeds in bed?” vroeg Pieter. 
“ En waar is het cadeau?”  
“ Jongens, jongens toch!” verbrak mevrouw Bagelaar het gevraag. 
“ Zouden jullie niet eerst je moeder en je oma begroeten?”  
“ Dag mama, dag oma,” klonk het uit de monden van Pieter en Jan.  
“ Kom eens hier,” zei mevrouw v.d. Chijs tegen haar jongens, “ jullie hebben er een zusje bij gekregen, 
kijk maar, zij ligt daar in het wiegje.”  
“ Echt waar mama?” zei Pieter. Met grote ogen en een blos van opwinding op de wangen keek Pieter in 
het wiegje.  
“ Oh, wat is het klein, is dat echt ons zusje? En hoe heet ze?” vroeg Jan.  
“ Pieter, laat Jan ook even kijken en doe een beetje stil, kleine kinderen moeten veel slapen,” reageerde de 
oma van Jan en Pieter, “ maar je zusje heet Mienette.”  
“ Oh, wat een mooie naam, Mienette, dat klinkt als coupletten, als muziek,” zei Pieter. 
Na dit huiselijke tafereeltje, waarbij de jongens hun ogen niet konden afhouden van het kleine wondertje 
dat Mienette heette, werd het hele gezelschap getrakteerd op kandeelwijn en de jongens op 
kindermanstik.  
Nadat meneer v.d. Chijs de vroedvrouw, mevrouw Donkelaar, onder dankzeggingen haar gage had gege-
ven, gaf hij de jongens toestemming om het schoonmaken van hun duivenhokken te hervatten. 
“ Vanavond, bij het avondeten, zal ik een passende passage uit het psalmenboekje voorlezen om God te 
bedanken voor ons nieuwe kind,” nam meneer v.d. Chijs zich voor.  
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De avond na de geboorte van Mienette 
 

Sjaantje bracht een aangepaste maaltijd naar de slaapkamer van mevrouw v.d. Chijs. Deze 
maaltijd bestond uit een lichte wortelensoep met brood.  
“ Voornamelijk rust, had de vroedvrouw aanbevolen. Rust, niet te veel eten of drinken, op gezette tijden 
de borstvoeding geven en negen dagen het bed houden.“  
Dat herinnerde Sjaantje zich nu zij haar mevrouw tegen de avond haar eerste maaltijd na de bevalling 
ging brengen.  
In de grote keuken zetten meneer v.d. Chijs, zijn schoonmoeder en de jongens zich aan het avondeten.  
Zoals gewoonlijk had Sjaantje het avondeten klaargemaakt en bestond naast de soep, uit gekookte wor-
teltjes en pastinaken met een stukje vlees van gevogelte.  
 “ Mag ik even stilte voor het gebed?” zei meneer v.d. Chijs. 
De jongens zaten aan tafel, vouwden de handen en luisterden aandachtig. 
  

“ Aller ogen wachten op u, en Gij geeft hunne spijze te zijner tijd. 
 Gij doet onze handen openen en verzadigt al wat er leeft naar Uwe   welbehagen.” 
“ Onze vader, die in de hemelen zijt u …………” 

 
Meneer v.d. Chijs sprak de gebeden uit, terwijl de jongens en mevrouw Bagelaar met gesloten ogen en 
gevouwen handen luisterden naar het gebed dat hij uitsprak. 
“ Jongens en moeder, eet smakelijk en mag het u wel bekome.”  
De bordjes van de jongens werden gevuld terwijl kleine Jacobus gevoerd werd door de schoonmoeder. 
Meneer v.d. Chijs straalde geluk uit, zijn familie vredig te samen aan de maaltijd. De jongsgeborene en 
zijn moeder rustend in de slaapkamer.  
“ O, lieve God,” dacht hij bij zichzelf, “ wat een gelukzalig moment om mee te maken. Dank U, lieve 
Heer.” 
“ Moeder, is alles echt goed met Anna?” vroeg meneer v.d. Chijs nog eens ter bevestiging.  
“ Tres bien, lieve Jacob, het is allemaal goed gegaan. Wees maar niet ongerust. Anna heeft zich de 
afgelopen maanden goed onthouden van zware arbeid en gevaarlijke situaties zoals het dragen van 
halssnoeren of  het onder waslijnen doorlopen. Dat kan allemaal kwalijke gevolgen hebben voor de 
ontwikkeling van het kind.”  
“ Ach moeder,” wierp meneer v.d. Chijs tegen, “ dat zijn toch allemaal bakerpraatjes! Daar gelooft u zelf 
toch ook niet in? “  
“ Mais non, Jacob, het is waar, Anna heeft alleen maar naar mooie dingen gekeken, daar krijg je wel een 
mooi kindje van. Dat kun je toch direct zien, Jacob?  Je hebt toch een heel mooie dochter gekregen, of 
niet soms?” 
Tegen zoveel vrouwenlogica was meneer v.d. Chijs niet opgewassen en hij bracht het gesprek op een 
ander onderwerp. Met de jongens besprak hij de namen van hun zusje en vroeg wat ze ervan vonden nu 
ze een zusje hadden en wat ze in de toekomst met hun zusje zouden gaan doen. Er ontwikkelde zich een 
levendig gesprek, waarbij vooral Pieter zijn ideeën over zijn zusje te berde bracht. 
Aldus keuvelend en luisterend liep de maaltijd ten einde. Meneer v.d. Chijs besloot de maaltijd met een 
gebed dat als volgt luidde; 
 

 
“ Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijt, zo zult gij de Heere” 
 uwe God loven over dat goede land, hetwelk Hij u zal hebben gegeven.” 
” Lieve here God, bescherm ons nieuwe  kindje en zusje, opdat zij in goe- 
de gezondheid en vreugde moge opgroeien. Amen.”  

 
Met de laatste zelf bedachte woorden besloot meneer v.d. Chijs het gebed, en stond hij op van tafel. 
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Met zijn jongens liep meneer v.d. Chijs voorzichtig de trap op naar de slaapkamer van zijn vrouw en 
kleine dochter, die hij samen in een diepe slaap aantrof. Uit het wiegje klonk een zacht ademhalen van het 
kleine wezentje, dat hij zijn dochter mocht noemen. 
Nog eenmaal moest hij de jongens tot stilte manen. Ze waren nog niet gewend aan de aanwezigheid van 
hun kleine zusje. Vervolgens gingen de jongens naar hun slaapkamer. Het was inmiddels acht uur gewor-
den en voor beiden had het klokje van slapen geklonken. Ze kleedden zich om in hun nachtgewaad, kniel-
den voor hun bedjes en spraken hun avondgebedjes uit. 
“ Jongens,” zei meneer v.d. Chijs, “ laten we samen psalm 89 zingen. Heel zachtjes zodat mama en Mie-
nette niet wakker worden.” Meneer v.d. Chijs hief het gezang aan;  
  
 “ Ik zal de goedertierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen; ik zal Uw 
 waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht. 

 Want ik heb gezegd; Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd wor- 
 den; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd.” 

  
Na dit lied gaven de jongens hun vader een nachtzoen en stapten ze in hun bedjes. Meneer v.d. Chijs 
stopte zijn jongens toe en verliet geruisloos de slaapkamer. 
Nu zijn schoonmoeder Bagelaar de kleine Jacobus verzorgde en Sjaantje de keuken opruimde en het 
gebruikte bestek en keukengerei schoonmaakte, begon meneer v.d. Chijs aan zijn laatste verplichting voor 
deze avond. Hij liep de keuken door, de binnenplaats op naar de overdekte ruimte waar de materialen 
voor de was en het tuingereedschap stond. De schemering was reeds ingevallen, de koelte van de nacht 
maakte zich al kenbaar door de vochtige atmosfeer, die nu over de binnenplaats hing. Een wazig licht-
schijnsel van de maan verlichte de binnenplaats, terwijl de schaduwen van de voorwerpen overgingen in 
het zwart van de nacht. Meneer v.d. Chijs pakte een spitschop en groef naast de meidoornboom een gat in 
de zachte leemachtige aarde. In een teil lagen de restanten van de voorspoedige bevalling; de nageboorte. 
Ook dit bewijs zou een eigen plekje krijgen; nl. naast de oude meidoornboom. Dezelfde plek waar hij de 
vorige keren, na elke bevalling, de nageboorte had begraven. Met enige eerbied liet hij de moederkoek in 
het gegraven gat vloeien, dekte het gat weer dicht met aarde en legde er een aantal leistenen dakplaten op 
om te voorkomen dat zwerfkatten het in de nacht zouden opgraven.  
“ Ziezo,” mompelde meneer v.d. Chijs in zichzelf, “ deze plek is bijna een gewijde plek geworden, ze 
geeft voldoening en vertrouwen voor de toekomst.” 
De rest van de avond bracht meneer v.d. Chijs afwisselend door in de salon of in de slaapkamer bij zijn 
vrouw. Om elf uur nam zijn schoonmoeder afscheid, wenste hem goede nacht en beloofde de volgende 
dag om zeven uur weer present te zijn om de verzorging van Anna en de kleine Mienette een vervolg te 
geven. 
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Het kraamschudden 
 
“ Sjaantje,” meneer v.d. Chijs liep de keuken binnen en verwittigde Sjaantje van de volgende zaken;  
“ Sjaantje, de afgelopen dagen heb ik een aantal buren en relaties uitgenodigd aanwezig te zijn op het 
kraamschudden van vanmiddag. Voor vanmiddag hebben we dan ook wat extra dingen nodig om het 
iedereen naar de zin te maken. Zo komen, onder andere, buurvrouw Maas met haar dochters en de familie 
v. Doeveren met hun drie kinderen. Ook verwacht ik meneer en mevrouw Bagelaar. Na de zondagsdienst 
zal ik de dominee, zijn vrouw en nog een aantal van mijn relaties uitnodigen. Het wordt dus tamelijk druk 
vanmiddag. Ik zou graag zien dat er wat drank wordt uitgeschonken, bij voorkeur kandeelwijn, maar ook 
andere drank zoals cognac, jenever en damesdrankjes zijn voorradig. Voor de kinderen, die wat ouder 
zijn, mag wat aangelengde wijn worden geschonken. Voor de jonge kinderen kun je suikerwater met een 
smaakje klaarzetten. Als versnaperingen kun je leuke suikerwaren aanbieden. De kinderen mogen natuur-
lijk ‘kindermanstik’ eten.”  
“ Jazeker meneer, alles komt in orde. Mag mevrouw ook iets extra’s gebruiken of moet ik dat overleggen 
met mevrouw Bagelaar?” 
“ Dat is een goed idee, Sjaantje, overleg maar met mevrouw Bagelaar,” antwoordde meneer v.d. Chijs. 
“ Meneer, waar kan ik het opdienen?” 
” In de salon, Sjaantje, de volwassenen kunnen in de salon gebruiken of, als mijn vrouw het wenst, in de 
slaapkamer. De kinderen kunnen dan in de voorkamer of in de keuken van hun versnaperingen genieten. 
Verder nog vragen Sjaantje?”  
“ Nee meneer alles is duidelijk.”  
“ Pieter en Jan, gaan jullie mee naar de kerk? Zeg je moeder even gedag.” 
Braaf gehoorzaamden de jongens hun vader en liepen voorzichtig de trap op, gaven hun moeder een zoen 
en zeiden hun kleine zusje gedag. Naast hun vader lopend, liepen ze de Korte Breedsteeg uit, de Koorn-
markt af richting Markt waar ze de dienst in de grote Nieuwe Kerk zouden meemaken.  

Meneer v.d. Chijs had voor de kerkgang zijn dure lakense zwarte pak aangetrokken met de daarbij 
horende hoge zwarte hoed. Aan zijn handen droeg hij dunne stoffen zwarte handschoenen terwijl hij in de 
rechterhand zijn rotting met een ivoren knop hanteerde, die zijn status van vermogend man accentueerde. 
De jongens waren gekleed in hun zwarte zondagse jackjes met witte, van kant voorziene, kraag naar de 
laatste mode. Aan hun voeten droegen ze modieuze zwarte schoentjes met een roodkoperen gesp als 
sluiting.  

De dienst in de Nieuwe Kerk zou al om half tien beginnen en wetende dat dominee Van Hengel in 
de dienst zou voorgaan, wist je al bij voorbaat dat je niet voor twaalf uur vanmiddag thuis zou zijn. De 
kerk waarbij de familie v.d. Chijs was aangesloten noemde men de Kerk van de Hervormde Gemeente 
Delft. 

Al wandelend naar de kerk ontmoetten ze veel bekenden die belangstellend informeerden naar de 
gezondheid van mevrouw v.d. Chijs, de kleine Mienette en de rest van de familie. Een aantal van deze 
mensen werd door meneer v.d. Chijs uitgenodigd voor het kraamschudden op deze middag. 
Bij de kerk aangekomen stond de dominee zijn gelovigen op te wachten en verwelkomde een ieder met 
een handdruk en een belangstellende vraag naar gezondheid, zaken e.d. Ook meneer v.d. Chijs en de 
jongens werden op deze manier begroet, waarbij meneer v.d. Chijs de dominee en zijn vrouw uitnodigde 
voor het kraamschudden van deze middag, welke uitnodiging door de dominee maar al te graag werd 
aanvaard. 

Na de dienst ontmoette meneer v.d. Chijs nog een aantal leden van de kerkenraad, van welke raad 
hij deel uit maakte, met wie hij het gesprokene van de dominee kritisch besprak. Bij dit gesprek 
ontmoette hij ook de oude heer Blommesteijn, die hem had verzocht zijn plaats in de gemeenteraad te 
willen overnemen. 
“ Beste meneer Blommesteijn,” begon meneer v.d. Chijs het gesprek, “ zou u vanmiddag met uw vrouw 
de moeite willen nemen aanwezig te zijn in mijn woning om deel te nemen aan de feestelijkheden 
omtrent de geboorte van mijn dochter?”  
” Ach, nee maar, mijn beste, u hebt een dochter gekregen, mijn gelukwensen. Vrouw, kunnen wij van-
middag aanwezig zijn in de Korte Breedsteeg bij de familie v.d. Chijs?” 
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” Jazeker Wilfried, vanmiddag zijn wij niet bezet. Mijn gelukwensen meneer v.d. Chijs, “ antwoordde 
mevrouw Blommesteijn.  
“ Dus, meneer v.d. Chijs, ge kunt op ons rekenen vanmiddag.” 
Na nog wat bekenden gesproken en uitgenodigd te hebben, verlieten meneer v.d. Chijs en zijn jongens het 
voorportaal van de Nieuwe Kerk om naar huis te gaan waar ze eerst het middagmaal zouden gebruiken 
om vervolgens deel te nemen aan de feestelijkheden van het kraamschudden. 
 
“ Sjaantje, heb je wat te eten en te drinken voor ons?” vroegen Pieter en Jan.  
“ De preek van de dominee was zo vermoeiend, de dominee bleef maar praten over Davids daden in de 
woestijn. We hebben er dorst van gekregen. Sjaantje, toe, heb je wat lekkers voor ons?” 
“ Nu, vooruit dan maar. Ik heb voor vanmiddag al wat suikerwater gemaakt. Pak allebei en beker, dan zal 
ik jullie wat inschenken.”   
“ Oh, ja lekker, Sjaantje.”  
” Niets zeggen tegen jullie vader hoor!”  
“ Nee Sjaantje, natuurlijk niet.”  
Terwijl de jongens met gulzige teugen hun bekers leegdronken, liep Sjaantje naar de voorkamer om deze 
in te richten voor het bezoek van vanmiddag. Stilletjes hoopte Sjaantje dat de kinderen in de keuken of op 
de binnenplaats zouden vertoeven, dat zou haar een hoop extra werk besparen.  
Op dat moment kwam meneer v.d. Chijs de trap af.  
“ Sjaantje, zou je wat boterhammen voor ons en mevrouw  klaar willen maken? Schenk voor ons allemaal 
maar een beker geitenmelk in. De jongens kunnen, samen met Jacobus, beneden in de keuken eten. Ikzelf 
zal met mijn vrouw op de slaapkamer lunchen. Vanmiddag, vanaf twee uur, kun je de visite verwachten, 
ik heb wat mensen uitgenodigd. Reken maar op zo’n twintig personen, die gedurende de middag langs 
kunnen komen. Heb je al het één en ander voorbereid?” 
” Jazeker meneer, de kandeelwijn hoef ik alleen nog maar op te warmen, de cognac, jenever en likeuren 
staan al met de glazen klaar op het buffet in de salon. Het suikerwater voor de kinderen is ook al klaar. 
Alleen de suikerwaren en kindermanstik moet ik nog klaarzetten.”  
“ Prima Sjaantje, dat heb je goed geregeld.” 
 

Die middag werd in het grote huis aan de Korte Breedsteeg een ruimhartig kraamschudden gevierd. 
De buren, mevrouw Maas en de familie van Doeveren, schonken alleraardigste kinderkleding. De domi-
nee en zijn vrouw waren heel belangstellend en brachten voor mevrouw v.d. Chijs Belgische bonbons 
mee. Met meneer v.d. Chijs spraken ze de datum af voor de doopplechtigheid van Mienette. 
De relaties van meneer v.d. Chijs waren allervriendelijkst, en brachten aardige attenties mee voor zijn 
vrouw. In het rumoerige gebeuren in de slaapkamer liet ook de kleine Mienette zich niet onbetuigd en 
zette het af en toe op een huilen, hetgeen door de bezoekers met vele ‘achs’ en ‘ochs’, ‘wat schattig’ en 
‘wat lief ’, werd verwelkomd. 
“ Wat een schattig kind,” zei mevrouw v. Doeveren ontroerd.  
“ Zeg, buurvrouw, wat een enig wiegje hebt u. Is de bekleding echt gemaakt uit uw trouwjurk?”  
” Jazeker buurvrouw.”   
“ Wat prachtig.”  
“ Eh bien, de bekleding en de afwerking van het wiegje is ook geheel door Anna gemaakt, ook de kanten 
afwerking van de lakentjes en het kussentje,” vulde mevrouw Bagelaar de informatie aan. 
” Heeft kleine Mienette een juist gewicht?” vroeg mevrouw v. Doeveren. “ Ze lijkt mij zo klein.”  
“ Mais jamais, mevrouw v. Doeveren, Mienette woog bij haar geboorte precies 3200 gram. Sindsdien is 
haar gewicht iets teruggelopen maar de laatste twee dagen groeit ze goed,” antwoordde mevrouw 
Bagelaar.  
“ En de borstvoeding? Loopt dat goed of heeft u daar problemen of narigheden mee?”  
” Ook dat gaat goed,” antwoordde mevrouw v.d. Chijs lachend. “ Wat een vragen heb je toch, buurvrouw, 
ben je bang dat het niet goed gaat?”  
” Oh, maar daar twijfel ik niet aan, maar je hoort de laatste tijd van die vreemde verhalen. Je kunt wel 
zien dat jullie veel boter eten, moet je de kleine toch eens zien hoe blozend ze is. Prachtig gewoon.” 
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” Tres bien, voorwaar een mooi kind,” reageerde mevrouw Bagelaar, “ mais, de kleine is in een gunstige 
wieg terechtgekomen, bovendien is ze op woensdag geboren, een gelukskind is het!” 
” Pour ainse dire, ik zal er voor zorgen dat Anna zich strikt aan de regels houdt. Ze mag de eerste zes 
weken zeker de was niet doen, kleren in de kast leggen of vers geslacht vlees aanraken. Dat zijn zaken, 
die heel slecht kunnen bekomen voor moeder en kind. Pas als de zes weken voorbij zijn mag Anna haar 
normale gang weer gaan doen. Daar vooraf gaand zullen we eerst Mienette dopen. Zondag over vier 
weken, dat heeft Jacob zo juist met de dominee besproken.”  
“ Op welke datum is dat precies,” vroeg mevrouw Maas, ” ik zou het heel leuk vinden als wij bij de 
doopplechtigheid met Sophie en Marieke aanwezig mogen zijn. Mag dat, buurvrouw?”  
“ Natuurlijk, buurvrouw,” antwoordde mevrouw v.d.Chijs, “ de vastgestelde datum is twintig september 
en ik zou het zeer op prijs stellen als jullie allemaal bij de doopplechtigheid aanwezig zouden willen 
zijn.”  
Door het rumoer en het gepraat was Mienette flink aan het huilen geslagen.  
“ Oh, wat lief,” zei mevrouw Maas  
“ Voila, Anna,” begon mevrouw Bagelaar, ” moet Mienette onderwijl niet haar voeding krijgen?” 
” Ja moeder. Dat zou wel eens de oorzaak van haar gehuil kunnen zijn, we zijn flink over tijd.”  
Mevrouw Bagelaar pakte de kleine Mienette uit het wiegje, liet de aanwezigen de kleine Mienette 
bewonderen en liep naar haar dochter toe om Mienette aan de borst te leggen. Dit vertederende tafereel 
werd door de dames met interesse aanschouwd.  
“ Dit is het mooiste wat er bestaat, buurvrouw,” zei mevrouw v. Doeveren, ” heeft vadertje Cats niet 
geschreven:  
 
  “ Een die haer kinders baert is moeder voor een deel, 
    Maer die haer kinders sooght is moeder in ’t geheel.” 
 
“ Jawel. Jawel,” viel de domineesvrouw bij, “ deze spreuk heb ik al jaren op een tegeltje staan en het 
hangt bij ons in de slaapkamer! Ja vadertje Cats heeft veel van deze spreuken geschreven om de burger 
een steun in de rug te geven of hem moed in te spreken. Voorwaar een groot dichter.”  
Aldus verliep het kraamschudden in de slaapkamer in goede harmonie, elk van de aanwezige dames had 
haar verhaal te vertellen en wenste tenslotte bij het verlaten van de slaapkamer de kraamvrouw nogmaals 
veel heil en zegen. 

De mannen hadden zich in de salon verzameld bij meneer v.d. Chijs om daar, onder het genot van 
een goede cognac of andere alcoholica een goed gesprek te houden. 
“ Zeg, Jacob,” begon één van de relaties van meneer v.d. Chijs, “ hoe is jouw handel met die Engelse fir-
ma verlopen? Heb je daar goede contacten door gekregen?” vroeg een belangstellende Delftse onderne-
mer.  
“ Jazeker mijn waarde,” antwoordde meneer v.d. Chijs, “ deze contacten gaan mij zeker voor de handel 
met Engeland heel wat opleveren.” 
In dergelijke gesprekken werden de laatste nieuwtjes over zaken, politiek en persoonlijke situaties uitge-
wisseld. Na enige tijd, nadat een ieder genoten had van de versnaperingen en drankjes, verlieten de eerste 
gasten het pand aan de Korte Breedsteeg, totdat er een klein gezelschap van intimitie achterbleef.  
“ Beste Jacob, “ begon meneer Blommesteijn, ” heb je nog nagedacht over het lidmaatschap voor de 
Delftse gemeenteraad dat ik onlangs aan je aangeboden heb?” 
” Jazeker, en ik kan U meedelen dat ik zeer geïnteresseerd ben. Ik zou graag kennis nemen van de ver-
plichtingen, die bij een dergelijk ambt behoren.” 
” Deze beslissing verheugt mij, Jacob. Ik zal graag te zijner tijd met jou het een en ander willen 
bespreken. Je zult zien dat een dergelijk lidmaatschap ook ten goede komt aan jouw toekomst en dat van 
je bedrijf. Neem nu bijvoorbeeld de beslissing van de raad met betrekking tot een nieuw op te richten ar-
tillerieschool hier aan de Oude Delft. Als gemeenteraad hebben wij erop aangedrongen om het verzoek 
van koning Willem Frederik, deze school zo snel mogelijk te stichten in Delft, krachtig ondersteund. 
Tenslotte zijn de burgermeesters en wethouders akkoord gegaan met de oprichting van de school voor 
zo’n honderd cadetten.”  
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“ Dat is niet mis,” antwoordde meneer v.d. Chijs, denkend aan zijn voordeel als hij handel kon drijven 
met een dergelijk instituut waar honderd jongemannen ingekwartierd waren en allen brood, kaas en boter 
zouden gebruiken, waarlijk geen onbelangrijke handel. 
“ Bovendien, “ vervolgde meneer Blommesteijn, “ is het lidmaatschap van de gemeenteraad goed te com-
bineren met jouw werk voor de kerkenraad van de hervormde gemeente. Zodoende levert dat ook een 
hechte basis op voor onze geloofsgemeenschap.” 
Jan Hendrik Bagelaar, de zwager van meneer v.d. Chijs, had het gesprek aangehoord en viel de heer 
Blommesteijn verschillende malen bij in diens redenering. Ook hij verwachtte veel inbreng van zijn zwa-
ger in de mogelijkheden, die het werk in de gemeenteraad zou bieden.  
Meneer Bagelaar was een kordate man van middelbare leeftijd. Door zijn militaire loopbaan was hij ge-
hard in zijn oordelen en gewend om snel beslissingen te nemen. Zijn uiterlijk verraadde ook deze gehard-
heid. Zijn gezicht bezat een strakke uitstraling van iemand, die geen tegenspraak duldde. Zijn gebruinde 
huid vertoonde diepe gelaatsgroeven. De bruine ogen straalde strengheid uit. De grove bakkebaarden en 
snor gaven het gezicht een dreigende uitstraling. Een litteken, van de kin tot over een deel van  de wang, 
accentueerde zijn vervaarlijkheid. Hij was benoemd tot Kapitein ter Zee onder het persoonlijk gezag van 
generaal Johannes v.d. Bosch. Tijdens diens verblijf in Nederlands Indië vervulde Jan Hendrik, in dienst 
van de Bataafse Republiek, verschillende functies. Zo was hij gezagvoerder van het fregat ‘De Beschut-
ter’ en zuiverde hij de Straat van Soenda van zeeroversnesten.  
 “ Zeg, Jan Hendrik,” sprak meneer v.d. Chijs, “ hoe schat jij de politieke situatie in nu de Fransen uit 
Holland zijn vertrokken?” 
“ Nu de Bourbonmonarchie weer in ere hersteld is zal Louis XVIII de grenzen van 1792 erkennen als de 
bestaande landsgrenzen tussen Les Pays Bas en Pruisen. Bovendien is Napoleon naar Elba verbannen en 
staat onder voortdurende bewaking van de Britten. Ik denk dat hij daar voorlopig niet meer weg komt. 
Zeker nu Parijs bezet is door de geallieerde troepen van Pruisen, Engelsen en Russen. De toekomst van 
Europa zal straks in Wenen bevestigd worden als de geallieerden hun grote congres gaan houden. De 
Engelsen willen een krachtige staat aan de noordkant van Frankrijk, een soort bufferstaat tussen Pruisen 
en Frankrijk.”  
“ Dat zal koning Willem Frederik niet onaangenaam lijken,“ reageerde meneer v.d. Chijs.  
“ Nu zeker niet, bovendien zouden de noordelijke gebieden kunnen profiteren van de handel en de rijk-
dom van het zuidelijke gebied. Hoewel dat ook weer interne conflicten zal opleveren. Enfin laten we 
maar afwachten wat ons de toekomst brengen zal.”  
Dit gezegd hebbende, stond meneer Bagelaar op, wenste meneer Blommesteijn en diens vrouw een 
goedendag, en verliet de salon om zijn moeder, die boven in de slaapkamer bij mevrouw v.d. Chijs 
vertoefde, te informeren dat hij naar Den Haag zou vertrekken.  
Intussen was het in de slaapkamer van de familie v.d. Chijs ook al wat stiller geworden. De meeste be-
langstellenden hadden hun gelukwensen gemaakt en hun giften afgegeven, gesprekjes gevoerd over 
allerlei geboorten en gebeurtenissen en waren, na nogmaals het ouderlijk paar gelukgewenst te hebben, 
huiswaarts gegaan. Alleen mevrouw Bagelaar en mevrouw Maas waren nog aanwezig. De dames hadden 
zeer amusante gesprekken gevoerd over geboorten en opvoeding van hun kinderen waarbij mevrouw Ba-
gelaar, puttend uit haar rijke ervaring als baker, de meest indrukwekkende verhalen wist te vertellen.  
De deur van de slaapkamer zwaaide open en meneer Bagelaar stond in de deuropening.  
“ Moeder,” zei meneer Bagelaar, “ ik vertrek zo meteen naar Den Haag. Om zeven uur word ik verwacht 
in de kazerne van de kroonprins, dus ik wil de trekschuit van vijf uur nemen. Ik ga direct naar het Noord-
einde om me daar aan te melden voor de trekschuit. Moet ik nog iets meenemen om thuis te bezorgen?”  
“ Nee, ik heb niets om mee te nemen, alles wat gebruikt is, is al terug in het huis. Bovendien zal ik hier de 
avond doorbrengen om het werk van Jacob en Anna wat te verlichten,” antwoordde mevrouw Bagelaar.  
Meneer Bagelaar nam daarop afscheid van zijn moeder en zijn zuster, zei mevrouw Maas goedendag en 
vertrok. Beneden in de hal kwam hij meneer en mevrouw Blommesteijn tegen die eveneens afscheid 
genomen hadden van meneer v.d. Chijs en ook op huis aangingen. 
Nu was het ook de beurt aan mevrouw Maas om afscheid te nemen van de familie. Ze liep de trap af om 
haar dochtertjes bij Sjaantje op te halen. De kinderen hadden, tot groot genoegen van Sjaantje, geen ge-
bruik gemaakt van de voorkamer maar hadden de hele middag bij haar in de keuken of op de binnenplaats 
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spelletjes gedaan. Het was een leuk koppeltje kinderen geweest, die zonder noemenswaardig gekibbel of 
geruzie de middag hadden doorgebracht. Nu mevrouw Maas haar dochtertjes kwam ophalen was het kin-
derfeest voor Pieter en Jan definitief afgelopen en zou de normale gang van zaken weer terugkeren.  
“ Zo Sjaantje,” zei mevrouw Maas,” hebben Sophie en Marieke zich voorbeeldig gedragen?” 
“ Jazeker mevrouw, ze hebben leuk en lief meegedaan met de spelletjes. Het jurkje van Sophie is wel wat 
vuil geworden. Tijdens één van de spelletjes is Sophie op de grond gevallen en is haar jurkje besmeurd 
geraakt.“  
“ Och Sjaantje, daar zijn het kinderen voor, vallen, opstaan, vuil worden en allerlei andere zaken die een 
mens nu eenmaal niet in de hand heeft. Sophie en Marieke, neem jullie spulletjes mee dan gaan we op 
huis aan. Zeg Pieter en Jan, maar ook Sjaantje eens goedendag?” De meisjes zeiden iedereen gedag en 
vertrokken met hun moeder naar hun woning. 
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Doopplechtigheid van Mienette 
 

Op deze zondagochtend was het een drukte van belang in het grote huis aan de Korte Breedsteeg. 
Mienette zou vandaag gedoopt worden. Mevrouw en meneer Bagelaar waren vandaag al vroeg gearri-
veerd om in het gezin van Anna en Jacob v.d. Chijs de helpende hand te bieden voor de grote gebeurtenis. 
Jan en Pieter werden netjes door hun oma aangekleed in hun zondagse pakjes, terwijl mevrouw v.d. Chijs 
de kleine Mienette haar doopjurkje aantrok. Het doopjurkje van Mienette had mevrouw v.d. Chijs zelf 
gemaakt, het was een lang jurkje van ongeveer 80 cm lengte en het bestond uit een kort bovenlijfje, ge-
maakt van natuurlijke zijde, en een sleepgedeelte van kant. De sleep bestond uit een aantal zich repeteren-
de bloemmotieven die afgewisseld werden met opengewerkte rozetten. Het bloemmotiefje bestond uit een 
margrietachtig bloempje met een steeltje waaraan twee blaadjes waren aangezet. Het bovenlijfje van zijde 
was voorzien van lange mouwtjes die afgewerkt waren een klein strookje kant met dezelfde bloemmotief-
jes als de sleep. De sleep zelf was afgewerkt met een brede strook kant van vijftien cm breed. Het kapje 
bestond uit een zijde kap met daaraan bevestigd een kanten rand waarop op kunstige wijze strikjes van 
zijde waren bevestigd.  

Tien dagen geleden hadden meneer v.d. Chijs en zijn vrouw de doopzitting meegemaakt waar, in 
het bijzijn van de dominee en een aantal leden van de kerkenraad, de doopplechtigheid voor Mienette 
doorgesproken was. Op de doopzitting hadden zij ook beleden dat zij hun Mienette in de geest van het 
protestantse geloof wilden opvoeden. Ook hadden zij hun wensen met betrekking tot de doopdienst ken-
baar gemaakt. 
 

Meneer v.d. Chijs had voor deze gebeurtenis zijn beste lakense kostuum met hoge hoed aange-
trokken.  
“ Sjaantje,” zei meneer v.d. Chijs, “ borstel jij even mijn hoed, en kijk of het grijze lint nog goed beves-
tigd is.”  
Meneer v.d. Chijs stelde het op prijs, dat iedereen goed gekleed naar de kerk ging, dat zou immers zijn 
waardigheid als lid van het kerkenraad benadrukken. Zijn vrouw droeg een licht roze robe, die tot op de 
voet reikte. De blouse was voorzien van een brede kanten kraag. Over de blouse droeg mevrouw een kort 
jasje van rood fluweel. Straks zou ze haar lange zwarte mantel aandoen voor de kerkgang. Op het hoofd 
droeg ze een zwart hoedje met een mosgroen kleurige strik. Het was een modern kaphoedje dat met een 
strik onder de kin kon worden vastgebonden.  
“ Jan en Pieter, kom eens even hier,” commandeerde mevrouw Bagelaar haar kleinzoons, “ jullie moeten 
jullie jasjes nog aantrekken, want het is fris buiten, en je schoentjes moeten jullie ook nog aandoen, schiet 
nu eens op! Pieter wees niet zo vervelend, we zijn al druk genoeg, doe wat je gevraagd wordt en loop Jan 
niet te plagen.”  
“ Zeg Anna,” zei mevrouw Bagelaar, “ zal ik kleine Jacobus even aankleden?” 
” Ja graag mamam, hij hoeft alleen nog zijn dikke wollen jasje met bontkraagje aan, zijn bontmutsje ligt 
op de commode in de kinderkamer waar ook zijn schoentjes staan.”  
“ Jacobus gaat mee in de kinderwagen, want hij loopt nog te slecht. Jacob draagt Mienette in de reiswieg, 
terwijl u en Jan Hendrik Pieter en Jan aan de hand meenemen.”  
Iedereen probeerde zijn bezigheden af te ronden om op tijd naar de Nieuwe Kerk te gaan, het was inmid-
dels al kwart over negen, ze zouden om kwart voor tien verwacht worden in de doopdienst, waarin domi-
nee Van Hengel zou voorgaan.  
In de salon zat zwager Jan Hendrik Bagelaar rustig af te wachten op de dingen, die zouden gaan komen, 
terwijl hij een onderhoudend gesprek voerde met zijn broer Daniël Otto, die bevorderd was tot adjudant 
van de kroonprins. Schoonzus Antoinette was speciaal met hem voor deze gelegenheid uit Dordrecht  
overgekomen. Om half tien was het dan zover, iedereen was klaar voor de wandeling naar de kerk. 
Meneer v.d. Chijs droeg zijn dochter in de reiswieg, naast hem gearmd zijn vrouw Anna, die Jacobus in 
de kinderwagen voortduwde. Achter hen liepen zijn schoonfamilie met Pieter en Jan, daarachter de over-
gekomen familie uit Dordrecht met Jacobus. Ook Sjaantje mocht deze keer mee met de familie naar de 
doopplechtigheid. Ze had dan ook haar beste kleren aangetrokken om zo goed mogelijk voor de dag te 
komen.  
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Het hele gezelschap bewoog zich richting Koornmarkt en trotseerde daarbij de stevige wind, die 
vooral op de hoeken van de straat tot stormachtig aanzwol. De straffe zuidwesten wind veroorzaakte 
flinke kabbelingen in het water van de gracht, terwijl de grote zware bomen langs de gracht hun blader-
dek lieten vallen. De bladeren werden door de wind meegevoerd om ze her en der langs de huizen op 
windstille plekken te deponeren. Door de wind werd het gezelschap min of meer richting marktplein 
geblazen. De hoeden vasthoudend om te voorkomen dat deze de gracht in zouden waaien.  
“ Dit is toch vervelend,” klaagde meneer v.d. Chijs tegen zijn vrouw, “ die wind is zo irritant, ik dreig elk 
moment mijn hoge hoed te verliezen.”  
Mienette had van dit alles geen weet en lag rustig te slapen in haar reiswieg.  

Het gezelschap liep de Koornmarkt af, stak de Oude Langendijk over om vervolgens langs het stad-
huis het marktplein op te gaan. Het marktplein werd links en rechts omsloten door rijen huizen terwijl aan 
de korte zijden van het marktplein het stadhuis en de Nieuwe Kerk tegenover elkaar stonden; symbolen 
van kerkelijke en wereldlijke macht. Het marktplein bezat een strak plaveisel van ronde kinderhoofd-
keitjes en in het midden van het marktplein stond een stenen lantaarnpaal in de vorm van een klassieke 
zuil met een vierkant basement, waar bovenop een grote olielamp stond. In het plaveisel bevonden zich 
rondom de lantaarnpaal een aantal concentrische cirkels uitgevoerd in natuursteen waarop een tekst 
uitgebeiteld was nl.;  
     “ Elck wandel in Godts Wegen “  
 

                                  
                 Nieuwe kerk, Markt Delft 
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Met erboven het wapen van de provincie en eronder het wapen van de stad Delft.  
Aan de zijden van de lange kant van het marktplein stonden voor de huizen een aantal lantaarnpalen. Het 
plein werd voor de Nieuwe Kerk afgesloten met een rij van zes lindebomen, die tot een haag waren ge-
snoeid met in het midden een uitgespaarde betoogde doorgang. Achter deze haag stonden de kerkhof-
muren naar links en rechtslopend om zo het kerkhof voor de armen van de Hervormde Gemeente Delft 
rondom de kerk te omsluiten. De kerktoren met zijn afgestompte spits stond op het marktplein als een 
vingerwijzer Gods, gericht op de bovennatuurlijke essentie van het christelijke geloof.  

Op het marktplein aangekomen kreeg het gezelschap heel wat belangstelling van toevallige pas-
santen en kerkgangers. Een aantal straatjongens riepen wat opmerkingen en ondeugende woorden naar 
het gezelschap. Het merendeel van het publiek bleef echter met een glimlach op het gelaat naar de op zijn 
paasbest uitgedoste familie kijken. De wind woei zeer krachtig om de kerktoren en het gezelschap moest 
nu optornen tegen de windvlagen, die als zweepslagen om de toren van de Nieuwe Kerk en over het 
marktplein joegen en daarbij honderden afgevallen bladeren meevoerde, die in een spiraalachtige vorm 
een aantal meters werden voortgestuwd om dan weer neer te dwarrelen tot een hoopje afval. Om vervol-
gens weer opgezwiept te worden, totdat de bladeren een rustplaats vonden achter de muur van het kerk-
hof, die voor de kerkingang was aangelegd. 
Bij de kerkdeur aangekomen liep het gezelschap het grote voorportaal binnen. De koster opende de zware 
toegangsdeur waardoor men de kerkruimte binnentrad. 
“ Welkom meneer en mevrouw v.d. Chijs,” sprak de koster op zalvende toon, “ zal ik u even voorgaan? 
U kunt met de rest van uw gezelschap plaats nemen op de eerste rij van de stoeltjes voor de kansel.”  
De familie betrad de grote hoge ruimte van de kerk. De hoog opgaande massieve pilaren ondersteunden 
het dak dat onder het geweld van de stormachtige wind kreunde en kraakte. De doffe, uitgeslagen koperen 
luchters hingen statig boven de rijen zitplaatsen die grotendeels al bezet waren door de kerkgangers voor 
deze ochtenddienst.  
 De kerk, die een vervallen indruk maakte, deed immens groot aan met het hoge dak en de zware 
pilaren waarop de gewelfbogen rustten. Het koorgedeelte van de kerk was afgesloten met een houten 
koorhek dat nodig aan vervanging toe was. Op dit koorgedeelte stond het prachtige in zwartwit marmer 
uitgevoerde praalgraf van Willem van Oranje. In de ommegang van het koor stonden ook nog de monu-
menten voor de beroemde Delftenaar Hugo de Groot en de belangrijke Oranjetelg Casimir van Oranje.  

De familie v.d. Chijs begaf zich naar hun zitplaatsen voor de kansel. Lopend over de afgesleten 
grafstenen waarvan er vele beschadigd of kapotgeslagen waren, dacht meneer van de Chijs aan het graf 
van zijn belangrijke voorouder Johan v.d. Chijs, die in de 17e eeuw zitting had gehad in de Delftse Raad. 
Bovendien was deze Johan ook Schepen van Delft geweest.  
Na wat heen en weer geschuifel met de kerkstoeltjes werd het rustig in de kerk en zette het oude versleten 
kerkorgel weifelend de melodie van gezang 97 vers 1;  
  “ God en Heer! Zij eeuwig eer, wij roemen Uw genade;………“ in. 
“ Papa, waarom is die muur groen?” vroeg Jan wijzend op één van de muren aan de zuidkant van de kerk.  
Het dak kraakte en piepte, de wind gierde door de kerk, doordat er een aantal ruiten in de vensters waren 
gesneuveld. De meeste vensterbogen waren voorzien van eenvoudig groenig vensterglas. Een aantal ven-
sterbogen was reeds dichtgemetseld wegens de financiële malaise, waarin het kerkbestuur zich al enige 
jaren bevond. Geld voor de noodzakelijke reparaties aan de kerk had men niet met als gevolg dat de kerk 
er tamelijk verwaarloosd uitzag. Op sommige plaatsen lekte het dak, het stucwerk had zich op diverse 
plaatsen van de muren losgewerkt en was op andere plaatsen groen uitgeslagen. 

Inmiddels was de dominee gearriveerd en betrad het preekgestoelte waar hij de kerkenraad 
verwelkomde. 

“ Geachte gemeente, welkom op deze zondag waarop wij de Heere Gods gaan bedanken voor dat-
gene wat hij in zijn goedheid aan ons heeft gedaan. Ook zullen wij hem bedanken voor de goede gave des 
levens, die hij gegeven heeft aan de familie v.d. Chijs nl. hun dochter Mienette, die wij vandaag ten doop 
zullen gaan houden. Ook zullen wij stilstaan bij de toekomst van onze gemeente en de toekomst van ons 
als persoon, opdat wij goedgunstigheid mogen afsmeken voor ons bij de Heere Jezus.” 
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“ Oh, papa,” begon Jan, “ er zit een draak op die muur.”  
“ Stil Jan, de dominee is aan het woord,” fluisterde meneer v.d. Chijs onthutst naar zijn zoon. De dominee 
vervolgde onverstoorbaar zijn preek. 
“ Oh, papa, daar zit op die muur, boven de dominee, nog een draak, hij slaat net zijn vleugels uit.”  
“ Toe Jan, nu geen fantasieverhalen.”  
De kerkgangers dreunden mee op de melodie van het kerkorgel waarna de dominee zijn preek begon. 
“ Beste gelovigen, heeft de apostel Jacobus niet gezegd dat een mens, die zijn eigen kleinheid, kwetsbaar-
heid en boven alles zijn eigen feilbaarheid heeft leren kennen in het licht van Gods heiligheid, niet meer 
zo hoog van de toren kan blazen? Laat staan dat hij met veel aplomb zijn eigen toren van Babel, het top-
punt van menselijke zelfverheffing, zou willen oprichten…. Die weet maar één ding; dat hij met heel zijn 
ziel en zaligheid, met huid en haar, afhankelijk is van de Heere God. Die weet dat hij slechts leven kan 
dankzij Gods eeuwige liefde en genade door Jezus Christus, onze getrouwe Zaligmaker. “ 
 De dominee vervolgde zijn preek en besloot met de opdracht aan zijn gemeente om voordat de 
doopplechtigheid zou beginnen gezang zestien;“ God is mijn lied, Hij is de god der krachten;……” te 
willen meezingen en goedgunstig de collecte zou willen gedenken. 
 De dominee daalde af van de kansel om zich naar zijn plaats achter het doophek te begeven. Aan 
het doophek hing het koperen doopbekken met een doek. De dominee had zijn gebedenboekje in de hand 
om dat te gebruiken voor de doopplechtigheid. 
” Mogen wij de ouders van Mienette v.d. Chijs uitnodigen om hier voor het hek te komen?” 
Meneer v.d. Chijs nam Mienette uit de reiswieg samen met zijn vrouw liepen zij eerbiedig naar de 
dominee, die klaar stond om de doopplechtigheid te voltrekken. Toen zij bij het doophek aangekomen 
waren, sprak de dominee de volgende woorden uit; 
 

“ Zoals de leer verkondigt zullen onze kinderen dit alles niet begrijpen mogen wij hen daarom 
toch niet van de doop uitsluiten. Want evenals zij zonder het te weten deel hebben aan de ver-
doemenis van Adam, zo worden zij ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen.”  

 
De dominee las vervolgens het gebed voor de doop voor om te eindigen met de belijdenis voor de vader 
en de moeder van Mienette. 
 

“ Almachtige eeuwige God, Gij zijt het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en 
onbehoorlijke wereld met de zondvloed gestraft hebt, maar één gelovige, Noach met de zijnen, 
slechts acht personen, in uw grote barmhartigheid gered en bewaard heeft……..” 

 
Terwijl de dominee voortging in zijn gebeden, wachtte meneer v. d. Chijs en zijn vrouw aandachtig het 
moment af dat zij geacht werden antwoorden te geven op de vragen, die de dominee zo direct bij de doop 
zou stellen. 
 

“ Daarom moeten zij,” vervolgde de dominee, “ dit sacrament totdat doel en niet uit de sleur of 
bijgeloof gebruiken opdat nu duidelijk zal blijken dat u zodanig de doop begeert opdat u op de 
volgende vragen oprecht zult antwoorden.”  
“ Eerstelijk; hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan 
allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve, onderworpen zijn, of gij niet bekent, dat zij 
in Christus geheiligd en daarom, als lidmaten Zijner Gemeente, behoren gedoopt te wezen? Wat is 
hierop Uw antwoord?” 

  
Meneer en mevrouw v.d. Chijs antwoordden; “ Ja, dat willen wij.” 
 

“ Ten andere, of Gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de artikelen des 
Christelijke geloofs begrepen is en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent de 
waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen? Wat is hierop Uw antwoord?” 
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Meneer en mevrouw v.d. Chijs antwoordden; “ Ja, dat willen wij.”   
 

“ Ten derde, of Gij niet belooft en U voorneemt, dit kind, als zij tot haar verstand gekomen zal 
zijn, een iegelijk de zijnen waarvan hij vader of moeder of getuige is, in de voorzegde leer naar 
Uw vermogen te onderwijzen, of te doen en helpen onderwijzen? Wat is hierop Uw antwoord?” 

 
Meneer en mevrouw v.d. Chijs antwoordden; “ Ja, dat willen wij.” 
 
“ Anna, Maria, Margaretha v.d. Chijs, Ik doop U in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen 
Geestes.” 
De dominee nam een hoeveelheid geheiligd water uit het koperen doopbekken in zijn hand en goot, bij 
het uitspreken van de woorden; in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, tot driemaal 
toe het doopwater over het voorhoofd van de nog immer slapende Mienette, die door dit vocht op haar 
gezicht, in een afkeurend gehuil ontstak en daarmee iedereen in de kerk vertederde. 
 

“ Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen 
door het bloed van Uw geliefde zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door de 
Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen aangenomen hebt en 

  dat Gij ons dit met de Doop bezegelt en bekrachtigt.” 
 
Meneer v.d. Chijs en zijn vrouw, die tot dan bewegingsloos voor de dominee hadden gestaan traden terug 
en zetten zich neer op de hun zitplaatsen. Meneer v.d. Chijs trachtte de kleine Mienette met lieve woord-
jes te troosten en nam haar op zijn schoot. 
De dominee beëindigde de dankzegging met de woorden; 
 

“ Laten wij bidden voor de gedoopte opdat ook zij in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, 
Koning en Hogepriester Jezus Christus zal leven en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn 
rijk zal strijden en overwinnen, om U en Uw zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en 
waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.” 

 
Na dit laatste gezegd te hebben trad de dominee terug, het kerkorgel zette ten afscheid de melodie van 
psalm 105  vers 5;  
  “ Gedenkt zijner wonderen, die hij gedaan heeft;…….” in.  
 
De familie v.d. Chijs stond op en verliet als eerste de kerkruimte om zich in de consistorie door een 
ouderling te laten toespreken. Nu zou ook dominee Van Hengel enige persoonlijke woorden tot de familie 
v.d. Chijs kunnen richten ter completering van de officiële doopplechtigheid waarbij de doopkaart aan de 
ouders werd overhandigd en de doop in het doopregister van de kerk werd vastgelegd. 
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Mienettes eerste verjaardag 
 

Deze ochtend van 26 augustus 1815 leidde in het grote huis aan de Korte Breedsteeg een vrolijk 
gebeuren in. Mienette was op deze dag één jaar oud geworden. Ofschoon het in deze tijd niet algemeen 
gebruikelijk was om verjaardagen te vieren, wilde de familie v.d. Chijs deze dag niet zonder meer voorbij 
laten gaan. In Engeland had meneer v.d. Chijs ervaren, dat de eerste geboortedag van een kind op feeste-
lijke wijze werd gevierd, ondanks het feit dat het jarige kind er zelf weinig benul van had. Het afgelopen 
jaar was voor de familie v.d. Chijs zeer gunstig geweest, zowel maatschappelijk als zakelijk was het hun 
voor de wind gegaan. Ook met de kinderen was het zeer voorspoedig verlopen, er hadden zich geen ern-
stige ziekten voor gedaan. En Mienette had zich goed ontwikkeld tot een stevige peuter, die bij hen allen 
zeer geliefd was. Al met al was het een goede reden voor mevrouw en meneer v.d. Chijs om deze eerste 
verjaardag van Mienette op gepaste wijze te vieren. De jongens mochten hun beste kleren aandoen en 
voor de middag hadden zij een speel- en spelmiddag bedacht voor hun eigen kinderen en de kinderen van 
buurvrouw Maas. Op dit kinderfeestje zouden de kinderen dan ook op veel snoep en suikerwater worden 
getrakteerd.  

 
De ochtend startte met een rijkelijk voorzien ontbijt. De kinderstoel voor Mienette was door Jan 

en Pieter feestelijk versierd met guirlandes van papier, strikjes kleurige stof e.d. om het geheel zo kleurig 
en fleurig mogelijk te maken.  
“ Zeg Jan, je moet dat stukje papier op het blad van de kinderstoel leggen. Dat is het tafelkleed voor Mie-
nette’s kinderstoel, “ zei Pieter tegen zijn broer.  

Dit tafelkleed was een kunstig stukje knipwerk van Pieter die, door een blad papier verschillende 
malen te vouwen en er vervolgens op de randen in te knippen met driehoekjes, een heel aardig papieren 
tafelkleedje had gemaakt met een regelmatig patroon van weggeknipte stukjes papier.  
“ Pieter, het tafelkleedje is te groot, het past niet goed op het blad van de kinderstoel,” klaagde Jan.  
“ Oh, ja, ik zie het.” antwoordde Pieter enigszins verbaasd.  
Pieter pakte resoluut de schaar en knipte de hoeken van het papieren tafelkleed weg zodat het een passend 
formaat had gekregen. Zodoende waren de jongens druk bezig de eerste verjaardag van Mienette glans te 
geven. 

Mevrouw v.d. Chijs had in de slaapkamer Mienette feestelijk aangekleed en droeg haar de trap af 
om haar in de vrolijk versierde kinderstoel te zetten. 
” Zo jongens, dat hebben jullie mooi gedaan. Pieter, wil jij even Jacobus gaan halen dan zal ik papa roe-
pen en Sjaantje opdracht geven het ontbijt op te dienen.” 
Ze zouden deze ochtend brood met extra veel boter en veel zoetbeleg zoals marmelade en gekleurd suiker 
eten. Iets waar de jongens verzot op waren.  
“ Sjaantje,” zei mevrouw v.d. Chijs toen ze in de keuken was aangekomen, “ je kunt het ontbijt opdienen. 
De jongens en Mienette zitten al klaar in de voorkamer.” 
“ Jacob, kom je ook ontbijten?” zei zij tegen haar echtgenoot, die al in de salon druk bezig was met zijn 
zakelijke beslommeringen. Nadat het hele gezin zich rondom de rijk gedekte tafel had gezet, kon het ont-
bijt, na het uitspreken van een passend gebed, een aanvang nemen.  
“ Oh, Mienette, wat doe je nu?” riep Pieter verschrikt uit.  
Tijdens het gebed had Mienette, die nog niet zo godvrezend was, het prachtige papieren tafelkleed van 
Pieter met haar stevige knuistjes beetgepakt, verfrommeld en als deel van het ontbijt getracht te nuttigen.  
“ Och, jee,” zei mevrouw van de Chijs en probeerde het getroffen papieren kunstwerk aan Mienette’s 
knuistjes te ontfutselen. Helaas resulteerde deze actie in een gescheurd en jammerlijk verongelukt 
papieren tafelkleed.  
“ Wat jammer nu, hè,” zei zij tegen Pieter,” ja dat gebeurt nu eenmaal als je even niet oplet met kleine 
kinderen.” 
“ Het geeft niet hoor, Mienette. Ik maak wel weer een nieuw tafelkleed voor je.” zei Pieter goedgemutst. 
Ondanks dit kleine incident verliep het ontbijt op deze ochtend in alle harmonie en maakte de familie zich 
op om ‘s middags de kinderen van buurvrouw Maas te ontvangen. De beide buurkinderen waren voor het 
geboortefeest van Mienette uitgenodigd.  
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Voor dit kindermiddagje zou Sjaantje zich opwerpen als spelleidster, ze zou spelletjes met de kin-
deren doen die ze deels zelf bedacht had en of deels al lang bestonden. Ze had een aantal oude tollen we-
ten te bemachtigen, een zak knikkers en een springtouw om de feestmiddag vrolijk te doen verlopen. 
“ Sjaantje, wil je me even helpen met het tollen?” vroeg Jan.  
Sjaantje deed het aanknippen van de tol met de vingers een aantal keren voor, maar Jan kreeg de slag van 
dit aanknippen niet te pakken.  
“ Jan, je moet zo met je vingers bewegen, dan gaat de tol draaien,” demonstreerde Sjaantje nogmaals. 
Hoe Jan het ook probeerde, het lukte hem echt niet. Te langen leste gaf Jan het op en ging hij met zijn 
buurmeisjes knikkeren.  
“ Eerlijk de knikkers verdelen hè, jongens!” kwam Sjaantje tussenbeide. Pieter telde en deelde de knik-
kers met zijn broer en de twee buurmeisjes totdat iedereen evenveel knikkers had.  Er werd afgeteld wie 
er mocht beginnen en het knikkerspel kon beginnen.  
“ Je moet de knikkers daar in het putje rollen, “ zei Pieter voortvarend tegen zijn buurmeisje Marieke,” als 
de knikker in het putje zit mag je alle knikkers, die dan op het speelveld liggen hebben, maar als je je 
knikker niet in het putje krijgt dan mag je hem niet meer aanraken en moet je je volgende beurt afwach-
ten. Dan mag je weer opnieuw gooien.”  

De kinderen waren gezellig en zonder geruzie aan het spelen. Kleine Jacobus vermaakte zich kos-
telijk met de grote kegels van het houten kegelspel, die achteraan op de binnenplaats waren klaargezet. 
Jacobus gebruikte de kegels als trommelstokken en wist allerlei geluidjes uit de verschillende omgevallen 
kegels te laten horen. Mevrouw v. d. Chijs keek geamuseerd toe, hoe haar kinderen zich samen met 
Sjaantje vermaakten. Straks zou ze Mienette uit bed halen dan kon zij ook genieten van de feestvreugde.  

Nadat de kinderen buiten uitgespeeld waren en ze een beetje moe van de spelletjes waren gewor-
den, werd er door Sjaantje rijkelijk suikerwater geschonken en snoepgoed uitgedeeld, waarmee het kin-
dermiddagje een feestelijk einde kreeg. Toen ook Mienette na haar middagdutje bij de feestende kinderen 
op de vloer van de keuken mocht rondkruipen en vervaarlijk met de blokken, waar Pieter en Jan net een 
groot bouwwerk van hadden gemaakt, gooide was de feestvreugde op zijn hoogtepunt. 

Nu werd het tijd voor de buurmeisjes om weer huiswaarts te gaan en moest de keuken weer worden 
benut door Sjaantje om het avondmaal klaar te gaan maken. 

 
Op deze eerste verjaardag van Mienette zou mevrouw Bagelaar laat in de middag haar opwachting  

maken ten huize van de familie v.d. Chijs om de feestelijkheden met het gezin mee te maken. Zij zou ook 
gebruik maken van de gelegenheid om deel te nemen aan het feestelijke avondmaal voor deze eerste ver-
jaardag van haar kleindochter. 
Nadat de rust in huize v.d. Chijs na het kinderfeestje enigszins was wedergekeerd, trad mevrouw Bagelaar 
de woning binnen. 
“ Hallo, oma,” verwelkomde Pieter zijn oma, “ mama en Mienette zijn in de keuken, geef  uw jas maar 
aan mij dan hang ik hem wel aan de kapstok.” 
“ Bien, tres bien, Pieter, wat ben jij gedienstig. Dank je wel.” 
Mevrouw Bagelaar ontdeed zich van haar jas, handschoenen en hoed en liep direct naar de keuken om 
haar dochter en kleindochter te begroeten.  
“ Allo, Anna, dag Mienette, dag Jan en Jacobus.” 
“ Och, lieve schat. Wat zie je er toch lief uit, “ kirde oma Bagelaar tegen Mienette, “ kijk eens Mienette, 
ik heb wat voor je meegebracht.”  
Mevrouw Bagelaar zette een alleraardigst kleinood, een porseleinen speeldoos, op tafel. Het speeldoosje 
kon opgewonden worden om vervolgens een kinderwijsje te spelen. 
“ O, lala, vind je het niet mooi, Mienette?”  
Mienette had echter meer aandacht voor het snoepgoed, dat op tafel stond dan voor het porseleinen 
speeldoosje.  
“ Oh, nee Mienette, je hebt al genoeg gesnoept. Straks lust je je avondeten niet meer,” zei mevrouw v.d. 
Chijs terwijl ze een stuk snoepgoed uit het handje van Mienette nam. 
“ Och, Anna, hoe is dat kinderfeestje verlopen?” vroeg mevrouw Bagelaar belangstellend.  
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“ Heel leuk moeder, de kinderen hebben buiten op de binnenplaats spelletjes gedaan met Sjaantje. De 
buurmeisjes worden net weggebracht door Sjaantje. Het was erg leuk.” 
“ Moeder zullen we theedrinken in de voorkamer? Dan kunnen de jongens nog even buiten spelen tot het 
avondeten klaar is. Daar is het veel gezelliger dan hier in de keuken,” stelde mevrouw v.d. Chijs voor.  

Zo gezegd, zo gedaan, mevrouw Bagelaar en mevrouw v.d. Chijs zetten zich op de eenvoudige met 
leer beklede stoelen in de voorkamer, terwijl Mienette in haar looprekje werd gezet om aldus enige stap-
pen te kunnen lopen. 
” Zeg moeder, komt Daniël niet?”  
“ Il veut venir ce soir, Anna, hij moet uit Den Haag komen waar hij tot zes uur dienst heeft. Maar gewis 
hij komt zeker op de eerste verjaardag van zijn nichtje.” 
“ Hoe gaat het met Daniël?“  
“ Comme bien, het gebeuren op Waterloo heeft hem wel aangegrepen, maar hij is er nu weer bovenop. 
Vooral de verwonding van de Prins van Oranje heeft hem zeer geschokt. Tja de Prins werd tijdens de 
gevechten dwars door zijn schouder geschoten. Je broer heeft de Prins samen met een adjudant in veilig-
heid gebracht. Mais, Anna, ook de Prins is al goed genezen en ons land is gevrijwaard gebleven van die 
bruut van een Napoleon” 
“ Helaas kan Jan Hendrik niet aanwezig zijn. De ziekte, die hij in de oost heeft opgelopen, speelt hem 
tegenwoordig dikwijls op, waardoor hij regelmatig het bed moet houden.” zei Mevrouw v.d. Chijs. 

 
Op 26 februari van dat jaar was Napoleon met behulp van een aantal getrouwen, uit zijn gevangenschap op 
Elba ontsnapt en wist hij in korte tijd een groot leger op de been te brengen. Vooral het overlopen van 
verschillende Franse generaals met hun legers naar het kamp van Napoleon droeg ertoe bij dat Napoleon 
ten strijde kon trekken tegen de geallieerde legers. Deze geallieerde legers verzamelden zich onder leiding 
van veldmaarschalk Wellington rondom Brussel waar de legertop van de geallieerden zich had gevestigd. 
 

“ Enfin, genoeg gepraat over die ellende. Hoe gaat het met jou en de kinderen, Anna?” vroeg mevrouw 
Bagelaar.  
“ Moeder het gaat heel goed met ons. Pieter en Jan doen goed hun best op school. Vooral Pieter schijnt 
heel wat in zijn mars te hebben volgens meester Hartman. Jan is een dromer, hij fantaseert te veel en heeft 
vaak weinig aandacht voor hetgeen zijn juffrouw vertelt. Kleine Jacobus wordt een stevig ventje. Hij weet 
zijn weg in huis al heel goed te vinden. En Mienette, nu kijk zelf maar hoe ze in haar looprekje de wereld 
verkent.” 

Mienette was met haar looprekje door de voorkamer gescharreld en had belangstelling opgevat 
voor de servieskast, waarvan zij een lade trachtte open te schuiven. 
“ Dat gaat niet, Mienette, daar ben je nog veel te klein voor,” lachte haar moeder.  
Mienette had voor haar verjaardag een mooi roze jurkje van satijnen stof aan. Haar jurkje bestond uit een 
lang geplooid rokje en een strak bovenlijfje met korte geplooide mouwtjes. In het looprekje, dat een bo-
demplaat met zwenkwieltjes bezat, kon Mienette zich in het uitgespaarde loopgat, goed voorbewegen. 
Vier opstaande roeden van hout waren bevestigd aan een bovenplank, die net onder de oksels van 
Mienette reikte en haar lichaampje omsloot. Op deze manier had Mienette aardig wat bewegingsvrijheid 
en kon ze haar wereldje al lopend verkennen zonder gevaar te lopen om te vallen.  
“ Kijk toch eens hoe handig ze met dat looprekje loopt terwijl ze pas één jaar is. Ze is erg actief, Anna,” 
zei mevrouw Bagelaar op geamuseerde toon.  
“ Ja moeder, ze is erg levendig. Ze huilt heel weinig en heeft overal belangstelling voor.” 
“ Jan is gek op haar, hij wil haar van alles leren, zelfs veel te moeilijke dingen. Laatst heeft hij haar mee-
genomen naar de binnenplaats en heeft hij haar in het duivenhok gezet bij de duifjes. Mienette vond het 
prachtig, ze kraaide het uit van plezier en lachte van jewelste. Maar ik heb het Jan wel verboden zoiets 
nogmaals te doen. - Zijn zusje tussen die wilde beesten te zetten.- Gelukkig waren de duiven banger van 
Mienette dan zij van de duiven. En is alles goed afgelopen.” 
“ Wat een leuk jurkje heeft ze aan, Anna.”  
“ Ja, ik heb dat speciaal voor haar verjaardag gemaakt. Op de markt is sinds kort een nieuwe winkel ge-
opend in stoffen, garen en band. De eigenaar importeert regelmatig stoffen uit Duitsland en Engeland. Hij 
verkoopt alleraardigste dingen van kant, brokaat en linnen. Ook dit satijnen stofje komt uit zijn winkel. Ik 
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heb zelf het jurkje gemaakt. Om het lijfje heb ik een stevige band aangezet waaraan ik twee leibandjes 
kan bevestigen als ik met haar wil gaan lopen.”  
“ C’est miraculeus, wat ben jij toch handig, Anna. Van wie heb je dat toch allemaal geleerd,” complimen-
teerde mevrouw Bagelaar haar dochter.  

Onder het genot van de overheerlijke Ceylonse thee, praatten de dames nog een tijdje over de kin-
deren en de omstandigheden van de familie v.d. Chijs, waar men op dit moment zeer gelukkig samenleef-
den zonder ziektes of financiële problemen.  
“ Ah, bien, waar is Jacob? Ik heb hem nog niet gezien.”  
“ Och, Jacob is in het magazijn bezig, hij moet een verzending kaas en boter voor morgen controleren. De 
magazijnknecht heeft alles klaargezet. Jacob controleert het en doet de verzendbrieven bij de zending 
voor de bode. Deze verzending kaas en boter is voor een klant in Bodegraven en moet deels per schuit en 
paard en wagen vervoerd worden.”  

Op dat moment kwam juist meneer v.d. Chijs via de keuken de woning binnengelopen. Het maga-
zijn was via de binnenplaats bereikbaar en besloeg de gehele kelderverdieping van de woning aan de 
Korte Breedsteeg. 
“ Hallo moeder,” begroette hij zijn schoonmoeder, “ hoe maakt u het?”  
“ Redelijk wel Jacob, mijn rechterknie levert mij de laatste tijd nogal veel last. Mais c’est une petit pro-
bleme,” wuifde mevrouw Bagelaar de bezorgdheid van Jacob weg.  
Aldus keuvelend over ditjes en datjes verliep het uurtje theedrinken, waarin allerlei nieuwtjes uit de om-
geving werden uitgewisseld, terwijl Sjaantje in de keuken het avondmaal voorbereidde. 

 
Om klokslag acht uur arriveerde Daniël Otto Bagelaar bij het woonhuis van zijn zwager en zuster 

en werd hij verwelkomd door Jan en Pieter. 
“ Dag oom Daniël,“ klonk het in koor, “ komt u maar gauw binnen, we wachten al zo lang op u. Straks 
moeten we naar bed en we willen nog wat met u praten.”  
Een welgemeende glimlach brak door op de stugge gelaatsuitdrukking van deze militair van begin dertig 
jaar.  
“ Ach, jullie zijn allebei mijn boefjes,” zei hij en knuffelde zijn beide neefjes. 
“ Waar is het feestvarken, jongens?”  
“ Mais, Daniël toch. Varken zeg je toch niet tegen je nichtje!” reageerde mevrouw Bagelaar onthutst. 
Mevrouw v.d. Chijs schoot in een onbedaarlijke lach.  
“ Och moeder, zo bedoelt Daniël  het toch niet.” 
“ Mais c’est un mot tres affreus, Daniël. Je moet dit niet meer zeggen hoor Daniël!” verwijtend keek 
mevrouw Bagelaar haar zoon aan. 
 De familie had zich voor deze avond verzameld in de salon van de woning. Meneer v.d. Chijs 
rookte zijn pijp en genoot van de verse thee, die zojuist door Sjaantje was aangelengd.  
“ Daniël,  kom eens hier zitten in deze leunstoel. Wil je misschien ook thee, of heb je andere wensen?” 
“ Ach, Jacob, thee is goed. Laat me eerst even de kleine Mienette vasthouden.”  
Mevrouw v.d. Chijs stond met Mienette op haar arm, maar nu haar broer was gekomen gaf ze haar doch-
ter over in de armen van de geüniformeerde man, die zijn nichtje wilde begroeten. Deze feestdag was 
voor Mienette al erg vermoeiend geweest en ze was al na het avondeten gaan dreinen. 
“ Natuurlijk Daniël, alsjeblieft.”  
Met een flinke zwaai werd Mienette door haar oom opgepakt en boven zijn hoofd geheven.  
“ Zo kleine meid, kun je nog lachen?”  

De gebruikelijke stugheid van de militair was nu volledig weggeëbd en hij vermaakte zich met dat 
kleine wezentje, waarvoor het allemaal een beetje te veel van het goede werd. Mienette zette het op een 
huilen ten teken dat ze te moe was om nog mee te doen met dit soort spelletjes.  
“ Och, Daniël toch. Mienette is veel te moe voor zulke kunsten.”  
“ Kusje dan, kleine meid,” troostte meneer Bagelaar haar en gaf Mienette weer over aan haar moeder, die 
haar terstond, nadat iedereen afscheid van haar had genomen, naar haar slaapkamer bracht voor de nacht. 
Meneer Bagelaar zette zich met een zucht in de hem aangeboden leunstoel en riep Jan en Pieter bij zich.  
“ Zo, jongens,” sprak hun oom tegen zijn neefjes,“ en moeten jullie ook al naar bed?”  
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” Oh, nee hoor, wij mogen opblijven om thee te drinken en pas als het negen uur is moeten we naar bed.”   
“ Zo, zo,” zei hun oom, “ dus jullie hebben feest vandaag. Nu jullie boffen. Mienette heeft al een 
cadeautje van oma gekregen maar voor jullie heb ik ook wat meegebracht.”  
“ Oh jááá, oom Daniël? Wat dan, waar is het?” vroegen de jongens beurtelings, enthousiast geworden 
door hun nieuwsgierigheid. Uit de zakken van zijn militaire uniform pakte hij voor allebei zijn neefjes 
een tinnen speelgoedruiter te paard. De miniatuurruitertjes waren niet groter dan de handpalm van hun 
oom, maar ze waren prachtig geschilderd in felle kleuren van de Hollandse cavalerie.  
“ Oh, wat mooi oom Daniël. Dank u wel,” haastten de jongens zich hun oom te bedanken om hem ver-
volgens een stevige kus op het getaande gelaat te drukken. Een traan welde op in de ogen van de zo 
stuurse en robuuste militair, die een warme plek in zijn hart voor zijn neefjes bewaarde.  

Terwijl de familie gezamenlijk thee dronk werden er verhalen en geschiedenissen door de aanwe-
zigen verteld. 
“ Zeg, Jacob,” sprak Daniël Otto zijn zwager aan, “ ben jij dit jaar nog naar Engeland geweest voor het 
Boterhuis?“  
“ Jazeker Daniël, jij was toen gedetacheerd in Brussel om voorbereidingen te treffen voor de verdediging 
van Holland tegen de komende oorlog met Napoleon. Medio mei ben ik afgevaren naar Londen om mijn 
handelscontacten te verbeteren. Het venduhuis in Antwerpen is slechts een compagnon van de firma Pritt, 
Caen en Co. Hun grote handelsactiviteiten vinden in Londen plaats. Met mijn reis naar Londen wilde ik 
contacten krijgen met de leidende figuren van dat grote handelshuis.  

Wat is Londen een prachtige stad zeg. Je ziet er prachtige majestueuze gebouwen en paleizen. 
Vooral het regeringscentrum met de gebouwen van de admiraliteit zijn indrukwekkend. Ook de Big Ben 
is het aanzien waard. Enfin, ik ben daar in contact gekomen met een zekere James Lindfield, ondermana-
ger van de firma, met hem heb ik goede zaken gedaan. Ik heb, als directeur van het Delftse Boterhuis een 
contract afgesloten voor de levering van 10.000 pond Delftse boter en 1000 Hollandse kazen. Als tegen-
order heb ik een ruime hoeveelheid diverse soorten thee aangekocht. Ook heb ik, voor eigen rekening, 
een kleine hoeveelheid Braziliaanse koffie en tabak besteld. Bovendien heb ik ook nog een honderd pond 
Oosterse specerijen zoals kruidnagel, foelie en nootmuskaat aangekocht.” 
“ Maar Jacob, denk je echt dat je die hoeveelheid hier in Holland af kan zetten?” vroeg zijn zwager 
enigszins verbaasd.  
“ Laat Jacob maar zijn gang gaan hoor, hij weet het zakelijk allemaal heel goed te regelen,” mengde 
mevrouw Bagelaar zich in het gesprek.  
“ Ik denk dat vooral de handel in thee mij geen windeieren zal leggen. Ik merk, door mijn verkoopcontac-
ten, dat er in Nederland steeds meer interesse ontstaat voor de goede Engelse melangethee.”  
“ Maar Jacob, die thee kun je toch ook uit Antwerpen betrekken,” wierp zijn zwager tegen.    
“ Dat is natuurlijk wel zo, maar dan kost die thee veel meer aan inkoopsprijs door de tussenhandel in Ant-
werpen via het Belgische handelshuis Vermaele. In Londen heb ik nu een direct koopcontract met het En-
gelse handelshuis waardoor ik het verladen en transport naar Antwerpen uitspaar. Tja, het is geen echte 
concurrentie maar gewoon een verschil van transportkosten van Engeland naar Antwerpen en Rotter-
dam.” 
“ Maar laat ik verder vertellen over mijn terugreis ” hernam meneer v.d. Chijs zijn verhaal, “ de boottocht 
naar en van Londen is een geweldige belevenis. Op de dag van afvaart, met een bark van de Nederlandse 
Zeevaartmaatschappij, werd ik al zeer verrast door de lage passagegelden. De overtocht van Engeland 
naar Nederland kost slechts één Engelse pond en daarvoor heb je dan een benedendeks hut voor twee 
personen. De reis zelf duurt ongeveer een halve dag, afhankelijk van de omstandigheden op zee. Op de 
dag van mijn vertrek uit Londen scheen de zon schitterend. Vanaf de St. Katharinekade werden we met 
een sloep aan boord van de bark gebracht en om vier uur voer de bark af. Het afvaren van de Theems is 
geweldig, niet te vergelijken met de afvaart hier vanuit Rotterdam. De Theems is breed en groots. Op het 
water is er een drukte van belang. Allerlei boten en bootjes vervoeren over de rivier de goederen, die op 
de kaden wordt gelost of geladen. De oevers van de Theems zijn bezet met allerlei gebouwen groot en 
klein voor overslag en opslag van goederen. Bij het bevaren van de rivier levert elke bocht een nieuw 
schouwspel op. Mastbossen vertonen zich aan alle kanten op en langs de kleinere haveninhammen. Sche-
pen in iedere staat van afbouw liggen daar op de werven en de reeks vlaggen van mast tot mast, en van 



 56

voor- tot achtersteven duiden aan of er een schip gedoopt gaat worden. Een waar feestelijk schouwspel. 
Grote schepen varen op hun heen- of terugreis elkaar voorbij. Tussen de grote opgetuigde vrachtschepen, 
barken en veerboten zie je allerlei kleinere schepen de zichtbare ruimte tussen de grote schepen opvullen.  

Werkelijk een fantastisch gezicht. Als je dan eenmaal verder vaart, richting zee, dan verdwijnen de 
gebouwen en werven en maken ze plaats voor landelijke oevers en komt Gravesend in zicht. Nabij de zee 
breidt de rivier zich in haar volle waardigheid uit en zie je de schepen met volle zeilen in de monding van 
de Theems statig voorbij zeilen, terwijl het dek van de schepen blinkt en schittert in de zonneschijn. Van 
lieverlede verlieten we dan de monding van de Theems en verdwenen onze herkenningspunten achter 
ons. Als laatste van alle herkenningspunten, die je nog ziet is de witte vuurtoren van North Foreland, die 
ik met behulp van een verrekijker nog lange tijd kon zien. Toen de zon onderging werd juist het vuur op 
de toren ontstoken en vormde dat licht een schittering van herkenning voor elke zeeman. Daarna zag ik de 
sterren aan het nachtelijk firmament en kwam de ene na de andere ster te voorschijn en weldra was het 
nacht. De zee was bezaaid met lichtjes van schepen, die in het donker nog hun weg zochten naar haven of 
einddoel. Het was een aangenaam gevoel van grootsheid van een onbegrensde ruimte. Een gevoel van 
eeuwigheid en onsterfelijkheid dat altijd de ziel van de zeeman zal verwarmen als hij in de donkere uren 
van de nacht op zee vertoeft.”  
“ Zo dat is een mooi verhaal, Jacob. Kijk Pieter en Jan eens, ze hebben ademloos geluisterd naar jouw 
reisverhaal,” zei oom Daniël. 
“ Papa, is het echt zo mooi op zee? Mogen wij ook eens een keer naar Engeland?” vroeg Pieter onder de 
indruk verkerend van het verhaal van zijn vader. 
“ Tja, jongens, dat soort wensen kunnen in de toekomst wel eens vervuld worden. Maar nu naar bed. Kijk 
toch eens het is al over negenen.” 
Pieter en Jan gaven hun ouders en de visite een nachtkus en vertrokken, nog altijd diep onder de indruk 
van het prachtige reisverhaal, naar bed.  

Nadat Pieter en Jan door hun moeder naar bed waren gebracht, hervatten de familieleden hun 
gesprek in de salon.  
“ Jacob,” opende zijn zwager het gesprek, “ heb ik het goed begrepen dat jij zitting hebt genomen in de 
gemeenteraad van Delft?”  
“ Jazeker Daniël, sinds 1 juni ben ik benoemd tot gemeenteraadslid als vervanger van meneer Blomme-
steijn, die wegens hoge ouderdom zichzelf niet meer geschikt achtte om deel uit te maken van de Delftse 
raad. Nadat ik ben voorgedragen als kandidaat door meneer Blommesteijn heeft de toelatingscommissie 
mijn handel en wandel getoetst en ben ik tenslotte tot gemeenteraadslid benoemd.”  
“ De politiek is een mooi, maar verraderlijk gebied, Jacob. Ik heb dat van nabij meegemaakt in mijn con-
tacten met de notabelen in Den Haag,” zei oom Daniël. 
“ À propos, Daniël. Wat ik eigenlijk al een tijdje wilde vragen over de veldslag bij Waterloo. Wat heeft 
zich daar precies afgespeeld. Ik hoor de meest vreemde verhalen over lafhartig optreden van de Hollandse 
strijdkrachten. Heb jij dat ook ervaren?” 
“ Nu Jacob, ik zal je het duidelijk maken, maar de verhaaltjes, die rondgestrooid worden, slaan werkelijk 
nergens op, zij bezitten een rancuneus karakter. De materie is echter moeilijk uit te leggen voor niet-mili-
tairen zoals jij of de meeste gewone mensen.”  
“ Ach Daniël, moet dit nu? Je hebt al zo’n moeite gehad met die geschiedenis,” probeerde mevrouw 
Bagelaar het gesprek over dit onderwerp te voorkomen. 
“ Toch moeder, wil ik dit Jacob uitleggen zodat er geen twijfel blijft bestaan over deze gebeurtenis.” 

Oom Daniël stond op en ging bij de salontafel staan waar het gebruikte theeservies nog niet was 
afgeruimd. 
“ Kijk Jacob, in deze veldslag heb je te maken met 3 legers van de geallieerden, elk met zijn eigen op-
perbevelhebber en als tegenstander de legers van de sluwe vos Napoleon. De geallieerde legers bestonden 
uit Britse legerkorpsen onder Wellington, de Hollandse legerkorpsen onder de Prins van Oranje en de 
Pruisische legerkorpsen onder veldmaarschalk Blücher. Wellington had de Britse en Hollandse legers on-
der zijn bevel, terwijl Blücher zijn Pruisische legerkorpsen aanvoerde. De Hollandse legerkorpsen ston-
den direct onder bevel van de Prins van Oranje met zijn generaals Perponcher, Chassé en Van Bijlandt. 
Na wat losse schermutselingen in de omgeving van Luik besloot Wellington een verdedigende linie op te 



 57

richten nabij Quatre Bras. Waar hij de Hollandse legeronderdelen op zijn rechterflank opstelde naast de 
Britse hoofdmacht, die een aantal kilometers naar het noorden was gelegerd. Wellington doet dit in de 
verwachting dat Blücher aansluit op de Britse linkerflank om zo een gordel van verdedigers op te zetten. 
Maar Blücher was nog lang niet zo ver opgetrokken en wordt door Napoleon bij Frasnes aangevallen. Na-
poleon probeerde aldus een wig te drijven tussen de Britse en de Pruisische legerkorpsen met de bedoe-
ling eerst de Pruisen te verslaan en daarna de Britten. De Prins van Oranje had opdracht gekregen de 
rechterflank op een licht glooiend veld samen te trekken tot een langgerekte verdedigingslinie.”  

De militair pakte de kopjes, schoteltjes en theelepeltjes van het theeservies om de situatie te ver-
duidelijken. De theelepeltjes vormden de voorste linie van jagers en grenadiers, daarachter de kopjes, die 
de legerkorpsen van Perponcher en van Bijlandt voorstelden. De reserve eenheden Nationale Militie wer-
den door de suikerpot en de melkkannetjes verbeeld.  
“ Kijk Jacob, hier op de rechterflank had de Prins zijn Nassauwse bataljons opgesteld.”  
Oom Daniël wees een aantal theelepeltjes aan die de Nassauwse legeronderdelen voorstelde.  
“ Daarachter,” vervolgde hij, “ stond het 1e legerkorps van de Prins en het 8e en 7e bataljon Nationale 
Militie. In het midden had hij het 2e legerkorps onder Perponcher met het 5e en het 27e bataljon jagers en 
grenadiers opgesteld.”  
Weer wees Daniël op de stukken theeservies, die oorlogsmaterieel voorstelden.  
“ Als reserve had de Prins het 7e bataljon Nationale Militie achterin opgesteld om deze in te zetten als dat 
nodig was.”  
Oom Daniël plaatste een schoteltje achter de opgestelde linies legeronderdelen.  
“ Vervolgens Jacob, moet je weten hoe de terreingesteldheid is. Kijk hier rechts van de Nassauwse briga-
des heb je een ondoordringbaar bos met veel kreupelhout. Voor een aanvallend leger is dat een moeilijk te 
nemen hindernis. Links van de Nassauwse brigade ligt een ondiepe moerassige poel van zo’n 300 meter 
lang.  

De militair voegde vervolgens nog een aantal salontafelattributen toe om de stelling te verduidelij-
ken.  
“ Toen de strijd om twee uur ’s middags begon, vielen de Franse legers onder maarschalk Ney met twee 
divisies, bestaande uit cavalerie, artillerie en kurassiers, niet de hoofdmacht van de Britten aan maar de 
Hollandse jagers. Dit was voor de Hollandse jagers een ongelijke strijd. Zij werden volledig overrompeld 
en uit elkaar geslagen. Meer dan de helft van de jagers en de grenadiers sneuvelden in één uur tijd. Beslist 
geen lafhartig gedrag om op je vraag terug te komen Jacob.”  

Oom Daniël verwijderde demonstratief een aantal theelepeltjes als zijnde de verslagen regimenten 
jagers en grenadiers. 
“ Vervolgens,” ging de militair verder, “ valt Ney het daarachter liggende 5e bataljon Nationale Militie 
aan. Dus deze jongens kregen de volle aanval van 2 divisies Franse cavaleristen en kurassiers over zich 
heen terwijl de andere Franse divisies onder Foy en Jerome zich op de stellingen van de Nassauwers 
wierpen om daar dan gedeeltelijk in het kreupelhout van het bos Bossu en de poel naast de Nassauwers op 
het 8e brigade Nattionale Militie en het 1e legerkorps van de Prins vast te lopen.  
Voor een cavalerist is een poel het meest ellendige dat hem kan overkomen. Zijn paard zakt weg in de 
modder, de snelheid is uit de aanval en hij wordt schietschijf voor de vijandelijke infanterist.”  

Driftig gebarend wees oom Daniël op de betrokken stukken theeservies, die zogenaamd slag lever-
den met de Franse legers.  
Terwijl hij verder ging met zijn strategisch relaas, gebruikte mevrouw v.d. Chijs het schelkoord om 
Sjaantje, die in de keuken zat, op te roepen om het theeservies van de salontafel op te ruimen. 
“ Op dat moment,” vervolgde hij,” breekt de Nassauwse stellingen en dreigt er een omsingeling van het 
legerkorps van de Prins van Oranje. Om dat te voorkomen zet de prins razendsnel zijn 7e bataljon Natio-
nale Militie in, dat nog reserve stond om het gat in de verdedigingslinie te dichten.”  
Sjaantje, net binnengekomen, hoorde de laatste woorden van meneer Bagelaar. Als door de bliksem ge-
troffen bleef Sjaantje op de drempel van de salon staan. Haar hart klopte als een razende in haar keel bij 
het horen van de naam van het 7e bataljon Nationale Militie. In dat onderdeel was Krijn ingedeeld. Een 
wee gevoel stootte in haar onderbuik en haar handen werden onvast.   
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“ Och, Sjaantje, wacht nog maar even met het afruimen. Meneer Bagelaar heeft het servies nog even no-
dig als oorlogsmaterieel,” zei mevrouw v.d. Chijs licht cynisch.  
Bedremmeld bleef Sjaantje staan, terwijl zij het verhaal van meneer Bagelaar mee mocht beluisteren. 
“ Dus Jacob, door deze tactische zet van de Prins kwam dit bataljon Nationale Militie zwaar onder het 
artillerievuur van de Fransen te liggen, terwijl ze zelf alleen over lichte infanteriewapens met bajonet en 
landstormpieken  beschikten. Die vrijwilligers van het 7e hebben gevochten als leeuwen en ze slaagden 
erin de Franse aanval te ontregelen.” 
“ Daniël hoe weet je dit allemaal?” vroeg mevrouw v.d. Chijs. 
“ Nu Anna, in mijn functie van adjudant van de bevelhebber te paard moet ik tijdens de veldslag over-
zicht verkrijgen over de situatie van de strijdende legeronderdelen en dit berichten aan de bevelhebber 
zodat hij zijn strategie tijdens de gevechten kan aanpassen,”  antwoordde de militair. 
“ Daniël, mag Sjaantje nu het oorlogsmaterieel van tafel ruimen of heb je het nog nodig?” vroeg mevrouw 
v.d. Chijs.  
“ Och, maar natuurlijk kan dat, de stellingen worden opgeheven.” 
Met trillende handen en knikkende knieën trad Sjaantje naar voren en zette het gebruikte servies trillend 
en rinkelend op het dienblad.  
“ Sjaantje toch, wat beef je? Voel je je niet goed? “ vroeg mevrouw v.d. Chijs.  
“ Och, het is niets mevrouw. Ik ben onder de indruk van het verhaal van meneer Bagelaar,” antwoordde 
Sjaantje quasi onverschillig, een snik onderdrukkend. 
Sjaantje verontschuldigde zich en haastte zich naar de keuken, terwijl de angst haar om het hart sloeg.  
“ Och, mijn lieve Krijn,” kermde haar hart. Grote tranen biggelden over Sjaantjes wangen. In de keuken 
aangekomen deed ze de deur dicht. Alleen wilde ze zijn, alleen met haar angst en haar verdriet. Al twee 
maanden liep ze iedere dag naar het meldbord aan het stadhuis waar de vermisten uit de oorlog dagelijks 
werden bijgeschreven. Niet één keer had ze Krijns naam mogen lezen. Al die tijd ontbrak het haar ook 
aan brieven van Krijn, diens laatste brief was gedateerd op 12 juni 1815 en eindigde met de groet; ‘ Tot 
spoedig weerziens.’  

Huilend zette Sjaantje zich op een keukenstoel en liet haar tranen de vrije loop. Al die maanden in 
spanning voor dit vreselijke nieuws. Iedereen had haar verzekerd dat Krijn eens terug zou komen. Mis-
schien was hij in Frankrijk bij het bezettingsleger van de geallieerden. Ze wist het nu zeker, ongewild had 
meneer Bagelaar het noodlot dat Krijn overkwam, haar toevertrouwd. Met schokkende schouders huilde 
Sjaantje met grote uithalen om haar Krijn, die ze nu, ze wist het zeker, voorgoed verloren had. Ze dacht, 
terwijl ze haar tranen in haar schort verborg, aan de dag van de mobilisatie. Als vrijwilliger had Krijn zich 
aangemeld. Hij zou die Napoleon wel eens mores leren. Nooit meer die tirannie van de Fransen had hij 
geroepen. En zij…., geen moment had zij eraan gedacht hem te weerhouden. Ze had hem bewonderd, toe-
gejuicht toen hij vertrok in dat prachtige uniform. De blauwgroene wapenrok met mouwvest. De prach-
tige gekruiste witte lederen banden op zijn borst en de fel gekleurde biezen op mouw en broek. Prachtig 
had ze het gevonden. Op de sjako droeg hij een witte plaat met de gekroonde ‘W’ van de door hem aan-
beden vorst; Koning Willem. Sjaantjes verdriet stokte in stille uithalen, haar neus, verstopt geraakt door 
het huilen, belette haar adem te halen. Haar Krijn, waarom had zij hem niet tegengehouden, waarom niet, 
waarom niet!!! Haar zelfverwijten deden Sjaantje in een nieuwe huilbui uitbarsten. Ze dacht aan het ver-
trek, waarbij hij haar zo innig had gekust en beloofd snel terug te keren om met haar te trouwen. Dwaas 
was ze geweest dat te geloven. Vertrokken waren ze, met gevorderde karren, paarden en wagens, hun ran-
sel op de rug gebonden en hun geweer tussen de knieën houdend. Een bonte verzameling mannen was 
het; groot en klein, jong en oud in hun prachtige uniform; ‘een met gouddraad gestikt doodskleed voor de 
soldaat,‘ dat was het. Een machteloze woede voelde Sjaantje in zich opkomen, doch deze werd al spoedig 
weer onderdrukt door haar verdriet. Ze had samen met zovele vrouwen, vriendinnen, broers en moeders 
de mannen toegejuicht en uitgezwaaid op hun weg naar het slagveld. Opgejut waren ze in de waan van de 
overwinning die, voor hen, alleen verliezers zou leveren. Zij ook, ook zij had daaraan meegedaan. Krijn 
bewonderd om zijn heldhaftigheid, zijn dwaasheid, die tenslotte uit zou monden in zijn gruwelijke dood 
op het slagveld. Neergeschoten of neergestoken, verpletterd door die Franse woeste horde.  

Met lange uithalen huilde Sjaantje haar lichaam leeg. Alleen zij had hem tegen kunnen houden, 
maar nee, zij vond alles wat Krijn deed of dacht prachtig. Ze had hem zelfs aangemoedigd.  
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Een enorme leegheid maakte zich van Sjaantje meester. Haar liefde was gebroken, haar toekomst aan gru-
zelementen. Alleen het verdriet scheen nog op haar te wachten. Moe gehuild stond Sjaantje op, veegde 
met haar schort de tranen van haar gezicht, vermande zich en liep naar de salon; mevrouw had gescheld. 
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Pieters vertrek uit Delft 
 

Voor hem lag het bewijs van Pieters voltooide studie; de oorkonde en het gedrukte prijsboek Ora-
torio ter gelegenheid van Pieters promotie naar de universiteit van Leiden. Zachtjes gleed de hand van 
meneer v.d. Chijs over de voor hem liggende documenten. De oorkonde, waarop de naam van zijn zoon 
Pieter Otto v.d. Chijs prijkte met de handtekeningen van de leden van het Collegium Scolum Delfii. 
Daarnaast het prijsboek, gedrukt bij de Delftse drukker Van Beelen waarin de oratorio van Pieter was 
ingebonden in brokaat leer met de prachtige titelpagina met de Latijnse tekst; 
 
 ‘ Oratio de Causis Deminuti Imperii Romani ‘  
 
De kaft van het brokaat leer was bestempeld met het logo van de Delftse Latijnse school; het wapen van 
de stad Delft geflankeerd door twee Hollandse leeuwen met daaronder het Ypsilonteken van de school. 
De letter Ypsilon, die de splitsing aanduidt van de levensweg, die een ieder te gaan heeft, ook Pieter. De 
splitsing die de mens naar keuze kan inslaan; de brede weg naar genot en plezier of de smalle weg van de 
deugd. 
“ Pieter zal het juiste kiezen, daarvan ben ik overtuigd,” mompelde meneer v.d. Chijs in zichzelf. Zijn 
gedachten dwaalden af naar die gedenkwaardige middag in de Waalse kerk die voor die dag omgedoopt 
was in een ‘ Templum Gallica-num.’  
 

De Waalse kerk werd in die dagen door de geloofsgemeenschap  
van de Ėglise Wallonne, die de kapel van het voormalige Sint  
Agathaklooster, beter bekend als het Prinsenhof, gebruikte voor  
de godsdienstoefeningen in de Franse taal voor haar geloofsgenoten. 
 

De kapel was sober ingericht. De kansel was aan de lange zijde van de kapelmuur geplaatst tegen de hou-
ten lambrisering. Tegenover de kansel stonden de gebedsstoeltjes en de banken. Ter linkerzijde stond op 
het balkon het grote pijpenorgel voor de muzikale omlijsting van de gebedsdiensten. Het met houten plan-
ken betimmerde tonronde dakgewelf rustte op de wit gekalkte muren waar de gebedsborden en rouwbord-
en prijkten. Op de vloer ziet men de grafstenen van illustere overledenen zoals de grafzerk van Don Ema-
nuel van Portugal. Een directe nazaat van Emilia van Nassau, dochter van Willem van Oranje, die met de 
zoon van de afgezette Portugese koning Antonio was getrouwd.  

Voor deze gelegenheid waren de gebedsstoeltjes uit de kerk verwijderd en stond midden in de kerk 
een rechthoekige eikenhouten tafel, waarachter een zestal heren met allonge pruiken waren gezeteld; het 
college van curatoren van de Delftse Latijnse school. Voor hen, op de kansel, stond de promovendus die, 
na het uitspreken van zijn oratorio, de oorkonde van de school en zijn prijsboek in ontvangst mocht ne-
men. Aan de zijkant van de kapel stonden de nerveuze kandidaten op hun beurt te wachten om hun ora-
torio uit te mogen spreken. Toen Pieter aan de beurt was en het spreekgestoelte betrad, voelde meneer 
v.d. Chijs een trots gevoel in zich opwellen. Zijn Pieter had datgene bereikt waar hij alleen van gedroomd 
had nl. het ‘ad academium‘ doorlopen en sprak nu zijn oratorio ‘de veterum opinionibus de inferis’ uit.  
Met zijn vrouw en vele belangstellenden had hij op de bankjes in de loge-achtige ruimte van de kapel, 
ademloos geluisterd naar Pieters voordracht. 
“ Goed had Pieter dat gedaan,” dacht meneer van de Chijs, “ Een oratorio uitspreken in het Latijn over 
een actueel wetenschappelijk onderwerp.”  
Veel van het in het Latijn gesprokene had hij niet begrepen; geroerd was hij wel bij de uitreiking van de 
oorkonde en het prijsboek. 
Dit had zich allemaal afgespeeld op de laatste schooldag van Pieter aan de Latijnse school. Mijmerend 
dacht meneer v.d. Chijs terug aan de dag dat hij Pieter als 13 jarig knaapje in 1815 had laten inschrijven 
als leerling van de school. Nu na vijf jaar was zijn zoon Cum Laude afgestudeerd en zou hij naar Leiden 
gaan voor een studie rechten  en rechtswetenschappen. Werkelijk een prachtige prestatie van Pieter. 
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“ Vader,” klonk de stem van Pieter uit de deuropening van de salon, “ vader, de koets naar Leiden staat 
voor, we kunnen vertrekken.”  
Pieter keek zijn vader aan en moest glimlachen om diens enigszins weifelende houding.  
“ Jazeker Pieter, natuurlijk kom ik,” antwoordde zijn vader, zich losrukkend van zijn herinneringen, die 
hij zojuist beleefd had. Vandaag zou hij met Pieter in Leiden een studentenkosthuis bezoeken zodat Pieter 
onderdak had tijdens zijn studie in Leiden. 
Via een bevriende zakenrelatie uit Leiden had meneer v.d. Chijs een tip gekregen over een nog vacante 
studentenkamer in een kosthuis aan het Rapenburg, dat hij met Pieter vandaag zou gaan bezoeken. 
Nadat Pieter en zijn vader afscheid hadden genomen van hun huisgenoten, waren zij in de koets gestapt 
en had de koetsier opdracht gekregen hen naar Leiden te voeren. 

De koets was een eenvoudige diligence van de stoeterij Janszen en was van binnen netjes afgewerkt 
met een leren bekleding, die met messing nagels was afgetimmerd op het houten koetswerk. De gesloten 
koets bood plaats aan twee passagiers. Door de kleine ruitjes had men een fraai uitzicht over het buiten 
gebeuren. De koetsier zette de koets in beweging. Ratelend over de kinderhoofdjes van het Oude Delft en 
het Noordeinde, verliet de koets, via de Haagse Poort, Delft om langs de Vliet richting Voorburg te gaan. 
De koetsier zette de twee paarden, na het verlaten van de stad, aan tot een draf waardoor Pieter en zijn 
vader de molens en het silhouet van Delft langzaam achter zich zagen verdwijnen. 
“ Zeg Pieter, heb je al een idee van wat je te wachten staat in Leiden?” vroeg meneer v.d. Chijs aan zijn 
zoon. 
” Och, ik zal wel zien hoe het loopt vader, laat ik me nu maar eerst gaan melden bij de universiteit als in-
geschrevene en dan een kijkje nemen bij het studentenkosthuis dat u aanbevolen is,” antwoordde Pieter. 
“ Tja, over het studentenkosthuis kan ik je niets bijzonders meedelen. Ik weet alleen dat het gevestigd is 
aan het Rapenburg, naar ik meen, niet ver van de universiteit.”  
“ Als het kosthuis me bevalt, wil ik zo snel mogelijk mijn spullen daarnaar toe verplaatsen, als dat ten-
minste niet te bezwaarlijk voor U en mama is?”   
“ Ach Pieter, het gaat ons natuurlijk wel aan het hart dat je ons huis verlaat, maar zo is het leven nu een-
maal. De jeugd vliegt uit en gaat zijn eigen leven leiden. Daar moet ik respect voor hebben en jou de mo-
gelijkheid geven om je leven in te richten zoals jij dat wenst. Overigens hoef je je met betrekking tot je 
financiële positie geen zorgen te maken. Ik zal garant staan voor een maandelijkse toelage en ik zal ook 
de directe kosten van je studie volledig op me nemen, ik hoop dat je ons niet teleur zult stellen”  
“ Nee vader, jullie teleurstellen zal ik nooit, daarvoor heb ik te veel respect voor u en mama.” 

De diligence ratelde onverdroten door, richting Voorburg. De landstreek aan weerszijden van de 
weg gaf weinig opzienbarends te zien. Koeien graasden in de groene velden. Achter hen lag Delft; een 
mengeling van kerktorens, fabrieksschoorstenen en rode daken. Aan windmolens ontbrak het in deze 
streek al helemaal niet. Hun wieken volgden elkaar in een onophoudelijke jacht. Links van de straatweg 
naar Voorburg lag de Vliet, waar nu en dan een trekschuit werd gepasseerd, die door een geduldig voort- 
zwoegend paard traag getrokken werd. Hetgeen iets van levendigheid bijdroeg aan het vrij eentonige to-
neel van het Hollandse landschap. Op één van zo’n schuit stond een vrouw aan het roer, terwijl een man, 
lui op het dek gezeten, zijn pijp rookte. Voort ging de koets, voor het kleine sluiswachter huisje linksaf, 
de sluis bij Leidschendam over. Het geratel van de koets en het slaan van de paardenhoeven klonken hol 
op de houten bedekking van de brug. Dan rechtsaf richting Leiden. Langs de eenvoudige kleine huisjes 
van het gehucht Leidschendam, dat zijn grootste inkomsten betrok uit de tolheffingen van het sluiswerk.  
Aldus vervolgden Pieter en zijn vader de reis naar Leiden, pratend over de toekomst, het uitzicht bekriti-
serend en vertellend over de wetenswaardigheden van de stadjes, die ze passeerden. Zo ook Voorschoten, 
het stadje dat al sinds de oudheid bekend en beroemd was om zijn paardenmarkten. 

Vroeg in de middag arriveerden Pieter en zijn vader in Leiden waar ze direct naar de Leidse univer-
siteit reden om de inschrijving van Pieter aan de universiteit geldelijk te bevestigen om vervolgens op 
zoek te gaan naar het studentenkosthuis aan het Rapenburg. Midden in stad vonden ze het Rapenburg; een 
grachtenlaan met grote stevig gebouwde huizen. Vele van deze huizen bezaten ramen met spiegelglas 
waardoor de huizen modern toonden. De straten en grachten in Leiden zijn breed met de onvermijdelijke 
lange rijen bomen langs het water. 
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Het Rapenburg zag er verlaten uit. De koets hield halt bij een groot pand. Een indrukwekkende entree met 
uit wit marmer gebeeldhouwde deurlijsten, omsloot de deuropening. Witte marmeren guirlandes rondom 
de ramen gaven de woning een statig uiterlijk. De woning bezat een tweetal verdiepingen met links en 
rechts van de deuropening een tweetal ramen. De derde verdieping bezat halfhoge ramen, die onder de 
daklijst, waarin een ovale gevelsteen met Romeinse cijfers de datum MLCCIV vermeldde, eindigden. Dit 
studentenkosthuis bleek een oude patriciërswoning te zijn dat zo’n tiental kamers bezat, die verhuurd 
werden aan studenten. De koetsier steeg van de bok en was zeer gedienstig bij het uitstappen van zijn pas-
sagiers.  
“ Koetsier, wacht hier op ons, wij zullen straks na ons bezoek aan het logement de terugtocht naar Delft 
willen aanvaarden,” zei meneer v.d. Chijs tegen de in het blauw lakense uniform gestoken koetsier. 
Meneer v.d. Chijs liet de koperen deurklopper tweemaal klinken op de zware donkergroen geverfde deur. 
Na enige momenten werd er opengedaan door een dame van middelbare leeftijd, die zich voorstelde als 
mevrouw Charlier; “ En met wie heb ik het genoegen?” klonk het uit de mond van deze goed geklede 
dame.  
“ Mevrouw, mag ik ons even voostellen? Ik ben Jacob v.d. Chijs uit Delft en dit is mijn zoon Pieter. Via 
een kennis van mij, de heer Melcherts, heb ik uw pension aanbevolen gekregen als kosthuis voor mijn 
zoon, die binnenkort in Leiden gaat studeren. Ben ik juist geïnformeerd dat u nog een kamer te verhuren 
hebt?”  
“ Jazeker meneer v.d. Chijs. Op de derde verdieping heb ik nog een kamer vrij voor twee personen welke 
kamer volledig gemeubileerd is. Indien u het schikt wil ik U even voorgaan om de kamer te laten zien.”  
Meneer v.d. Chijs en Pieter betraden de ruime hal met de dubbele openslaande met glas in lood ramen 
gezette deuren, die toegang gaven tot een lange gang waar links en rechts een drietal deuren op uit kwa-
men. De wit gestuukte muren eindigden in een hoog plafond, waarin een aantal fraai uitgewerkte gestuuk-
te ornamenten waren aangebracht. In een brede nis, aan de linkerzijde van de gang, begon een brede trap, 
die rondwentelend de bezoeker doorvoerde naar de hoger gelegen etages. Een lichtvenster liet een fel 
licht door zodat de gestuukte reliëffiguren, voorstellende de vroegere eigenaren van het pand, in een hel-
der licht werden gezet. Op de derde verdieping aangekomen opende mevrouw Charlier de deur van de 
nog te verhuren kamer. De ruime kamer mat zo’n vier bij zes meter, had rondom een houten lambrisering 
en twee bedsteden. Vanuit de twee halfhoge ramen had je een mooi uitzicht op het Rapenburg en de 
gracht. Langs één van de wanden van de kamer stond een grote donker eikenhouten Hollandse kast voor 
kleding en beddengoed. Voor het ene raam stond een bureautafel met een stoel en voor het andere raam 
een brede in donkerrood leer uitgevoerde fauteuil. In het midden van de kamer stond een eenvoudige 
vierkante tafel met een oud smyrna tafelkleed, dat al diverse generaties studenten had overleefd. Een een-
voudige schouw, waarin een gietijzeren kachel was geplaatst, zou in koude perioden de kamer verwar-
men. Een wasgelegenheid bestond uit een lampetkan met schaal en bijbehorende tafel. 
“ Nu jongeheer en meneer, bevalt U de kamer?” vroeg de hospita op overtuigende toon, zeker zijnde van 
haar zaak. 
” Jazeker.” antwoordde meneer v.d. Chijs. “ De kamer bevalt mij wel. En Pieter, wat zeg jij ervan?”  
“ Ik vind de kamer mooi ruim, maar waar laat ik mijn boeken en andere spullen als deze kamer voor twee 
personen bedoeld is?” 
“ Ja dat vraag ik me eigenlijk ook af, mevrouw! Is er nog een ruimte om dat soort zaken op te bergen?” 
“ Jazeker heren, deze vraag had ik al verwacht. Kijkt u maar.”  
Met een joviaal gebaar opende mevrouw Charlier een bijna verborgen deur tussen de beide bedsteden. 
Een deur, die toegang gaf tot een diepe kast, waarin een aantal planken waren ingelegd. 
“ En,” vroeg de hospita op triomfantelijke toon; “ Is dit voldoende ruimte?” 
Pieter, die de ruimte in ogenschouw nam, knikte bevestigend; “ Ja, ja, dat is wel voldoende voor de spul-
len, die ik denk mee te willen nemen.”  
“ Wel heren, hoe luidt u besluit ?” vroeg de kamerverhuurster. 
“ Tja,” antwoordde meneer v.d. Chijs, ” dat is afhankelijk van de prijs waarvoor u de kamer wilt verhu-
ren. Gezien de beperkingen op het privatelijk gebied, acht ik de prijs, die mij is toegezegd toch wel iets te 
hoog.”  
“ Over welke prijs spreekt u?” reageerde de hospita.  
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“ Nu,” zei meneer v.d. Chijs, “ mij is ter ore gekomen dat de kamer vijf gulden huur per maand zou 
moeten kosten. Klopt dit?” 
“ Jazeker, dat klopt,” antwoordde de hospita enigszins gepikeerd. 
“ Gezien de beperkte mogelijkheden, die de kamer biedt lijkt mij een prijs van vijf gulden huur voldoen-
de,” zei meneer v.d.Chijs, “ mits u de komende vier jaar, dat Pieter hier studeert, uw prijs voor de kamer 
handhaaft op vijf gulden maandelijks.”  
Na enig denk- en rekenwerk stemde mevrouw Charlier in met het voorstel en werd het huurcontract als 
zodanig opgesteld en door beide partijen ondertekend. 
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Wange van Bali 
 

Laat in de middag arriveerden meneer v.d. Chijs en Pieter weer in Delft om vervolgens in de Kor-
te Breedsteeg uit de koets te stappen. Nadat meneer v.d. Chijs met de koetsier had afgerekend, liep hij 
nonchalant de woning binnen en zette zich in de salon tegenover zijn vrouw in een leren fauteuil. 
 “ Nu Anna, ik denk dat ik een goed kosthuis voor Pieter heb gevonden. Pieter is enthousiast over de ka-
mer, die hij wellicht met een andere student gaat bewonen.  Hij heeft mij te kennen gegeven zo snel mo-
gelijk zijn intrek in dit studententehuis te willen nemen.”  
“ Och Jacob, meen je dit nu? Gaat Pieter ons nu al verlaten?”  
“ Jazeker Anna, daar ziet het wel naar uit, maar kom Leiden is het eind van de wereld niet. Ook zullen de 
andere kinderen ons vroeg of laat gaan verlaten, zodra ze op eigen benen willen staan.” 
Mevrouw v.d. Chijs pinkte een traan weg bij het besef dat haar oudste zoon het huis weldra zou gaan ver-
laten. Innerlijk voelde ze dat haar Jacob gelijk had, maar toch…., dat vertrek van Pieter deed haar pijn.  
“ Haar oudste, haar briljantste jongen zou haar nu al gaan verlaten. Hij was pas achttien jaar oud,” dacht 
mevrouw v.d. Chijs bij zichzelf. 
“ Zeg Anna, waar zijn  de andere kinderen? Pieter is net naar boven gegaan om iets te gaan regelen.” 
“ Oh, Jan Theodoor zit nog op school. Jacobus is op de binnenplaats bezig iets in elkaar te knutselen en 
Mienette helpt Wange in het magazijn.”  
“ Tja,” zei meneer van de Chijs, terwijl hij zijn pijp en de tabak pakte om deze te stoppen, “ Mienette kan 
het heel goed vinden met Wange. Ze beschouwt hem als een oudere broer.” 
“ Och Jacob, Mienette vindt het gewoon erg leuk om in het magazijn voor Wange allerlei werkjes te 
doen. Ze ziet het als een spelletje, thee afwegen en inpakken. Daar steekt toch geen kwaad in? ”  

Meneer v.d. Chijs had Wange van Bali, zoals de jongen voluit heette, en bij zijn zwager aan het 
Noordeinde inwoonde, een aantal jaren geleden in dienst genomen. De jongen had zich uitstekend ont-
wikkeld tot een zeer betrouwbare magazijnknecht, die hem het zware werk in dit kleine magazijn uit han-
den nam. 

  
 Wange was als scheepsjongen door de zwager van meneer v.d. Chijs, Jan Hendrik Bagelaar, 
meegebracht uit Indië. Zijn zwager had Wang van een plantagehoudert op Java als tienjarig knaapje 
gekocht. De slavenhandel was in die tijd voor de radja’s een goede bron van inkomsten. Bovendien leverden 
zij op deze manier arbeidskrachten voor de plantages van de Nederlanders.  
 Wange vergezelde van 1806 tot 1810 zijn meester op diverse reizen in de Indische archipel en 
Chinese zee. Zijn zwager voerde als kapitein ter zee het bevel op ‘De Beschutter’, een zwaarbewapend fregat 
dat in de Straat van Soenda en in de wateren rondom Java jacht maakte op zeerovers. 
Na  een aantal jaren zijn meester op zee te hebben gediend, verslechterde de gezondheid van de kapitein 
luitenant Bagelaar en was deze genoodzaakt terug te keren naar Nederland en nam Wange als huisknecht 
met zich mee. In 1810 arriveerden zij, na een hachelijke zeereis, in Bordeaux van waaruit zij door Frankrijk 
trokken om zich begin 1811 in Delft, bij de familie v.d. Chijs in te trekken. 

 
“ Wange,” riep Mienette vanuit de hoek van het magazijn waar de thee opgeslagen lag, “ Wange, hoeveel 
zakjes Ceylon thee moet ik nu afwegen?” 
Wange, een stevig gebouwde jongeman, niet groot van stuk zijnde, van rond de 23 jaar, had de oproep 
van Mienette gehoord en kwam vanachter een kaasstelling vandaan om Mienette behulpzaam te zijn. Het 
uiterlijk van Wange verraadde duidelijk zijn Indische afkomst. Zijn haar had hij in een staart achter op het 
hoofd samengebonden. Het smalle gelaat met de lange spits toelopende neus en de donkere ogen straalde 
gemoedelijkheid uit. Hij droeg een kakikleurige blazoen en een ruige driekwart broek, die met een touw 
rondom zijn middel was vastgebonden. De uiteinden van de broekspijpen waren rafelig en gaven de jon-
geman een onverzorgd uiterlijk. Aan zijn blote voeten droeg hij eenvoudige sandalen. 
“ Wat blieft u juffrouw Mienette?” vroeg Wange op bescheiden en onderdanige toon.  
“ Wange, ik ben bezig met de thee. Hoeveel zakjes thee moet ik nu vullen? Je hebt alleen de bruine punt-
zakjes neergelegd, maar je hebt er nog niets op geschreven!” 
Wange keek een beetje schuins naar Mienette, hij was op zijn hoede maar hij moest wel erkennen dat hij 
in gebreke was gebleven. Hij schreef altijd in zijn hanenpotenhandschrift op de zakjes welke soort thee er 
in gedaan moest worden. Mienette hielp dan bij het vullen van een aantal van die zakjes. Mienette was 
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daar heel handig in. Ze zette de puntzakjes opengevouwen in de speciale standaard op de bascule, plaatste 
dan het gewichtje van 50 gram op de contraschaal, schepte dan met een tinnen theeschepje, een mini uit-
voering van een kolenschop, de thee in het zakje totdat de wijzers van de bascule tegenover elkaar ston-
den. 
“ Nu Wange, zeg je nog wat?”  
“ Ja, ja,” begon Wange aarzelend, ” ik denk dat mevrouw 40 zakjes Ceylon thee nodig heeft voor het win-
keltje in de Voorstraat. Wacht even ik heb het hier ergens op een  briefje opgeschreven.” 
Wange liep door het slecht verlichte magazijn naar een plank waar een aantal kazen op lagen, vond het 
briefje en las het haperend en stotterend voor; ” 20 zakjes Ceylon thee, 10 zakjes Engelse thee, 12 zakjes 
muskaatthee en 22 zakjes Java Speciaal. Weet U zo genoeg, juffrouw Mienette?” 
“ Ja nu wel. Geef mij maar dat briefje dan zal ik hier de zakjes vullen en de namen van de thee erop 
schrijven,” zei Mienette. 
Vol ijver begon Mienette met plezier aan het vullen van de theezakjes.  

Het magazijn was opgedeeld in twee afdelingen, die door een zware muur, waarin een doorgang 
was gemaakt, werd gescheiden. Doordat het magazijn een deel van de ruimte onder het grote huis aan de 
Korte Breedsteeg besloeg, was er een opslagruimte ontstaan, waar meneer v.d. Chijs een exclusief ge-
deelte van zijn handel in kaas, boter, thee en specerijen bewaarde. Het magazijn grensde aan de westkant 
aan het water van het Oude Delft, waar in de muur twee brede laaddeuren waren aangebracht, zodat men 
direct vanuit het magazijn de boten of de vrachtjonkers kon beladen. Door de kleine boograampjes viel er 
weinig licht in het magazijn. De raampjes bevonden zich op een meter hoogte van de vloer. Het magazijn 
was niet hoog slechts een krappe twee meter. De vloer was belegd met vierkante Oudhollandse tegels, die 
altijd vochtig aanvoelden. Omdat de ruimte nauwelijks gelucht kon worden, hing er een zwaar bezwan-
gerde luchtmelange van kaas en thee. De muren bezaten een witte pleisterlaag, terwijl het plafond werd 
gevormd door de grove balken en vloerdelen van de bovenliggende etage. De kazen lagen uitgestald op 
rekken, die dwars op de lengterichting van het magazijn waren opgesteld. Tussen de rekken was een smal 
looppad overgelaten om de kazen te kunnen bereiken. De meeste kazen in het magazijn waren van buiten-
landse oorsprong. Meneer v.d. Chijs had deze kazen op diverse kaasmarkten in Holland en het buitenland 
gekocht en waren bestemd voor eigen gebruik. Het kaasmagazijn bevond zich in het voorste gedeelte van 
het magazijn vlak bij de eerste laaddeur. Aan de achterzijde van het magazijn stonden de vaatjes boter op-
getast tot aan het plafond. Voor het zware werk had meneer v.d. Chijs Wange aangenomen. De jongen 
had bewezen het werk, ondanks het feit dat hij nauwelijks kon lezen of schrijven, uitstekend verrichtte. 
Meestal werkte Wange in het boterhuis aan de markt, maar regelmatig kreeg hij opdracht om het privé-
magazijn in de Korte Breedsteeg op orde te houden. Achter de scheidingsmuur bevonden zich de opslag-
plaatsen voor de thee en de specerijen. De meeste theesoorten waren in kisten of blikken verpakt, terwijl 
de specerijen in jutte zakken waren opgeslagen. Aan de korte kant van het magazijn was een werkbank en 
een kleine secretaire geplaatst. Op de werkbank, waar verpakkingswerkzaamheden konden worden uitge-
voerd, stond een kleine witte bascule.  

Bovenop een grote lege theekist stond Mienette aan de werkbank de zakjes thee af te wegen. 
Mienette was erg klein van stuk voor haar leeftijd van zes jaar. Ze droeg een eenvoudig jurkje van katoe-
nen stof, dat met een strik op haar rug was vastgemaakt. Haar kleine blozend gezicht bezat een kleine 
mond, een mopsneusje en een paar felle ogen, die de wereld wilden regeren. Aan haar voeten droeg ze 
een paar rode met gouddraad gestikte muiltjes, die haar vader voor haar uit Florence had meegebracht. 
Dit waren haar lievelingsschoentjes, die ze bijna altijd aan had. Haar blonde haar was als een lauwerkrans 
in vlechten samengebonden rondom haar hoofd.  
“ In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje……..,” zong Mienette.  
Sinds ze op school bij juffrouw Joycelijn in de klas zat, had ze en aantal leuke liedjes geleerd waarvan ze 
het liedje over Jantje het leukste vond,  
“ Als je vraagt waar….”  
Het heldere stemmetje van Mienette vulde het hele magazijn met haar gezang.  
“ Wange,” onderbrak Mienette haar gezang, “ ik heb nu 10 zakjes Ceylon thee afgewogen en dicht gevou-
wen. Waar kan ik ze indoen? Heb je  een kistje voor me?”  
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Wange kwam gehoorzaam aangelopen met een klein smal kistje waar zo’n 20 zakjes thee ingepakt kon-
den worden.  
“ Dank je wel Wange. Wat ben je toch aardig,” zei Mienette een beetje plagerig tegen de bezwete jonge-
man, die zojuist de kazen van stelling 3 had omgedraaid.  
“ Wange,” begon Mienette, verlegen om een praatje, “ vind jij Rosella aardig?”  
Wange, enigszins onthutst door deze directe vraag, weifelde te antwoorden en stelde een wedervraag.  
“ Waarom wilt u dat weten, juffrouw?”  
“ Nu, Wange, ik zie jou soms zo vreemd kijken naar Rosella.”  
“ Och, jee,” dacht Wange bij zichzelf, “ hoe zal ik me hier nu uit moeten redden als zelfs zo’n klein meis-
je al ontdekt dat ik verliefd ben op de dienstmeid van de familie v.d. Chijs.”  
“ Nu, uh, juffrouw ik weet niet waar u het over hebt.”  
“ Wange, ik weet zeker dat je laatst in jezelf liep te praten en te lachen. Ik heb het zelf gezien. Waarom 
doe je dat?”   
Wange voelde zich steeds onzekerder worden, dat kleine wicht zag ook alles.  
“ Nu juffrouw, daar weet ik niets van en ik wil er niet meer over praten.” 
“ Wange, Wange, ben je nu boos?  Ik zal er niet meer over praten. Is dat goed? Blijf je mijn vriendje?” zei 
Mienette gehaast. 
“ Natuurlijk juffrouw Mienette, dat blijf ik toch altijd.”  
“ Ik vind jou erg aardig, Wange.” 
Aldus keuvelend vulde Mienette nog een paar zakjes thee, terwijl Wange een zucht van verlichting slaak-
te nu hij verlost was van het gevraag van Mienette.  
 
“ Och, Jacob, zou jij de jongens even willen roepen? Het avondeten is al klaar en kan opgediend worden,” 
zei mevr. v.d. Chijs. 
Rosella was druk bezig in de grote keuken van de familie v.d. Chijs. Nu de jongens bijna volwassen wa-
ren, at de familie vaak in de grote keuken aan de achterkant van het huis. Rosella was een jaar geleden in 
dienst gekomen bij de familie v.d. Chijs, nadat Sjaantje haar ontslag had genomen. 

Mevrouw v.d. Chijs herinnerde zich die dag nog goed. Sjaantje had haar op een ochtend te spreken 
gevraagd. In dat gesprek vertelde Sjaantje dat het haar zeer speed haar betrekking op te moeten zeggen. 
“ Waarom dan, Sjaantje?” had ze gevraagd. Toen vertelde Sjaantje haar verhaal.  
“ Ach, mevrouw,” zei haar dienstmeid toen, “ het is niet dat ik het niet naar mijn zin hier zou hebben, 
maar de omstandigheden, waar ik nu voor geplaatst wordt verlangen van mij een andere inzet. Mijn moe-
der is, zoals u weet, onlangs overleden en iemand moet de zorg voor mijn jongere broertjes en zusjes op 
zich nemen. Helaas heb ik geen naaste familieleden, waarop ik een beroep kan doen. Aan haar sterfbed 
heb ik haar beloofd voor de jongere kinderen te zullen zorgen. Ik heb geprobeerd dat te combineren met 
het werk, dat ik hier voor u verricht. Maar de huishoudelijke taak om voor mijn broertjes en zusjes te zor-
gen is te groot en te zwaar om dat met mijn dienstje te combineren. Vandaar mijn verzoek mij ontslag te 
verlenen, zodat ik mij geheel aan die verzorgende taak kan wijden.”  
Verbaasd en ontroerd had zij gereageerd. Nadat zij overleg had gepleegd met haar man, die ook de nood-
zaak hiervan inzag, was zij akkoord gegaan met het ontslag van Sjaantje. Bij de diaconie had zij bewerk-
stelligd dat Sjaantje maandelijks steungeld uitgekeerd kreeg voor het onderhoud van de kinderen van de 
overleden weduwe Bezemer.  
Haar man was toen zo ruimhartig geweest om het gespaarde inkomen van Sjaantje te verdubbelen en aan 
Sjaantje uit te keren wegens Sjaantjes jarenlange plichtmatige inzet, zodat Sjaantje voor later een kleine 
som geld voor zichzelf had. 

 
Met wat rumoer kwam Jacobus binnen lopen, zijn gezicht stond somber.  
“ Wat is er aan de hand, Jacobus? “ vroeg zijn moeder.  
“ Het lukt niet. Ik heb een nieuw trapplankje voor in het duivenhok gemaakt maar het timmeren gaat tel-
kens fout. De latjes blijven niet vastzitten op het plankje!“  
“ Oh, dat is niet leuk. Vraag het straks maar aan Jan Theodoor of hij het voor je aftimmert.” 
“ Jacob, heb je Pieter al geroepen?”  
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“ Jazeker Anna, hij komt er zo direct aan.”  
Huppelend en ondeugend de rokken van Rosella vastpakkend, kwam Mienette binnen.  
“ Mama, ik heb heel goed Wange in het magazijn geholpen met het inpakken van de thee. Ik heb 25 zak-
jes thee al gevuld. Ze liggen in het kistje klaar voor het winkeltje.”  
“ Oh, dat verrast me Mienette, heeft Wange je erbij geholpen?” 
” Nee hoor, hij was zelfs vergeten de namen van de thee op de zakjes te schrijven. Dat heb ik dus ook 
maar gedaan.”  
“ Zo, zo , die Mienette toch,” zei haar vader, “ kun je dan al schrijven?”   
“ Ja hoor, van Wange geleerd. Ik kan al ‘Ceylon thee’ en ‘Engelse thee’ schrijven. En als ik het niet goed 
doet, dan doet Wange het voor mij opnieuw.”  
“ Ik vind het knap van je hoor.”   

Nadat iedereen zich aan tafel had gezet werd door meneer v.d. Chijs het gebed voor het avondeten 
uitgesproken, vervolgens schepte meneer v.d.Chijs het eten op zodat iedereen aan de maaltijd kon 
beginnen.  
“ Zeg moeder,” begon Pieter, “ ik wilde graag volgende week een deel van mijn spullen gaan inpakken. 
Zou u nog wat kleren van mij willen laten wassen? Dan heb ik voorlopig voldoende schone kleding.”  
“ Maar natuurlijk Pieter, zoek datgene wat gewassen moet worden bij elkaar dan zal Rosella kijken hoe 
het gewassen moet worden. Een deel kan Rosella waarschijnlijk zelf wassen maar je dure jas en kostuum 
zullen naar de wasserij van de familie Van Zon gebracht moeten worden.” 
“ Pieter, ga je dan volgende week ook al verhuizen?” vroeg Jan Theodoor.  
“ Nee nog niet,” antwoordde Pieter, “ ik ga voorlopig eerst mijn kamer in Leiden inrichten voordat ik 
definitief daar mijn intrek neem.” 
Mienette had met stijgende verbazing het gesprek van haar grote broers aangehoord en viel Pieter in de 
rede.  
“ Pieter, ga je weg? Dat wil ik niet,” begon Mienette met een angstig stemmetje, “ ik wil niet dat je weg-
gaat.”  
Het angstige stemmetje was nu veranderd in een dwingend stemmetje.  
“ Mienette,“ meneer v.d. Chijs greep in en trachtte zijn dochter op haar gemak te stellen, “ Mienette, Pie-
ter gaat in Leiden studeren  en dan moet hij over een tijdje verhuizen om de colleges in Leiden te kunnen 
volgen. Dat is helemaal niet zo erg want Pieter zal nog vaak genoeg thuis komen.”  
“ Maar ik wil helemaal niet dat Pieter verhuist. Waarom moet hij verhuizen, het is toch leuk hier zo met 
ons allen. Ik vind het niet aardig van je Pieter.”  
Ondanks de vermanende woorden van haar vader raakte Mienette steeds bozer en opgewondener. Eten 
deed ze al niet meer en Pieter had een kleur gekregen.  
“ Dit was niet het juiste moment geweest om over Leiden te beginnen,” dacht hij bij zichzelf.  
“ Pieter, ik vind je niet aardig meer, ik haat je!” viel Mienette onbeheerst uit tegen haar grote broer.  
“ Mienette, gedraag je!” sprak haar vader met nadruk zijn stem verheffend. Wild schoof Mienette haar 
bord eten van zich af.  
“ Als jij weggaat dan eet ik niet meer,” zei Mienette driftig. 
“ Mienette toch!” klonk de stem van haar moeder onthutst.  
De stemming van een vreedzame avondmaaltijd onder Gods hoede, was rigoureus  omgeslagen door het 
gedrag van Mienette. Pieter keek met ingehouden woede naar zijn kleine kattige zusje. Meneer v.d. Chijs 
probeerde het nog eens uit te leggen waarom Pieter naar Leiden ging, terwijl mevrouw v.d. Chijs Mienet-
te trachtte over te halen haar bordje toch maar leeg te eten. Jacobus had dit hele voorval met open mond 
en grote ogen gadegeslagen. Zijn probleem was in het niets weggezonken.  
“ Mienette, nu hou je er over op. Dit is geen manier van doen voor een klein meisje zoals jij. Wij willen 
rustig aan tafel zitten zonder die erupties van woede van jou,” vermaande meneer v.d. Chijs zijn dochter.  
“ Dan zeg ik helemaal niets meer, ik vind het niet eerlijk.”   
Mienettes woede was omgeslagen in verdriet en zachtjes begon ze te huilen. Een grote traan biggelde 
over haar wang, van eten kwam nu helemaal niets meer.  

Onder een drukkende stilte werd die avond de maaltijd gebruikt en afgesloten met het gebed na 
het avondeten waarna meneer v.d. Chijs nog een stukje voorlas uit de bijbel; het verhaal van de verloren 
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zoon. Mienette zat aangeslagen aan de tafel, haar grote broer ging weg, dat had ze nooit van hem ver-
wacht. Ze voelde zich verraden. Die avond zou Mienette nog lang in haar bed liggen huilen. Het idee dat 
ook Jan en Jacobus weg zouden gaan benauwde haar. 
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Een avond in de salon. 
 
 De familie v.d. Chijs bracht deze avond, nadat de kleintjes Mienette en Jacobus naar bed waren ge-
bracht, zoals gewoonlijk door in de salon waar men in goede harmonie gesprekken voerde of soms een 
kaartspel speelde of een goed boek las. Waarbij een glas cognac en de heerlijke geur van tabak niet ont-
brak. Ook werden er soms opmerkelijke gebeurtenissen besproken die bijvoorbeeld in Amerika plaats-
vonden, waarvan meneer v.d. Chijs op de hoogte werd gehouden door zijn abonnement op de Engelse 
kwaliteitskrant ‘The London Times’ die hij, hoewel een dag verlaat, regelmatig ontving. Meneer v.d. 
Chijs had zich genoeglijk in zijn leren fauteuil gezet, zijn pijp gestopt en met een zuigend geluid aange-
stoken. Een aantal tabaksrookwolken deden de salon geuren naar de toffeeachtige geur van de Schotse 
tabak. Pieter en Jan zaten tegenover hem wachtend op de thee die zo direct zou worden ingeschonken. 
 Op dat moment kwam Rosella de salon binnen om een ketel heet water af te geven. Mevr. v.d. Chijs 
had de salontafel inmiddels al in gereedheid gebracht om de thee te gaan gebruiken. Zij zette thee in het 
kleine porseleinen trekpotje en liet de thee geruime tijd trekken, terwijl zij de suiker, melk en andere in-
grediënten op de tafel zette.  
 

 Rosella, het dienstmeisje, was een aanwinst voor de familie v.d. Chijs. Zij had tot haar 16e jaar in het Delftse 
Weeshuis voor meisjes vertoefd. Door de contacten van mevrouw v.d. Chijs met de diaconie, was Rosella uitgekozen 
om bij de familie v. d.  Chijs in dienst te treden, nadat Sjaantje haar ontslag had genomen.  
 

Rosella was een tenger meisje met ravenzwart haar. Zij had Indische trekken in zich. Haar moeder 
was Javaanse en haar vader was van Hollandse afkomst. Door het vroegtijdig overlijden van haar ouders 
werd ze, door een tante van haar, in het Delftse Meisjeshuis geplaatst, waarin ze vanaf haar 4e jaar werd 
opgevoed. Nu Rosella een jonge deerne van 17 jaar oud was, verrichtte ze bij de familie v.d. Chijs de 
huishoudelijke taken. Rosella kleedde zich naar de gewoonte van die tijd, zoals men dienstmeiden vaak 
zag; eenvoudig. Ze droeg een eenvoudige jurk met korte mouwen met daar overheen een modern schort 
van bedrukte katoenen stof. Het haar had ze opgestoken tot een knot, die met een grote Javaanse haar-
klem werd samengehouden. Om haar hals droeg ze een eenvoudig kettinkje van zilver, waarin een aantal 
groen gekleurde steentjes waren gezet. Aan haar voeten droeg ze huismuiltjes waarmee ze zich praktisch 
geluidloos door het huis kon bewegen. Haar gelaat was fijn getekend met een scherpe kleine neus, een 
paar gitzwarte ogen die, door dunne, scherp afgetekende wenkbrauwen, werden omlijst. Door haar haar-
dracht toonde het voorhoofd hoog te zijn. De fijn gesneden mond en de kleine kin vervolmaakte haar 
knappe gezicht. 
“ Dank je wel, Rosella, de rest van de avond zullen wij geen beroep meer op je doen. Je kunt jezelf gaan 
verpozen,” zei mevrouw v.d. Chijs tegen Rosella, nadat ze de ketel heet water van haar had aangenomen. 
“ Dank u wel, mevrouw. Ik zal de tijd nuttig besteden met het lezen in mijn romanboek. Het heeft zo’n 
spannend verhaal,” antwoordde Rosella. 
“ Ja, ja Rosella, ik hoop dat je veel plezier zult beleven met het lezen in je roman.” 
Ofschoon Rosella bescheiden van aard was wist zij toch regelmatig de aandacht op zich te vestigen door 
te proberen mee te doen met het intellectuele niveau van de familie v.d. Chijs. Van nature was Rosella 
dan ook een intelligent meisje, dat helaas door haar jeugd weinig mogelijkheden had gekregen om zich te 
kunnen ontwikkelen.  

Mevrouw v.d. Chijs schonk een beetje sterk getrokken thee in de porseleinen theekopjes van het 
Chinese theeservies, dat voor deze gelegenheid in de salon gebruikt werd. Vervolgens werd de thee op 
zijn beurt aangelengd met het hete water uit de ketel, totdat de theekopjes ruim voldoende gevuld waren 
met hete thee. 
“ Kijk nu eens,” begon meneer v.d. Chijs het gesprek, “ ik lees hier in de Engelse courant dat er in Ameri-
ka weer een nieuwe staat is gesticht; ‘Maine‘ ! Dat is nu al de 5e nieuwe staat sinds dat de Engelsen uit 
Amerika zijn verdreven. Dat zal de emigratie vanuit Europa weer doen toenemen.”  
“ Hoe bedoel je dat, Jacob,” vroeg zijn vrouw die juist bezig was de ingeschonken thee aan haar echtge-
noot en haar twee zoons te serveren. 
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“ Nu Anna, doordat in Amerika steeds meer staten worden gesticht met een democratisch bestel, zal dit 
aantrekkingskracht uitoefenen op jonge mensen hier in Europa om op avontuur te gaan in de nieuwe we-
reld. Allerlei gelukzoekers zullen hun weg naar die nieuwe streken vinden.”  
“ Maar wat denken die mensen daar dan te vinden?”  
“ Op de eerste plaats geld en geluk. Je kunt daar voor een habbekrats land kopen of je geluk zoeken in de 
handel. Alles in Amerika is nog nieuw en moet nog ontgonnen worden. Je kunt je indenken dat er vele 
nieuwe dingen of apparaten uitgevonden zullen worden zoals de uitvinding van Etienne Boré. Hij heeft 
toch maar een procédé  uitgevonden om suiker te laten kristalliseren. Zo’n uitvinding zal de aanleg van 
suikerplantages in Amerika bevorderen,” verduidelijkte hij zijn stelling. 
“ En dus ook de illegale slavenhandel!!” viel Pieter zijn vader in de rede.  
“ Pieter, wat wil je daarmee zeggen ?” 
“ Ach vader, elke activiteit in een land met te weinig mensen om de landbouw te kunnen bestieren, zal de 
slavenarbeid doen toenemen,” verklaarde Pieter zijn opmerking. 
“ Maar dat is toch niet zo erg, Pieter. Die mensen worden daar toch fatsoenlijk behandeld!” 
“ Toe vader. U weet toch net als een ieder dat een slaaf geen vrijheid geniet. Hij is een willoos arbeidspo-
tentieel, dat naar believen van zijn meester  kan worden ingezet of verkocht. Een dergelijke levenssituatie 
is toch onbeschaafd in een zich democratisch noemend land als Amerika.” 
“ Maar Pieter,” reageerde zijn vader, “ zonder die slaven is de arbeid op de plantages niet uitvoerbaar. Ik 
zie niet in dat het verwerpelijk zou zijn om slaven te houden. Wij hebben toch ook Wange!”  
“ Vader, Wange is toch geen slaaf, hij is vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Hij zou zelfs zo ontslag 
kunnen nemen. Die zekerheid hebben de Amerikaanse slaven niet.”  
“ Toch bestrijd ik dat Pieter. In Amerika heeft men wetten aangenomen waarbij een aantal staten dat sla-
ven mag houden gelijk moet zijn aan de staten die ‘vrije staten’ zijn. Het ligt er helemaal aan hoe men op 
democratische basis stemt over de inhoudelijkheid van de wetten. Voor de nieuwe staat Alabama, bij-
voorbeeld, heeft door zijn sterke binding met de staat Georgia de slavenstatus verkregen. Terwijl Missou-
ri een vrije staat zal worden zonder slavernij om de getalsverhouding tussen vrije staten en slavenstaten, 
gelijk op te laten lopen.” 
“ Vader, en dat heeft nu juist een enorm protest in het zuiden van Amerika veroorzaakt, waar men eist dat 
Missouri ook een slavenstaat moet worden vanwege economische belangen. Vader neemt u maar van mij 
aan dat die hele slavengeschiedenis op den duur een enorme tweespalt in Amerika zal veroorzaken. Nog 
afgezien van de binnenlandse troubles met de Indianen, die de kolonisten als landrovers beschouwen.” 
“ Vader, als gelovig man moet u toch weten dat het nooit de bedoeling van de schepper is geweest dat er 
slaven zouden zijn?” 
“ Pieter, lees het boek ‘Genesis’ er maar op na. De zoon van Noach, Cham, wordt door zijn vader als slaaf 
veroordeeld tot het eeuwigdurende slavernij gelijk  al zijn nakomelingen. Het is dan toch logisch dat Afri-
ka bevolkt is met de kinderen van Cham; dus slaven. Nee Pieter, God heeft dit juist zo gewild. Ook Huig 
de Groot heeft het bestaan van slaven en dwangarbeid goedgekeurd. Hij zegt in één van zijn boeken; 

 
  ‘Na een oorlog hebben overwinnaars een natuurlijk recht op  
  het bezit en de werkkracht van de overwonnenen.’ 

 
“ En in Afrika zijn nu eenmaal veel onderlinge oorlogen tussen allerlei stammen. Het is dan niet verwon-
derlijk dat men deze slaven opkoopt en ze vervolgens verhandelt naar West Indië  en Amerika.” 
“ Vader toch, Holland is toch nooit in oorlog geweest met Afrika, hiermee ontbreekt elk recht voor Hol-
land om Afrikaanse mensen als slaven af te voeren zoals Huig de Groot goedkeurt. De Groots opvatting is 
een politieke uitspraak om de kool en de geit te sparen!” 
“ Heeft de scheepsarts Gallandat niet gewezen op de lange geschiedenis van de slavenhandel zelfs voor-
dat de Europeanen zich met de slavenhandel gingen bemoeien. Want in de geschiedenis vindt men de be-
wijzen, dat bij veel mensen de overtuiging heerst dat de negers hun kinderen, hun mannen en hun vrou-
wen verkochten,” zei meneer v.d. Chijs. 
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“ Maar vader, dit zijn verzinsels van degenen, die belang hebben bij het bezitten van slaven, maar de ge-
wone mens is geneigd om die verhalen en vertellingen over de slavenhandel voor waarheid aan te nemen. 
Men doet geen moeite om de werkelijkheid te achterhalen.”   
“ Maar Pieter,” mengde Jan zich in de discussie, “ wat De Groot en Gallandat hebben geschreven dateert 
toch uit een heel andere tijd en dat kun je nu toch niet meer als actueel zien! Is het niet veel zinvoller om 
het aanwerven van arbeidskrachten via heropvoeding van de armen en de werklozen te bewerkstelligen, 
die komen toch ook in Amerika voor?”  
“ Dat ben ik met je eens Jan, maar toch moet je de invloed van het werk van De Groot op de internatio-
nale gerechtshoven niet onderschatten. Juist door de vaak neutrale zienswijze van De Groot kunnen zijn 
opvattingen over internationaal recht voor vele verschillende landen als rechtmatig worden opgevat.”  
“ Maar hoe had je gedacht die heropvoeding te realiseren Jan?” vroeg Pieter hem. 
“ Nu, Pieter, ik heb gehoord van oom Jan Hendrik dat generaal van den Bosch in Drente kolonies wil 
gaan stichten om de armen en werklozen her op te voeden zodat ze een waardevolle plaats in onze maat-
schappij kunnen gaan innemen.” 
“ Jan, je bedoelt de activiteiten van de generaal met zijn Maatschappij van Weldadigheid! Maar Jan, ik 
ben daar toch twee jaar geleden zelf geweest. Het is prachtig wat generaal van den Bosch daar tot stand 
brengt, maar dat is toch alleen uitvoerbaar in Nederland, binnen onze maatschappij en niet in Amerika. 
Daar bestaat geen heropvoedingsideaal,” reageerde Pieter op de stelling van zijn broer. 
“ Pieter, dat moet je niet zeggen,” vervolgde meneer v.d. Chijs de discussie, “ volgens mij heeft Amerika 
net zo goed ontheemden in hun maatschappij deze mensen zouden ook gebaat zijn bij een dergelijk her-
opvoedkolonies waardoor de aanvoer van slaven uit Afrika verminderd kan worden. Enfin, het is een in-
teressante stelling, Jan.”  
“ Ach Pieter, vertel ons nog eens jouw ervaringen met de kolonie Frederiksoord. Het is toch geweldig 
zoals generaal v.d. Bosch deze voorziening heeft opgezet met zijn Maatschappij van Weldadigheid. 
Uiterst inventief om het beschermheerschap op te dragen aan prins Frederik, die zich volledig wil inzet-
ten om zo’n sociaal programma te ondersteunen. Ikzelf neem ook deel aan dit project als contribuant. In 
de gemeenteraad is er ook, o.a. door mijzelf, erop aangedrongen de stad Delft mede te laten participeren 
in deze mogelijkheid tot heropvoeding van de allerarmsten van de gemeente. Hierdoor zullen ook wees-
kinderen een betere toekomst geboden krijgen door hen een vak te laten leren in de omgeving waar een 
grote behoefte is aan arbeidskrachten om het veengebied te cultiveren.” 
 

    Generaal Johannes v.d. Bosch 
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“ Het doel van de Maatschappij van Weldadigheid is de toestand van de armen en de lage volksklassen te 
verbeteren door hen arbeid en onderwijs te verschaffen en aldus deze bevolkingsgroep te verheffen tot 
een hogere beschaving, verlichting in het denken en welvaart.  Het onderhoud, dat deze armen vraagt, zal 
alleen verstrekt worden als vergoeding voor de geleverde arbeid. Nooit zal men trachten dit te bereiken 
door liefdegiften te verstrekken. Bovendien heeft prins Frederik toegezegd zich te zullen inzetten voor  
het stichten van kolonies in Drente. Het is toch vreemd dat er mensen hier in het land zijn die dit initiatief 
van de generaal negatief beoordelen. Kijk eens wat die Da Costa heeft geschreven! Volgens Da Costa is 
de Maatschappij van Weldadigheid een schepping van de duivel. Hij doet het voorkomen alsof de gene-
raal een toren van Babel wil bouwen. Lees er de publicaties van ‘De Star’ er maar op na,” betoogde me-
neer v.d. Chijs. 
“ Om terug te komen op uw vraag, vader, oom Jan Hendrik heeft mij destijds gevraagd of ik interesse had 
om eens en kijkje te nemen in Frederiksoord. Als oud secretaris van generaal v.d. Bosch heeft oom Jan 
Hendrik geregeld, dat ik met een klein konvooi van geïnteresseerde notabelen mee mocht naar de kolonie 
Frederiksoord. In deze kolonie kent men een leefstructuur gebaseerd op vrijwilligheid. In deze zoge-
naamde vrije kolonies worden leef plaatsen gecreëerd voor gezinnen, die het elders in de gewone maat-
schappij niet kunnen bolwerken en in armoede vervielen omdat zij slachtoffers zijn geworden van de eco-
nomische teruggang van beroep of industrie. Deze mensen gaan geheel in vrije wil naar Drente om daar 
een nieuw bestaan op te bouwen.” 
“ Maar Pieter,” viel zijn vader hem in de rede, “ het geheel wordt wel door ons, contribuanten, gemeenten 
en weeshuizen gefinancierd ook heeft de staat der Nederlanden en zelfs onze koning persoonlijk gelden 
beschikbaar gesteld voor de realisering van deze kolonie. Andere vooraanstaande lieden, zoals geleerden 
en industriëlen hebben zich garant gesteld voor de financiering van dit project. Bovendien moeten de ge-
meenten, die mensen toeleveren, een jaarbedrag per kolonist betalen. Zo heeft de gemeente Delft al een 
subcommissie ingesteld, die gaat beoordelen welke personen straks uitgezonden worden naar de vrije ko-
lonie Frederiksoord. De stad Delft brengt op deze wijze per jaar 60 gulden per persoon in. Ook weeskin-
deren zullen in de toekomst in een pleeggezin te Frederiksoord kunnen worden ondergebracht. De pleeg-
ouders krijgen dan voor elk pleegkind een vergoeding per week waarvan zij de kosten voor zo’n kind 
kunnen betalen. Ikzelf heb in de gemeenteraad bepleit om vooral mee te gaan in dit project, omdat het 
aantal weeskinderen hier in Delft jaarlijks schrikbarend stijgt. Kijk eens wat de generaal hierover in het 
tijdschrift ‘De Star‘ heeft geschreven.” 
Meneer v.d. Chijs liep naar een quéridon, achter in de salon en rommelde wat tussen een aantal papieren. 
“ Even kijken, hier heb ik dat nummer van De Star liggen waarin een beknopt verslag staat van zijn 
uitgebreide brochure. De generaal geeft zijn visie op de ontwikkeling van de kolonie in zijn lijvige 
uitgave;  
 

‘Verhandeling over de mogelijkheid de beste wijze van invoering en de belang-
rijkste voordelen ener algemene armeninrichting in het rijk der Nederlanden door 
het vestigen van een landbouwende kolonie in het noordelijke gedeelte van 
Nederland ‘  

 
Werkelijk deze generaal is een zeer doortastend persoon, die visie heeft over de noden van onze maat-
schappij en oplossingen aandraagt om de belangrijkste knelpunten op te lossen. Zijn lijfspreuk; ‘Ik ben 
nimmer besluiteloos en draal nog minder‘ karakteriseert de generaal precies.” 
“ Vader, om terug te komen op mijn verhaal,” vervolgde Pieter, “ op die bewuste dag in november ben ik, 
in gezelschap van een aantal notabelen, in Den Haag opgestapt en afgereisd om de kolonie in Frederiks-
oord te bezoeken. Wij vertrokken in een konvooi van vier diligences en werden begeleid door een aantal 
militairen, die garant zouden staan voor onze veiligheid. De rit naar Utrecht was zeer voorspoedig met 
eenmaal een paardenwisseling in Woerden. In Utrecht hielden we halt op een pleisterplaats om vervol-
gens door te reizen naar Voorthuizen op de Veluwe. Een uur voorbij Voorthuizen waren we genoodzaakt 
de mooie straatweg te verlaten en volgden we een ellendig karrenspoor door de heidevelden. Hier werd ik 
bevangen door een zekere treurigheid. Al dat onontgonnen land, de mistroostigheid en kaalheid van de 
eindeloze omgeving. Geen enkel huis, geen dorp in de omgeving te bekennen. Na enige tijd arriveerden 
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we in Garderen, een buurtschap waar helaas geen goede logies voor ons gezelschap aanwezig was, waar-
op we verder trokken naar het dorp Elspeet. Hier kon ons gezelschap zijn intrek nemen in twee herbergen, 
die het dorp rijk was en werd de avond in een vrolijk verpozen doorgebracht. De volgende ochtend ver-
trokken we vroeg. Het had die nacht licht gevroren en iedereen was blij met een dichte diligence te kun-
nen reizen. Na een paar uur rijden kwamen we bij het Katerveer aan waar we de weg naar Zwolle insloe-
gen. Vlak voor het vallen van de avond arriveerden we bij het veer om de IJssel over te steken. Eén van 
de begeleidende militairen was vooruit gereden om onze komst te melden aan de burgermeester van 
Zwolle. Dat had als zeer gunstig gevolg dat wij vorstelijk werden ontvangen op het stadhuis. Die avond 
waren wij de gast van de stad. Wij kregen een rijkelijk voorziene warme maaltijd, voldoende drank en 
een fatsoenlijk nachtverblijf in één van de hotels die Zwolle rijk is. De voerlieden, militairen en de paar-
den werden ondergebracht in de herberg ‘De Pauw’. De volgende dag, het was 8 november, verlieten we 
de stad Zwolle en staken we via de Berkumerbrug de Vecht over. Vervolgens lieten we Nieuw Leusden 
links en Ruitenberg rechts liggen, waarna wij tenslotte de kerk van Steenwijk voor ons zagen liggen. 

Frederiksoord ligt op zo’n twee uur gaans van Steenwijk en het is een waar genot daar in de kolonie 
aan te komen door het schone en het goede wat daar te zien is. Eerst rijdt men door een lange oprijlaan, 
waarbij de net nieuw gebouwde huisjes van de kolonie schilderachtig mooi zichtbaar zijn. Naar het zui-
den strekt het terrein zich uit tot Vledder waar de kolonisten ter kerke kunnen gaan.    
Bij onze aankomst werden we ontvangen door de directeur van de kolonie adjudant v.d. Bosch, een jon-
gere broer van generaal v.d. Bosch, en nadat wij onze reiservaringen hadden uitgewisseld, legde de direc-
teur ons de opzet en de ideologie van de kolonie uit en nam ons tenslotte mee voor een rondleiding over 
het terrein. De huisjes staan op een lange rij langs een begaanbaar pad, tweeënvijftig huisjes in totaal, de 
meeste waren al gereed. Ook staat er al een spinzaal, een magazijn en twee woningen voor de onderopzie-
ners. De huisjes liggen op ongeveer 130 schreden van elkaar en beschikken elk over ongeveer 3,5  mor-
gen schoongemaakt land. Op elk stukje grond staat behalve het huisje, ook een schuur waar een of twee 
koeien in gehouden kunnen worden. Bovendien kan de kolonist gebruik maken van een stuk van het ge-
meenschappelijk land om de koeien te laten grazen. De huisjes zelf zien er alleraardigst uit. Ze bezitten 
een voordeur, waardoor men via de schuur het huis binnenkomt, en twee ramen in de voorgevel. De 
woonruimte is zo’n vijf bij vijf meter in het vierkant, waaraan een ruime schuur is toegevoegd met een 
mooi rieten dak. De huisjes bezitten een stenen vloer maar geen beschoten kap. Op de ruime zolder zijn 
twee slaapkamers gesitueerd. In het hoofdvertrek is een vuurplaats aangebracht voor een open haardvuur 
met daarboven een stenen schoorsteen om de rook af te voeren. Er  bevindt zich de bedstee voor het 
ouderlijk paar en een bedstee voor de kleintjes in het hoofdvertrek. Beneden hebben de huisjes, behalve 
een hoofdvertrek, ook een provisiekamertje. Een gangetje tussen het hoofdvertrek en de bedsteden leidt 
naar een kleine keuken met een aanrecht en een kookgelegenheid in de schuur. De huisjes worden kaal 
opgeleverd door de ambachtslieden. De Maatschappij van Weldadigheid zorgt voor de inrichting van de 
huisjes. Zo staat er bijvoorbeeld en tafel met zeven stoelen en een kast in het hoofdvertrek. In de keuken 
is kookgerei, bestek en werktuigen voor het schoonhouden van het huisje aanwezig. Voor de landarbeid is 
er tuingereedschap in de schuur, ook staat er een groot weefgetouw waarop de vrouw des huizes haar ver-
diensten kan waarmaken. Ook is er gedacht aan de hygiënische verzorging van de mens. Zo heeft elk 
huisje een wasgelegenheid, een wastobbe, een zeepbakje, handdoeken en een spiegel. Dit alles om de ko-
lonist kennis te laten maken met onze beschaafde leefcultuur. In de slaapkamers op zolder vind je een 
aantal bedden met een kast voor bedden- en linnengoed, dat ook door de Maatschappij wordt verstrekt. 
De kolonist moet bij het aanvaarden van zijn inwoning wel tekenen voor ontvangst van de goederen in 
het memorieboekje. De kosten, die de Maatschappij heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het land en 
het leefbaar maken van de huisjes, moeten in termijnen afbetaald worden. Per jaar moet de kolonist 50 
gulden van zijn verdiensten afdragen aan de maatschappij.” 
“ Maar Pieter,” viel meneer v.d. Chijs zijn zoon in de rede, “ heb jij ook nog kolonisten gesproken, die 
daar al wonen?” 
“ Jazeker vader, een aantal van deze woningen werd al bewoond door zgn. proefkolonisten. Bijvoorbeeld 
de familie v.d. Heijde uit Leiden. Zij kregen huisje nr. 5 toegewezen. De familie Johannes v.d. Heijde was 
van oorsprong een Leids spinners- en weversgezin, dat in armoede was vervallen. Johannes was spinner 
in een lakenfabriek en saaywever geweest maar de laatste jaren had de werkloosheid hem genoodzaakt op 
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allerlei ‘buitenwerk’ uit te gaan. Hij had gewerkt te Loosduinen bij een zandafgraving, rondom Leiden 
had hij spitwerk verricht op het land, aardappels gepoot en allerlei andere landbouwactiviteiten verricht. 
Het gezin van Johannes werd tenslotte door de subcommissie Leiden uitgekozen om voorgedragen te 
worden om naar Fredriksoord te gaan omdat de seizoen gebonden arbeid te weinig opleverde om daar een 
fatsoenlijk gezin van te kunnen onderhouden. Het gezin heeft zich tenslotte zelf aangemeld bij de sub-
commissie en is volledig vrijwillig vertrokken naar Frederiksoord. De subcommissie was vooral onder de 
indruk van de prestaties van de vrouw van Johannes. Zij had een goed stel handen en een helder verstand. 
De hoeve van Johannes, die ik heb mogen bezichtigen, was dan ook bijzonder rein. De vrouw is de kunst 
van het schrijven en lezen machtig en zij is zindelijk en spaarzaam. Zij weet de armenkleertjes van haar 
kinderen gedurende de hele winter schoon en mooi te houden, verzekerde Johannes mij. Dankzij haar 
kent het gezin de deugden van oppassendheid en spaarzaamheid; ‘zij eten hun korentje niet groen’.”  
“ Dit doet mij deugd, Pieter, te horen dat arme mensen zich aan hun lot kunnen ontworstelen door de be-
moeienis van de Maatschappij van Weldadigheid,” reageerde meneer v.d. Chijs op Pieters verhaal. 
“ Minutieus,” vervolgde Pieter zijn relaas,” vertelde de directeur ons hoe de financiën waren geregeld en 
hoe de kolonisten middels het memorieboekje konden nagaan hoe groot hun schuld nog was en hoeveel 
ze al hadden afbetaald. Bovendien worden de kolonisatiekosten per gezin op zo’n zeventienhonderd gul-
den geschat. Pas als een subcommissie dat bedrag aan contributies bijeen heeft gebracht, krijgt de desbe-
treffende gemeente het recht om een gezin te plaatsen in de kolonie. Ook had de directeur plannen om 
twee scholen te stichten op het terrein van de kolonie om de kolonisten op te voeden en de kinderen te 
onderwijzen. Ik heb daar zeer goede zaken gezien, waarvan ik zeg dat deze een mooie toekomst kunnen 
zijn voor arme mensen die nu, bijvoorbeeld in een stad als Delft, geboekstaafd staan als zwerver of land-
loper of als werkloze die zijn nering is kwijtgeraakt.”  
“ Maar Jan, om op jouw opmerking over slavenhandel nog even terug te komen, generaal v.d. Bosch 
heeft betoogd dat een verbod op de slavenhandel een gunstig effect zou hebben op de levensomstandighe-
den van de slaven doordat men voorzichtiger met hen zou omgaan en hen minder wreed zou gaan behan-
delen omdat zij een economische waarde vertegenwoordigen. Nu, in de kolonie geldt een volledige vrij-
heid om zich wel of niet te vestigen, dan kan de kolonist zelf zijn belangen invullen door de arbeid, die hij 
verricht te gelde te maken, met behulp van de Maatschappij van Weldadigheid.  
Overigens weten jullie dat oom Jan Hendrik de kolonie Frederiksoord een luidklok cadeau heeft gedaan 
bij de opening van de kolonie? Een prachtige geste vind u niet vader?” 
“ Dat ben ik zeker met je eens. Een prachtige geste. Dank je wel Pieter voor dit mooie verhaal over de 
stichting van de kolonie Frederiksoord. Ik geloof dat we over een aantal jaren nogmaals een bezoek moe-
ten brengen aan dit oord, waar men zo hard werkt aan de lotsverbetering van de arme mens, om te zien 
hoeveel men dan is opgeschoten in het naleven van dit door de generaal opgezette ideaal,” besloot meneer 
v.d. Chijs het gesprek. 
 
“ Jacob, Pieter en Jan, nu ik de thee heb ingeschonken hoop ik dat jullie je dispuut niet zult vervolgen. 
Die hele kolonietoestand interesseert mij niet zo zeer, niet waar Jan? Jou toch ook niet?” informeerde zijn 
moeder. 
Jan, die het hele relaas van zijn broer matig geïnteresseerd had aangehoord, viel zijn moeder maar al te 
graag bij in de hoop dat het zware onderwerp van de slavenhandel voor de rest van de avond vermeden 
kon worden.  
“ Zeg Pieter,” zei Jan tegen zijn broer, ” wat denk je in Leiden aan te treffen nu je binnenkort ons gaat 
verlaten?”  
“ Jan, ik weet het nog niet. Eerst wil ik mijn kamer inrichten en vervolgens lid worden van een Leidse 
studentenvereniging. Dat schijnt algemeen gebruikelijk te zijn als je een bevoorrechte positie in de stu-
dentenwereld wilt verkrijgen.”  
“ Zo, Pieter, je bent nogal bewust bezig met je carrière. Is het niet leuker om je met het vrouwvolk te 
vermaken?”  
“ Foei toch, Jan!” reageerde zijn moeder nogal fel, “ je denkt toch niet dat je broer zich in de mondaine 
wereld zal storten?” 
“ Oh, nee moeder. Ik had dat niet mogen zeggen.” 
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Pieter, stiekem glimlachend om de ondeugende opmerking van zijn jongere broer, zei; “ Jan wat komen 
gaat, kan ik nu nog niet vermoeden, maar het ontkennen zal ik ook niet.”       
Meneer v.d. Chijs moest inwendig lachen om zijn beide zoons, waarbij Pieter zich van zijn diplomatieke 
kant liet zien. 
“ Hoor eens jongens,” begon mevrouw v.d. Chijs het gesprek, “ dat voorval met Mienette vanavond zit 
me helemaal niet lekker. Hadden wij haar niet voorzichtiger op de hoogte moeten brengen van Pieters 
aanstaande vertrek naar Leiden? “ 
“ Ach, Anna, maak daar toch niet te veel drukte over, ze heeft een beetje het temperament van jouw over-
leden moeder; snel reageren en ongeduldig. Alles moet in Mienettes beleving gebeuren zoals zij dat wil. 
En dat kan nu eenmaal niet altijd.…,” reageerde meneer v.d. Chijs nuchter. 
“ Jazeker, moeder, God hebbe haar ziel, was inderdaad ook zo snel aangebrand. Ik herinner me nog een 
voorval van vroeger. Vader had van een vriend of kennis, een ongeplukte fazant cadeau gekregen en 
bracht deze mee naar huis. Thuis gekomen wierp hij het dode dier zo op tafel, waaraan we net de lunch 
gebruikten. Moeder is toen zo uit haar slof geschoten, dat vader met stomheid was geslagen en met zijn 
trofee afdroop naar het schuurtje om daar het beest aan een plafondbalk te hangen.“  
“ Tja, Mienette heeft veel van moeder, vooral dat opvliegende in haar karakter,” beaamde meneer v.d. 
Chijs.  
“ Maar Jacob heb jij er nog over gedacht om Mienette pianoles te laten nemen? Iedere ochtend als ik haar 
naar school breng vraagt ze ernaar.”  
“ Is het echt zo’n verlangen van haar?”  
“ Jazeker, ze heeft het meisje van de familie v.d. Mark aan het Oude Delft een keer horen of zien spelen 
en sindsdien is het pianospelen niet meer uit haar gedachten te weren.”  
“ Nu als je denkt dat ik daar Mienette een plezier mee kan doen, dan zal ik eens rondvragen of er iemand 
is die pianolessen kan geven. Een piano kunnen we altijd nog in de voorkamer plaatsen, hier in de salon 
wil ik dat ding niet hebben. Lijkt jou dat een goed idee, Anna?” 
Aldus vorderde de avond waarin de familieleden geamuseerd thee dronken en naar ieders verhaal luister-
den of enkele anekdotes uit het verleden werden verteld. 
Tenslotte werd de avond besloten door elkander een goede nacht toe te wensen, waarna een ieder zich 
naar zijn slaapkamer begaf.  
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Een dagje Scheveningen 
 

Het was op een mooie zomerdag in de maand juli waarop de familie v.d. Chijs besloot om naar het 
strand van Scheveningen te gaan. Sinds kort was er in Scheveningen een kuuroord ontstaan waar men in 
het houten badhuis van Jacob Pronk kuurbaden kon nemen zoals in de grote badplaatsen in Engeland en 
Duitsland. 
 

Behalve dat Jacob Pronk een grote rol speelde in de terugkeer van de Prins van Oranje in 1813,   
was hij in Scheveningen een belangrijke stimulator van vernieuwingen in het oude vissersdorp.  
In 1818 kreeg hij van het gemeentebestuur toestemming om een badhuis te bouwen. Dit badhuis  
was een eenvoudig houten gebouwtje met een paar badkamers en een wachtruimte. Hier konden  
welgestelde lieden een warm of een koud zeewaterbad nemen. Met badkoetsen kon men zich  in  
zee laten voeren om daar, beschermd achter de huif van de badkoets, te baden. Hoewel deze vorm  
van kuren vooral aansloeg bij ziek of zich ziek voelende leden van de gegoede burgerij, ontstond  
er al snel een cultuur van strandvertier waar de gegoede burgerij zich van bediende, al of niet  
gepaard gaande met een bezoek aan het badhuis van Jacob Pronk. 

 
Het was dan ook sinds de opening van het badhuis in 1818 een beginnende traditie bij de familie van de 
Chijs geworden om aan het begin van de zomer, tijdens de schoolvrije weken, met de Jan Plezier naar 
Scheveningen te gaan om daar te genieten van zand, zee en zon. 
De jongste twee kinderen, Jacobus en Mienette, hadden zich al een paar dagen verheugd op dit jaarlijkse 
festijn en hadden in spanning de dag afgewacht, waarop dit strandfeest zou gaan plaatsvinden. Het hele 
gezin, inclusief de bedienden, zouden die dag gaan genieten van een onbezorgd verblijf op het strand.  
“ Rosella, wil je voor mij de picknickmand uit de provisiekamer aangeven? Dan kunnen wij de etenswa-
ren, de drank en het fruit voor vandaag inpakken,” zei mevr. v.d. Chijs. 
Dit jaar zou voor het eerst ook de bedienden meegaan om zo in een ontspannen sfeer de dag door te bren-
gen. Rosella hielp mevr. v.d. Chijs met de voorbereidingen voor de picknick en kon op het strand op de 
jongste kinderen letten. Wange nam men mee voor het sjouwen van de reiskoffer met kleding voor het 
baden. 
“ Rosella, heb jij de pruimen al ingepakt?” vroeg mevrouw v.d. Chijs, ” het fruit wil ik bovenin in de 
picknickmand hebben, bovenop de andere waren, die we meenemen. Dan kan het fruit niet kapot gedrukt 
worden door de andere spullen.” 
“ Nee, mevrouw, het fruit moet nog ingepakt worden,” antwoordde Rosella.  
“ Mamma, mag ik mijn nieuwe zomerkleren aantrekken? “ vroeg Mienette, die zojuist de keuken 
binnengekomen was. 
“ Natuurlijk Mienette, daarvoor hebben wij het toch aangeschaft. Je zomerjurkje ligt al klaar in je kamer, 
op je stoeltje,” antwoordde haar moeder.  
Mienettes zomerjurkje was gemaakt van een lichte witte katoenen stof met een eenvoudig bovenlijfje met 
daar aan vast een geplooid jurkje, dat door een onderrok werd gedragen, zodat het bollend rondom haar 
lichaam stond. De korte mouwtjes waren afgezet met kant evenals het kraagje. Dunne kousen en open 
schoentjes complementeerde het geheel. Een licht roze gekleurde hoed met een brede rand met strik zou 
het zomerkostuum van Mienette volgens de laatste mode charmant staan. Mienettes zomerkleding had 
niets van doen met de zware uitmonstering, waarmee de volwassenen zich in het water begaven. 
Mienettes jurkje was dan ook een strandjurkje om langs de vloedlijn in het zand te spelen. De volwasse-
nen droegen voor het baden lange hemden of jurken van zware wollen stof, die lelijk langs het lichaam 
lubberden en aan elke aantrekkelijke menselijke gestalte iets monsterlijks gaven. Op het strand waren de 
heren gewoon de kleding te dragen, die men dagelijks ook gebruikte, dus met vest, hoge hoed, schoenen 
en kousen. Alleen als men te water ging verwisselde men deze kleding voor badkleding, een lang hemd 
en een lange broek, zoals men ook de nachtkleding kende. Soms droeg men schoenen of laarzen bij het te 
water gaan om zich te beschermen tegen al te opdringende krabben en kwallen.  
Even later kwam Jacobus de keuken binnen rennen. 
“ Mamma, de Jan Plezier staat al voor de deur. Zijn we al klaar?” 
“ Wat zeg je Jacobus, nu al!! We zijn nog aan het inpakken,” antwoordde zijn moeder. 
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Meneer v.d. Chijs was in een druk gesprek gewikkeld met de koetsier van de Jan Plezier. Hij legde de 
koetsier de route uit, die hij naar Scheveningen wenste te nemen en lichtte de goede man in over de duur 
van het verblijf van de familie aan het strand. Nu de koetsier goed ingelicht was over de reis en het reis-
doel, liep meneer v.d. Chijs het huis binnen om zich te informeren over de stand van zaken. 
“ Anna, hoe ver sta je met de voorbereidingen?”  
“ Ach Jacob, we zijn nog lang niet klaar. Je hebt de Jan Plezier veel te vroeg besteld. De kleding van de 
jongens moet nog gepakt worden, en onze kleding moet nog in de tas worden gedaan.” 
“ Heb je Wange al gezien?” vroeg haar man.  
“ Wange is nog in het magazijn bezig.”   
“ Maar dat is niet de bedoeling. Wange moet met ons meegaan, het zal die jongen goed doen een dagje 
aan het strand te vertoeven.”   
“ Zeg Jan, ga jij eens kijken waar Wange blijft! Zeg hem dat hij boven moet komen want de spullen moe-
ten straks in de Jan Plezier worden ingeladen.” 
Jan, die zo’n dagje aan het strand wel zag zitten, haastte zich naar het magazijn om Wange te roepen. 
“ Wange, Wange, waar zit je?” riep Jan zodra hij in het magazijn aangekomen was.  
Achter in het magazijn klonk de zachte stem van Wange.  
“ Meneer Jan, ik ben hier, achter de kaasstellingen.”  
“ Wange, waarom kom je niet boven? We zouden toch met z’n allen naar het strand gaan! Jij toch ook?” 
“ Ach meneer,” antwoordde Wange, “ neemt u het mij niet kwalijk, ik voel me zeer vereerd door de fami-
lie om mee te mogen, maar ziet u mijn kleding eens. Zo kan ik toch niet tot eer van de familie strekken?”  
Jan bekeek de haveloze broek en het kakikleurige hemd van Wange en dacht er het zijne van. 
“ Wange,” beval Jan, “ ga mee naar boven, ik zal jouw bezwaren aan moeder voorleggen.” 
Jan liep vervolgens de trap op, terwijl Wange hem gedwee volgde. Boven aangekomen liep Jan direct de 
keuken binnen waar hij zijn moeder en Rosella aantrof  bij het inpakken van de picknickmand. 
“ Moeder,” begon Jan voortvarend, “ Wange wil niet mee, hij voelt zich beschaamd wegens zijn kleding.”  
“ Hoe dat zo, Jan?” vroeg zijn moeder verbaasd.  
“ Nu ziet u hem maar eens aan!”  
Terwijl Jan dit zei, wees hij naar Wange, die op dat moment de keuken binnenkwam.  
“ Wange toch, draag je altijd die kleding?” vroeg mevrouw v.d. Chijs ontzet. 
” Jazeker mevrouw, dit is mijn werkkleding voor in het magazijn. Iets anders voor in huis heb ik niet.”  
De verbijstering was van het gezicht van mevr. v.d. Chijs te lezen. Zij zag Wange zelden tijdens zijn 
werkzaamheden in het magazijn. Hij werkte daar een aantal dagen in de week en had weinig contact met 
het gezin v.d. Chijs in de daarboven gelegen woning. 
“ Wange, je hebt volkomen gelijk. Je zou ons, als je je in deze kleding vertoont aan het strand, te schande 
maken in het kuuroord Scheveningen.” 
Mevr. v.d. Chijs richtte zich tot Jan en beval hem het laatste nieuwe pak van Pieter uit zijn kast te halen 
zodat Wange goed gekleed met hen mee zou gaan. 
“ Maar moeder, dat pak heeft Pieter toch tijdens de uitreiking van zijn diploma van de Latijnse school 
gedragen?”  
“ Jazeker Jan, dat nieuwe pak bedoel ik.”   
Jan liep met een kordate tred de trap op naar de kamer waar hij en zijn broer Pieter sliepen. Pieter was 
met zijn hobby bezig. Pieter gebruikte het merendeel van zijn zakgeld om zijn oude muntenverzameling 
zo compleet mogelijk te maken. De oude munten bewaarde hij in speciale landenalbums, die hij op her-
komst van waar de verzamelde munten vandaan kwamen, op land had verzameld. 
“ Pieter, moeder heeft je nieuwe pak nodig.”  
“ Mijn nieuwe pak, waarom dat?” vroeg Pieter verbaasd. 
“ Tja,” zei Jan, “ ik geloof dat mamma een andere bestemming voor dat pak heeft.”  
Dit antwoord verbaasde Pieter nog meer.  
“ Hoe bedoel je dat Jan?”  
“ Dat moet je maar aan moeder vragen. Waar heb je het overhemd, de kousen en de andere zaken?” 
Pieter, die zoiets nog nooit eerder had meegemaakt, was te overrompeld om veel commentaar te leveren 
en gaf zijn broer de spullen waar hij om had gevraagd. 
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“ Maar Jan, hier begrijp ik echt niets van.”  
“ Vraag het aan moeder,” reflecteerde Jan op Pieters vragen.  
“ Pieter, ga jij nog mee? Dan moet je wel opschieten want de Jan Plezier staat al voor.”  
Jan verliet de slaapkamer, terwijl Pieter, in opperste verbazing, hem nakeek.   
Ofschoon Wange slechts een paar jaar ouder was dan Pieter, had hij al een veel volwassener gestalte. 
Doch mevr. v.d. Chijs hield vast aan haar idee.  
“ Wange, je trekt dit pak van Pieter aan evenals zijn hemd, kousen en schoenen en andere noodzakelijk-
heden.” 
Wange nam zonder iets te zeggen de kleding aan en liep naar het magazijn om zich te verkleden.    
“ Hoe is het mogelijk!” dacht de nog immer verontwaardigde mevr. v.d. Chijs bij zichzelf, “ dat Jacob 
nog nooit op het idee is gekomen die jongen eens fatsoenlijk te kleden. Ik zal eens een hartig woordje met 
hem spreken!”  
Even later stapte de niets vermoedende meneer v.d. Chijs de keuken binnen om te informeren of de voor-
bereidingen voor het dagje strand al gedaan waren.  
“ Jacob!!” voer zijn vrouw fel uit, “ wat moet ik nu weer beleven?”  
De vragende blik in de ogen van haar man sprak boekdelen.  
“ Wat bedoel je, Anna?” 
“ Het is toch jouw idee om Wange en Rosella mee te nemen voor de picknick aan het strand van Scheve-
ningen?” 
“ Jazeker, wat mankeert er aan dat idee?” vroeg de nog verbaasde meneer v.d. Chijs over zoveel kwaad-
heid bij zijn vrouw. 
“ Heb je Wange wel eens goed bekeken? Is het bij jou nooit opgekomen, dat deze jongen zich een onge-
luk moet schamen om in die werkkleding met ons mee te moeten gaan?” 
“ Vind je het dan niet goed dat Wange meegaat? Het is toch handig als Wange de badspullen voor ons 
kan dragen en Rosella kan dan op de kleine kinderen passen.” 
“ Dat is toch helemaal een mooie redenering!” mevrouw v.d. Chijs barstte bijna van kwaadheid.  
“ Natuurlijk vind ik het goed dat Wange en Rosella meegaan. Rosella beschikt over redelijke kleding, 
waar ik zorg voor draag. Maar Wange heeft nog nooit fatsoenlijke kleding van jou gehad. Die jongen kan 
toch niet in die haveloze werkkleding met ons meegaan voor een picknick!! Wat zullen de mensen wel 
niet zeggen!! Wange is toch geen slaaf bij ons!!” 
Enigszins bedremmeld stond meneer v.d. Chijs in de keuken. Hij voelde zich buitengewoon ongemakke-
lijk. Zo’n aanvaring met zijn vrouw had hij zeker op deze dag niet verwacht. 
“ Nu Jacob v.d. Chijs,” sprak zijn vrouw uit de hoogte en hatelijk, “ ik heb voor jou dit probleem dus op-
gelost. Ik heb Wange het nieuwe pak van Pieter, dat hij bij de prijsuitreiking van de Latijnse school heeft 
gedragen, aan Wange gegeven. Ik vind dat die jongen er fatsoenlijk uit moet zien als hij met ons mee-
gaat.” 
“ Maar Anna,” sputterde haar man tegen, “ wat moet Pieter dan dragen als hij straks naar Leiden gaat?”  
“ Jacob, dat is jouw probleem, ik stel voor dat je een nieuw pak voor Pieter koopt,” zei zijn vrouw. 
 

In het magazijn had Wange zich inmiddels in het beste pak van Pieter gewurmd. De broek zat be-
hoorlijk strak om zijn middel, terwijl de ¾ pijpen nauw om zijn benen sloten en tot vlak onder de knie 
reikten. Het geplooide hemd zat redelijk goed, doch de manchetten konden niet dichtgeknoopt worden, 
terwijl het overhemd trok op de schouders. Met het vest er over heen zag je er gelukkig weinig van. Het 
vest was wat ruimer dan gewoonlijk en paste redelijk ofschoon het middelste knoopje al bij de eerste po-
ging om het vast te zetten, eraf sprong. Het zwarte strikje, dat op het stijve bord van het hemd gedragen 
werd, wipte op en neer als Wange een slikbeweging maakte en zat bovendien wurgend strak. De schoe-
nen waren te klein, terwijl de zijden kniekousen net tot onder de broekspijpen reikten waardoor een stukje 
beenhuid zichtbaar bleef. Wange besloot zijn eigen schoenen te dragen, ook op het strand zouden zijn 
sandalen voordelen hebben ten opzichte van de lakschoenen van Pieter. 
 “ Nu naar boven,” dacht Wange bij zichzelf, die zich in deze kledij als een worst in een te strak vel voel-
de, “ dan kan mevrouw mij beoordelen of ik mee mag.”  
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Eenmaal boven gekomen voelde Wange zich behoorlijk onbehaaglijk doch mevr. v.d. Chijs prees hem 
voor zijn uiterlijk en reikte hem een kam aan om zijn haren in fatsoen te brengen. Rosella, die de arme 
Wange aankeek, kon een schaterlach ternauwernood onderdrukken.  
“ Wange, “ zei mevrouw v.d. Chijs, ” het zit allemaal wel wat strak maar het is beter dan die plunje, waar-
in je je zojuist vertoonde.”   
Wange had het idee dat na deze metamorfose, vandaag nog wel meer vreemde dingen zouden gebeuren. 
“ Wange, je ziet er schitterend uit,” becommentarieerde Jan op plagerige toon de nieuwe outfit van de 
magazijnbediende.  
“ Jongens,” viel mevr. v.d. Chijs Jan in de rede, “ we hebben genoeg gedraald. De picknickmand is ge-
vuld, de badspullen zijn ingepakt in de grote reiskoffer; we zijn klaar voor vertrek.” 
Mienette en Jacobus renden het huis door onder het uitroepen van; “ We gaan papa, we gaan.” 
Wange pakte de grote reiskoffer met de badspullen, terwijl Rosella zich over de picknickmand ontfermde. 
Mevr. v.d. Chijs controleerde of er niets was vergeten, sloot de deuren en ramen van de woning, pakte 
haar parasol uit de paraplustandaard en trok de huisdeur achter zich dicht. Het strandavontuur van de fa-
milie v.d. Chijs kon beginnen. 
 

Lachend en elkaar verdringend stapten Mienette, Jacobus, Jan en Pieter in de Jan Plezier. 
” Mienette en Jacobus, jullie gaan vooraan zitten achter de koetsier.”  
Meneer v.d. Chijs wees iedereen zijn plaats in de Jan Plezier. Wange zou naast de koetsier zitten, Jacobus 
en Mienette tegenover elkaar, daarnaast Jan en Pieter. Hijzelf en zijn vrouw zouden samen met Rosella 
als laatste instappen.  
“ Op naar het strand van Scheveningen!” beval meneer v.d. Chijs de koetsier.  
Door een knallende zweepslag zette de twee grote Belgische knollen zich in beweging richting Haag-
poort. Het uitgelaten gedrag van de kinderen en de vrolijke zomerse kleding van de familie trokken op het 
Oude Delft veel bekijks van passanten.  
“Ach wat leuk, waar gaan jullie naar toe?” vroeg een oudere dame aan meneer v.d. Chijs.  
“ Naar Scheveningen,” riep Mienette nog voordat haar vader kon antwoorden.  
“ Dag Mienette, dag Jacobus.”  
Een paar buurkinderen zwaaiden de familie gedag, terwijl ze een eindje met de Jan Plezier meeliepen. 
Een aantal dienstmeiden en oude vrijsters bleven hoofdschuddend  staan.  
“ Waar gaat dit naar toe, zo gedragen fatsoenlijke mensen zich toch niet,“ mompelde een oudere, zeer 
opgedirkte dame tegen een buurvrouw, terwijl zij op het punt stonden de bakkerij aan de Oude Delft 
binnen te gaan. 
“ Op naar Scheveningen,” riep Jan nogmaals zodat iedereen het kon horen. Verschillende bekenden wen-
sten de familie veel plezier met het dagje uit en op hun vraag waar ze naar toegingen antwoordden de fa-
milieleden in koor; “ Naar Scheveningen.” 
Bij de Haagpoort aangekomen zette de koetsier de paarden aan tot een draf. Men passeerde de herberg 
‘Het Zwarte Paard’ en vervolgde de weg langs de Vliet richting Rijswijk. Bij de Hoornbrug aangekomen 
stak men de Vliet over om de reis richting Den Haag voort te zetten. 
“ Leuk hè, jongens,” riep meneer v.d. Chijs naar zijn kinderen, het ratelende geluid van de Jan Plezier 
overstemmend, terwijl men op de Hoornbrug over het water kijkend Delft kon zien liggen. En verder ging 
de reis, over de onverharde wegen van Rijswijk naar het centrum van Den Haag waar men langs het Bin-
nenhof, de Hofvijver richting Noordeinde reed.  
“ Kijk jongens, hier heb je het paleis van kroonprins Willem.”  
Meneer v.d. Chijs wierp zich op als een soort reisleider en vertelde iets over de vele gebouwen die men in 
Den Haag passeerde. Ook wist hij allerlei anekdotes te vertellen over het Binnenhof dat als militair loge-
ment tijdens de Franse overheersing was gebruikt. Over de oude staatsman Van Oldenbarneveld vertelde 
hij hoe hij in de 17e eeuw door toedoen van prins Maurits werd onthoofd. Bij het passeren van de Gevan-
genpoort vertelde meneer v.d. Chijs over de brute moord op de gebroeders De Witt. 
En verder ging de reis tot aan de Scheveningse straatweg, waar de familie tol moest betalen om van de 
verharde straatweg naar Scheveningen gebruik te kunnen maken. Deze kaarsrechte weg verbindt Den 
Haag met Scheveningen, deze weg werd door de staatsman Huygens aangelegd in de 18e eeuw. De Sche-
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veningse straatweg liep dwars door de duinen tot aan de kerk van de Keizerstraat. Daar liet de koetsier de 
Jan Plezier stoppen. 
“ Beste mensen, tot zover kan ik met de Jan Plezier rijden, verderop is de strandweg, die naar het strand 
leidt, maar daar kan ik de Jan Plezier niet keren. U zult de tocht vanaf hier te voet moeten vervolgen.” 
Onder luid gejuich stapten Mienette en Jacobus uit de Jan Plezier, terwijl meneer v.d. Chijs met de koet-
sier besprak hoe laat hij die avond weer wenste te worden opgehaald. Het dagje strandvertier kon nu echt 
beginnen. Jacobus en Mienette konden hun ongeduld bijna niet bedwingen.   

Een zachte bries verstrooide de geur van zilte zeelucht en verse vis, die onmiskenbaar tot de geuren 
van het strand behoorde. Een zacht ruisen van de branding gaf aan dat de zee in een rustige pose verkeer-
de.  
 “ Eindelijk Mienette, we zijn aan het strand,” zei haar één jaar oudere broer Jacobus.  
“ Ja vlug laten we alvast naar het strand gaan,” zei Mienette opgewonden.  
“ Hallo kinderen, niet zo vlug,” riep mevrouw v.d. Chijs haar jongste telgen terug, “ bij ons blijven, het is 
nog een hele wandeling naar het strand.”  
Over het duin klimmend sloeg men rechtsaf voorbij de Ned. Herv. Kerk aan de Keizerstraat, langs het ho-
tel ‘Nieuw Soeterburg’ en liep men vervolgens de strandweg op, die sinds kort voorzien was van een laag 
schelpen, waardoor men makkelijker over het pad naar het badhuis van Scheveningen kon lopen.  
“ Oh, kijk eens mamma, “ zei Mienette, ” daar liggen allemaal bootjes op het strand.”  
“ Ja Mienette, dat zijn visserspinken. De Scheveningse mannen gaan met die bootjes op zee vis vangen, 
die ze dan aan land brengen om ze hier op het strand te verkopen.”  
Verschillende groepjes mensen waren bezig bij de boten of bij het verwerken en verhandelen van de vis. 
Anderen waren weer bezig om beschadigde netten te repareren, terwijl zeelui met grote kwasten de op het 
strand liggende boten met teer insmeerden om ze waterdicht te houden. Overal had Mienette interesse in 
en bleef dan ook geregeld staan om iets te vragen of te bekijken. 
“ Toe Mienette, loop nu eens door. Met dit tempo zijn we vanavond nog niet bij het badhuis,” vermaande 
haar moeder haar. 
Het badhuis lag zo’n 500 meter van de Keizerstraat af. Ver verwijderd van alle bedrijvigheid op het 
strand zodat iedereen, zonder bespied te worden door visserslui, in zee kon baden of langs het strand kon 
flaneren. 
 

             
            Strandwagen Scheveningen 



 82

“ Jongens,” zei meneer v.d. Chijs nadat ze het schelpenpad grotendeels hadden afgelopen.  
“ Jongens, we zullen hier het schelpenpad verlaten en een goed plekje in het zachte zand opzoeken, zodat 
we beschut achter het duin zitten en de kinderen in het zand kunnen spelen. De familie voegde de daad bij 
het woord, verliet het schelpenpad en Mienette en Jacobus renden onder luid gejuich richting zee. 

Wange had het gedurende de rit naar Scheveningen al erg warm gehad in het krap zittende pak. 
Nu hij met inspanning de zware reiskoffer over het zand richting strand moest dragen parelden de zweet-
druppels hem op het voorhoofd. Het strak zittende boordstrikje had inmiddels een eigenaardige stand op 
zijn adamsappel en half onder zijn linkeroor ingenomen. Het zwarte vest dat Wange droeg fungeerde in 
de zon als een oven, waarin zijn overhemd min of meer in zweet gestoomd werd. Wange voelde de broek 
om zijn dijen kraken en kreunen en hij verwachtte dat het stiksel niet opgewassen zou zijn tegen deze be-
proeving van klimmen en klauteren over het duin en het ploeteren door het zand.  
“ Mienette, Jacobus,” riep mevr. v.d. Chijs vanonder haar parasol vandaan, “ nog niet in zee gaan, jullie 
mogen nog niet nat worden.”  
Mienette en Jacobus hielden hun draf naar de zee in om vervolgens terug te keren naar hun ouders. Het 
gezelschap had zich nu behaaglijk op het zand en uit de wind neergezet. Jan en Pieter lagen languit in het 
zand, terwijl mevr. v.d. Chijs Mienette en Jacobus instructies gaf met betrekking tot het spelen in het zand 
en de gevaren van de zee.  
Langs de vloedlijn liepen een aantal oudere mensen paarsgewijs in hun beste kleding te flaneren terwijl 
een aantal kinderen in de kleine meertjes naar schelpen of visjes zochten. 
Op verschillende plekken waren kinderen bezig zandbouwsels te maken. Bij het badhuis zag je gegoede 
burgerlui hun wandeling maken naar het duin of verderop richting het Noorderstrand. 
“ Pootje baden is toegestaan, tot aan de knieën,” herhaalde mevr. v.d. Chijs verschillende keren, “ in het 
zand mogen jullie spelen, je mag langs de vloedlijn schelpen gaan zoeken maar zorg ervoor dat je niet te 
ver wegloopt. Wij blijven hier op deze plek zitten en Rosella zal met jullie meelopen.”  
Rosella nam beide kinderen aan de hand en wandelde al lachend en giechelend met de kinderen naar de 
vloedlijn om ze daar te laten spelen.  

Wange had zich,  nadat hij de reiskoffer aan meneer v.d. Chijs had afgegeven, wat afzijdig van de 
familie in het zand neergezet, voor hem viel op dit moment nog niet veel te beleven.   
Jan en Pieter hadden zich voorgenomen heerlijk in het zand te gaan genieten van de frisse zeelucht en van 
de warmte van de juli zon. Het zwemmen in de zee kon best nog even op zich laten wachten. Meneer v.d. 
Chijs had besloten om na de lunch een bezoek te gaan brengen aan het badhuis van Jacob Pronk. 
“ Rosella, kijk eens, ik heb hier een heel mooie schelp gevonden.”  
Mienette toonde haar vondst aan Rosella en Jacobus. Ze was verrukt over alles wat hier op het strand te 
zien en te vinden was. Ze had haar rokjes opgeschort tot onder haar middel en liep afwisselend in het on-
diepe water van een zeemeertje om vervolgens weer op het strand naar schelpen te zoeken, die ze in haar 
jurkje verzamelde. Dan liep ze weer naar Rosella om haar belangrijkste vondsten af te geven ter bewon-
dering of bewaring.  
Jacobus had inmiddels een mooie berg zand gevonden en besloot deze om te vormen tot een zandkasteel. 
Terwijl de kinderen zo bezig waren bekeken meneer en mevrouw v.d. Chijs de omgeving en genoten in-
tens van al dat moois wat de natuur hen te bieden had. Ze voelden zich gelukkig en voldaan over dit leven 
dat zij als hun invulling van het bestaan op aarde voelden. 
“ Jacob,” begon zijn vrouw het gesprek, “ wat een gelukkig gezin hebben wij. Jan en Pieter zo tevreden te 
zien, Jacobus en Mienette zo te zien spelen in deze ongerepte natuur. Ach Jacob, konden we dit maar elke 
dag beleven. Deze momenten zijn mij het meest dierbaar.” 
Meneer v.d. Chijs nam voorzichtig de handen van zijn vrouw in de zijne en fluisterde haar toe; “ Mijn 
lieve Anna, alles wat ik bezit en wat ik beleef wil ik samen met jou delen. Ook de toekomst, die ons te 
wachten staat. Ons geluk, onze liefde en onze kinderen.” 
“ Och Jacob, ik verlangde al zo lang naar dit moment samen met de kinderen volop te kunnen genieten 
hier aan het strand van Scheveningen.” 
Enigszins ontroerd gaf mevrouw v.d. Chijs haar man en kus op zijn wang. 
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Intussen had Wange enige te strak zittende kledingstukken losgeknoopt. Het irriterende strikje had 
hij afgelegd, de broek wat losser gezet en de sandalen uitgedaan. Ofschoon hij nog geen toestemming had 
gehad van meneer of mevrouw had hij zich achterover uitgestrekt, de ogen gesloten en was hij in een 
lichte roes ingedommeld. 
Nu het middaguur naderde werd het tijd om gezamenlijk de lunch te gebruiken. Mevr. v.d. Chijs en 
Rosella spreidden het grote picknicklaken op het zand uit, openden de picknickmand en zetten de beno-
digdheden voor de picknick op het laken. Een ieder nam plaats aan de rand van het picknicklaken om zo 
aan te zitten aan het gedekte gedeelte van het strand. Rosella en mevr. v.d. Chijs deelden de klaarge-
maakte boterhammen uit en voorzagen iedereen van een glas geitenmelk. 
“ Heerlijk hè, jongens, zo aan het strand,” begon meneer v.d. Chijs het gesprek, “ het is een briljant idee 
geweest van Jacob Pronk om hier een kuuroord te beginnen. Het is allemaal nog in een beginfase maar als 
hij hetzelfde weet te bereiken als in Brighton, dan hebben we hier een prachtige attractie voor iedereen. 
Er zijn al plannen om het houten badhuis te vervangen door een groter stenen badhuis, zodat er meerdere 
mensen tegelijk gebruik kunnen maken van de bad accommodatie. Straks wil ik een warm zee waterbad 
nemen in het badhuis en daarna wil ik me met de badkoets in zee laten rijden voor een onderdompeling.” 
“ Dat lijkt mij heerlijk! Willen jullie straks ook zo’n zeebad?” vroeg hij aan zijn twee oudste zonen. 
Pieter en Jan keken elkaar aan; “ Nee vader wij gaan liever zo direct zwemmen in zee.” 
“ Dat kunnen jullie natuurlijk ook gaan doen,” antwoordde hun vader, “ bedenk echter wel dat het sinds 
vorig jaar verboden is om hier naakt te zwemmen. Dus trek wel je wollen badkleding aan. Ik heb geen zin 
om last te krijgen met de overheidsdienaren. Afgesproken jongens? “ 
 “ Jazeker vader,” antwoordden de jongens tegelijk. 
Nu de lunch voorbij was werden de spullen en de overgebleven etenswaren weer in de grote picknick-
mand ingepakt. Pieter en Jan kleedden zich om voor een zwempartijtje en samen zetten ze het op een 
rennen elkaar plagend en duwend tot aan de vloedlijn om, eenmaal ver genoeg in het water te zijn ge-
komen, een duik te nemen om hun zwemprestaties te tonen en elkaar af te troeven. 
“ Lekkere water hè, Jan!”  
“ Ja heerlijk Pieter, en er zijn zo weinig mensen in zee.”  
Nu waren er wel zo’n tien, twintig kleine jongens en meisjes op het strand aanwezig, waarbij de meisjes 
met de rode rokjes omhoog in de grote plassen, die bij eb op het strand achterbleven, rondplonsten, terwijl 
de jongens verderop in de golven speelden. Het water was fris maar niet koud de jongens voelden zich 
heerlijk in hun element en doken bij voortduring onder water. De golven rolden met een stevige gang op 
het strand aan terwijl de Jan en Pieter zich staande trachtten te houden in de branding De golven maakten 
forse krullen om vervolgens met een ferme klap op de ruggen van de jongens op te botsten. Jan kon in de-
ze branding niet goed zwemmen en liep met de handen op de grond, zodat het net leek of hij zwom maar 
een stevige golf sloeg over hem heen en deed hem proesten van het zoute water, dat hem in de mond 
kwam. 
Mienette en Jacobus vervolgden, onder het toeziend oog van Rosella en Wange, hun bouwwerkzaamhe-
den aan het grote zandkasteel, dat steeds meer de omtrekken van een fort ging vertonen. De kinderen 
waren dolenthousiast, maakten gangen in het zandkasteel, bouwden zandwallen om het kasteel te be-
schermen tegen de oprukkende zee. 
“ Zeg Anna, ik wil nu even naar het badhuis lopen om te zien hoeveel mensen nog voor mij zijn voordat 
ik gebruik kan maken van de faciliteiten die het badhuis te bieden heeft. Loop je even mee?” 
Mevr. v.d. Chijs wierp een vluchtige blik over de spelende kinderen en zei tegen haar man; ” Goed, 
Jacob, ik loop even mee. De kinderen zijn zo druk bezig we kunnen wel even een stukje lopen. Rosella en 
Wange houden een oogje in het zeil.” 

Rosella en Wange zaten naast elkaar op het strand en deden de indrukken op van dit zonnige dagje 
uit. Ze genoten van dit heerlijke dagje zonder hun vaste werkzaamheden in het magazijn of in het huis. 
Wange, die al geruime tijd amoureuze gevoelens voor Rosella had, zag zijn kans schoon en begon het ge-
sprek.  
“ Rosella ik wil je wat vertellen.” 
” Rosella, die al zo haar stille vermoedens had, glimlachte en zei quasi onverschillig; “ Zo, en wat is dat 
dan wel, Wange?” 



 84

“ Rosella,” hervatte Wange het gesprek, ” Rosella, ik vind je heel erg aardig en ik loop al maanden met 
het idee of wij misschien iets met elkaar kunnen beginnen. Ik zou het fijn vinden als wij wat vaker met 
elkaar om zouden kunnen gaan. Ik vind je niet alleen erg aardig maar ook bijzonder knap en voorkomend. 
Nachten lig ik wakker en denk ik aan jou, ik zie je gezicht voor me, ik hoor je lach en ik zie jouw gestalte 
in gedachte aan mij voorbij gaan. Rosella, ik hou van jou.”   
Rosella kon een kort lachje niet onderdrukken.  
“ Wange toch, hoe durf je mij voor zo’n keuze te stellen?” 
“ Ach Rosella, zie mij nu aan, ik woon in het Boterhuis aan de Markt, ik ben alleen in de avonden op mijn 
kamer. Ik heb niemand om mee te praten. Behalve op de dagen, dat ik in het magazijn van het Delftse 
Boterhuis werk, en dan zie ik ook maar weinig mensen. Ik voel me net een kluizenaar. Mag ik met jou 
omgaan en genieten van de gesprekjes, die wij zouden kunnen hebben?” 
Na een kleine denkpauze antwoordde Rosella; “ Wange, ik voel ook heel veel voor jou, maar je begrijpt 
natuurlijk dat ik eerst mijn tante Van Dort moet inlichten over jouw gevoelens voor mij, voordat ik in het 
openbaar met jou om kan gaan.” 
“ Graag Rosella, ik zal wachten totdat jij een besluit hebt genomen.” 
Wange voelde een last van zich afvallen, zijn onzekerheid was nu weggenomen en het geluk gloeide in 
zijn borststreek. 

Inmiddels was aan de prettige werkverhouding tussen Mienette en Jacobus een eind gekomen.  
“ Mienette, hou op!” beval Jacobus.  
“ Je maakt een dijk kapot!”  
“ Ik wil niet meer met jou spelen, Jacobus. Jij doet altijd je eigen zin. Ik vind het niet leuk meer!” 
Met een wilde trap schopte Mienette een deel van de al beschadigde dijk kapot en stampte erop.  
“ Mienette, ga weg!”   
Met een welgemikte duw gooide Jacobus Mienette op het vochtige zand van de vloedlijn. 
“ Jacobus ik vind je niet meer aardig. Ik ga weg.”  
De daad bij het woord voegend stond Mienette op, betastte haar vochtig geworden jurkje en ondergoed, 
en maakte, nadat ze nog een deel van de dijk had verwoest, rechtsom keert en liep zelfbewust het strand 
af richting schelpenpad. Wange en Rosella hadden niets van het meningsverschil van Mienette en Jaco-
bus opgemerkt en waren te zeer in hun gesprek met elkaar verdiept, dat ze niet zagen dat Mienette zich 
van het strand verwijderde. 
“ Ik ga daar eens kijken bij die kleine huisjes aan het begin van het schelpenpad,” dacht Mienette bij 
zichzelf.  
“ Rot Jacobus !”  

Meneer en mevrouw v.d. Chijs waren inmiddels samen opgelopen tot aan het houten badhuis van 
Jacob Pronk. Op een bord stonden de tijden, waarop het badhuis geopend was, en de prijzenlijst van het 
badhuis aangemerkt. 
 
 “ Warm zeewaterbad in badhuis met gebruik handdoek 35 stuivers ” 
 “ Baden of onderdompeling in zee met badkoets en  
             badmeester of badjuffrouw    25 stuivers ”   
 “ Huur badkleding man of vrouw    10 cent “ 
 “ Huur handdoek ( 2 stuks )       5 cent “ 
 
“ Och, kijk nu eens Anna. Pronk doet goede zaken, hij heeft zijn tarieven in vergelijking met vorig jaar 
verhoogd. Ik neem een warm zee waterbad en daarna een zeebad met badkoets. Badkleding en handdoe-
ken heb ik zelf dus die hoef ik niet te huren. Eens kijken hoeveel personen er nog voor mij zijn.”  
Mevrouw en meneer v.d. Chijs betraden de wachtkamer van het badhuis. Er bevonden zich twee wach-
tende personen in de wachtkamer, die ook voornemens waren gebruik te maken van de badfaciliteiten van 
het badhuis.  
“ Meneer,” sprak een breedgeschouderde en besnorde manspersoon meneer v.d. Chijs aan, “ wat kan ik 
voor u doen?”  
Meneer v.d. Chijs somde zijn wensen op en verkreeg een volgnummer voor het gebruik maken van het 
badhuis.  
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“ Zijn alleen deze twee personen in de wachtkamer nog voor mij?“ vroeg hij aan de badmeester.  
“ Jazeker, meneer, als deze twee heren hun bad hebben genomen bent u aan de beurt.” 
” Hoe lang zou dit kunnen duren? “ vroeg meneer v.d. Chijs.  
“ Ik schat zo’n 30 minuten meneer,” antwoordde de badmeester.  
“ Prima,” zei meneer v. d. Chijs en betaalde de kosten voor het warme en het koude zeebad. 
“ Kom Anna, we kunnen nog even wandelen over het strand alvorens ik gebruik maak van het badhuis. 
Had jij ook een bad willen nemen Anna?”  
“ Oh nee hoor, ik durf de kinderen niet lang alleen te laten, ik wandel zo direct terug naar onze picknick-
plek,” zei zijn vrouw. 
“ Ach, Anna. Pieter en Jan zijn er toch bij. Bovendien gaan Rosella en Wange niet zwemmen. Die zullen 
echt wel op Jacobus en Mienette letten. Kom, laten we nog een eindje langs het strand wandelen.” 

Intussen liep Mienette het schelpenpad af richting Scheveningen zonder dat dit door iemand werd 
opgemerkt. Jan en Pieter waren druk bezig hun zwemkunst te beoefenen en beleefden veel plezier aan het 
elkaar uitdagen om grotere prestaties te verrichten in het duiken en het zwemmen. 
Mienette was nieuwsgierig geworden naar de kleine huisjes, die verzonken in de duinen langs het schel-
penpad stonden en slechts met hun puntdaken boven de duintoppen uitstaken. Langs het hobbelige kar-
renspoor liep Mienette richting dorp. Om dan zijwaarts het hoogste duin te beklimmen, dan zag ze de ver-
weerde met rode pannen belegde daken van de armoedige vissershuisjes waarvan sommige een moestuin 
hadden. De huisjes lagen in de diepte van het duin, aan een smal straatje. Een wankel vlechtwerk van te-
nen schotwilgen scheidde de moestuin van het straatje. In het tuintje zag Mienette nog net de felle kleuren 
van de dahlia’s, die nu in bloei stonden. Kordaat liep ze het duin op om vervolgens aan de andere kant 
met grote stappen het duin af te lopen naar het eerste huisje van een rijtje kleine vissershuisjes. Onder aan 
het duin bevond zich een smalle geplaveide weg, die deels onder het zand was geraakt. Het straatje was 
zo breed dat er net een paardenwagen op zou kunnen rijden. Bij het eerste bescheiden vissershuisje, dat 
aan de voorzijde slechts één raam en een voordeur bezat en waar een klein plaatsje onder een schuin af-
dak was aangelegd. Onder dit afdakje stonden een aantal teilen en houten tonnen. Het huisje zag er verve-
loos uit. De verf van de raam- en deurkozijnen was afgebladderd en het blank gekomen hout zag er rot-
tend uit. De voordeur bestond uit twee halve deuren, waarvan het onderste gesloten was en het bovenste 
half open stond, zodat je een blik kon werpen op het eenvoudige interieur van het huisje. Het plaatsje was 
met en houten hekwerk afgezet, terwijl een klein hekje toegang gaf tot het ongeplaveid erf. Op het plaats-
je was een wat oudere vrouw bezig een aantal teilen schoon te maken. Ze was klein van stuk. Ze was juist 
klaar met de was. Een rode baaien rok, een paar hemden, boezeroenen en onderbroeken hingen druipend 
over de waslijn. Mienette vond het uiterst interessant en dacht bij zichzelf; “ Laat ik eens een gezellig 
praatje met deze mevrouw gaan maken.”  
“ Dag mevrouw, “ sprak Mienette het vrouwtje aan, “ ik ben Mienette v.d. Chijs en ik kom uit Delft.” 
Het vrouwtje draaide zich verbaasd om naar de stem, die haar aansprak. Mienette bekeek de klederdracht 
van het vrouwtje. Het vrouwtje was in de dagelijkse Scheveningse klederdracht gestoken. Ze droeg een 
oorijzermuts met zilveren boeken. Een eenvoudig boezeroen met korte mouwen bedekte haar bovenlijf. 
Een zwarte breed uitstaande rok met een wit schort bedekte het onderlijf en de benen. Een paar klompen 
schoeiden de voeten.  
 “ Kom kind, ‘k ‘oor je wel,’ oor!” antwoordde het vrouwtje niet geheel onvriendelijk.  
Mienette die nog nooit dit soort kleding in Delft had gezien wilde daar alles van weten.  
“ Waarom draagt u deze zwarte jurk nu het zo warm is?”  
Het oude vrouwtje kon een glimlach niet onderdrukken. 
“ Zô  zô,’t juffrouwtje wul nogal wat weete! ”  sprak het vrouwtje in het Scheveningse dialect.  
“ Ja ik vind de kleur van uw blouse zo leuk.”  
Mienette doelde op de donkerblauwe sits, die de vrouw droeg welke bedrukt was met donkerrode mar-
grietmotieven, waarvan de hartjes bedrukt waren met een zilverwitte kleurstof. 
“ Kik,” zei het vrouwtje,“ Dad-is me werrekgoed; dat dreegd-ik as ik bûte werreke mot.” 
Het vrouwtje had duidelijk schik in het onverwachte gesprek met deze kleine bezoekster. 
Ze was niet groot, nogal gedrongen van gestalte, haar ontblote onderarmen zagen er stevig uit. Haar han-
den vertoonden diepe rimpels van het harde werken. Ze had een door de zon gekleurd gelaat, dat door de 
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voortdurende blootstelling aan de zon en de zilte lucht leerachtig gebruind was. Een paar vriendelijke 
ogen keken Mienette aan, terwijl de brede mond vormeloos, door het ontbreken van een gebit, het gezicht 
een slordig aanzien gaf.  
“ Zô kind, je ben nogal niesgiereg,” zei het vrouwtje vriendelijk terwijl de woorden in een bijna onver-
staanbaar Schevenings tot Mienette kwamen. De –ss en de –tt klanken werden door het ontbreken van het 
gebit, nauwelijks uitgesproken, terwijl één tand manhaftig in de onderkaak alle functies voor taalklanken 
voor zijn rekening moest nemen. Tijdens het spreken flapperden de wangen van het vrouwtje op en neer 
waardoor het gezicht dan weer strak en dan weer vervallen als een ingezakte zak in elkaar schoof.  
“ Mevrouw,” vroeg Mienette, “ waarom spreekt u zo vreemd?  Ik kan u bijna niet verstaan. Heeft u maar 
één tand?”  
“ Jae,“ antwoordde het vrouwtje,“ ik praet Schevenings en jij praet Dellefs. Dat-is ‘t verschil. En jae ik 
‘eb mar iene tand, dat ei-je goed ‘ezien.” 
 “ Wat heeft u daar op uw hoofd? Wat zijn dat voor dingen? Ik heb dat nog nooit gezien?” vroeg 
Mienette.  
“ Dat-sin booke.” 
“ Boeken???” vroeg Mienette verbaasd.  
“ Boeken gebruik ik om te lezen. Waarom noemt u die dingen boeken?”  
“ Jae, dad-is non iemmael reegel; alle êzers van Scheveningse vrouwe die ‘ebbe booke. Die booke die 
benne allieneg mar voor de môi-tôi.”  
Het antwoord bevredigde Mienette, toch wilde ze nog meer weten over deze mevrouw. Haar nieuwsgie-
righeid dwong haar weer tot het stellen van een vraag.  
“ Och mevrouw, heeft u ook kinderen en bent u getrouwd?”  
“ Gosjelief ôk,  jij wul wel veul weete kind! Ik gelôf dat je alles vamme  weete wul. Wul je ôk gelik effe me 
‘uisje zien?”  bood het vriendelijke vrouwtje aan.  
Mienette sprong bijna een gat in de lucht, dat zou ze best eens willen zien. 
“ Ja mevrouw, dat zou ik heel leuk vinden.” 
” Komt-tan mar effe mee. Ik ‘eb net ‘egeeten ‘oor ,mar ik ‘eb nog wat franje over; ‘ei-je daer soms trek 
in?”  
Mienette had geen flauw idee wat franje zou moeten zijn, maar wie niet waagt, die niet wint. Mienette 
liep nieuwsgierig achter het oude vrouwtje aan dat haar klompen voor de deur uitschopte, het onderdeur-
tje openmaakte en Mienette vriendelijk uitnodigde binnen te komen. Het huisje had een klein halletje 
waar jassen of mantels aan een kapstok opgehangen konden worden. Van hieruit liep je direct de huiska-
mer binnen. Deze was klein maar gezellig ingericht. In het midden stond een vierkante tafel met rondom 
drie stoelen. Tegen een muur stond een gietijzeren potkachel, die in deze tijd van het jaar geen dienst 
deed. De muur achter de potkachel was voor de helft betegeld met blauw beschilderde tegeltjes. Aan het 
plafond zweefde een houten scheepje met volle zeilen. In de hoek van de kamer lag een half voltooid 
visnet, waarmee het vrouwtje haar schamel inkomen verdiende. In de glazen vitrine, in de andere hoek 
van de kamer, zag Mienette geribde en zilverkleurige schelpen naast geschubde zeemeerminnen liggen. 
De parelmoer kleurige doosjes en de anderhalf duims grote porseleinen figuurtjes, schiepen de vitrine om 
in een toverwereld, die op elk moment tot leven zou kunnen komen. Op een klein dressoir onder het enige 
raam in de kamer, stonden wat prullaria en een portret. 
“ Wie is dat,” vroeg Mienette naar het portret wijzend.  
“ Da‘s me man,” antwoordde het vrouwtje,“ mar die is allang dôd. Met die sturrem toe, zô’n vêftien jaer 
‘eleeje, toe is-tie op zê ‘ebleeve.” 
” Oh,” reageerde Mienette enigszins geschrokken, “ heeft u hem nooit neer gezien?”  
“ Nee kind, kik; as ‘n visserman op zê ebleeve was dan zag je d’m ‘iet mer brom. Ze benne met d’r viere, 
de stierman en nog drie ‘aare mense, met-tie schût ‘ebleeve. Die ‘iettede de ‘Maria’. Ze benne toen- 
allemael ‘ebleeve.”  
Dit was voor Mienette een ongewoon verhaal; “ Mensen horen toch in bed dood te gaan, toch niet op 
zee!” dacht Mienette bij zichzelf.  
“ En heeft u helemaal niets meer van hem, behalve dan dit portret?” 
” Jae kind, zô is-tat non ienmael da’s de wul van God. Mar jae, ’t is awweer lang ‘eleeje.”  
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“ Lus-je wel  franje, d’r zit spek in en kaek.”  vroeg het vrouwtje.  
“ Franje?” dacht Mienette, “ wat zou dat nu weer zijn. Jazeker,” zei Mienette onverschrokken en nestelde 
zich alvast op een stoel aan de vierkante tafel, terwijl het vrouwtje een andere deur opende naar een klein 
keukentje. Een geur van warme franje trok de huiskamer in. Tegenover Mienette hing aan de muur een 
kruisbeeld waarachter een gebedsplaatje was gestoken. Een buxustakje, met verdorde blaadjes, was aan 
het kruisbeeld bevestigd. 
Mienette nam het kamertje goed in zich op.  
“ Dit moet ik straks aan papa en mamma vertellen. Dit heb ik nog nooit eerder gezien.” 
“ Zô kind, ‘ier ‘ei-je ’n beetje Scheveningse franje, dat-is ’êl lekke! Je maekt ’t van kaek en die mot je dan 
êst wêke. Dan doe je d’r wat stikkies spek bij en dan doe je dat saeme in de  kookebakspan. En daer doe 
je dan  strôp op. Wul je dat wel?” vroeg het vrouwtje, dat nu met de koekenbakpan de kamer was binnen 
gekomen om de franje op een vertind bordje op te dienen.  
“ Ik lust wel stroop er overheen, dat lijkt me wel lekker,” zei Mienette tegen het vrouwtje.    

  
Intussen waren meneer en mevr. v.d. Chijs na hun strandwandeling weer bij het badhuis aangeko-

men. Voor het badhuis stond nog één van de zeebadkoetsen, de andere badkoets stond een flink eind van 
het strand in de branding van de zee. De grote kap van de zeebadkoets was neergelaten. Onder deze kap 
kon de zeebadgenieter onbespied een koud zee waterbad nemen, terwijl de badmeester of badvrouw een 
oogje in het zeil hield op de badende gast, die zich liet verwennen met een onderdompeling of andere 
geneugten van het koud zee waterbad. 
“ Anna,” zei meneer v.d. Chijs, “ ik ga nu mijn warm zee waterbad nemen en daarna wil ik ook nog met 
één van deze zeebadkoetsen een koudwaterbad nemen. Ik denk dat ik zeker een uur bezig zal zijn.”  
“ Wil je echt geen gebruik maken van de bad-accommodatie, Anna?” vroeg hij nogmaals aan zijn vrouw.  
“ Nee, Jacob. De kinderen zijn al veel te lang alleen gebleven. Ik ga wel op het strand op onze picknick-
plek zitten om zo te genieten van de frisse lucht en het ruisen van de zee. Bovendien heb ik een boek 
meegenomen. Dan kan ik rustig lezen.” 
Mevr. v.d. Chijs verwijderde zich met haar parasol boven haar hoofd van het badhuis, terwijl haar man 
zich bij de badmeester meldde om gebruik te maken van zijn bestelde warme zee waterbad. 
“ Alstublieft, badmeester.” Meneer v.d. Chijs overhandigde de man zijn volgnummer.  
“ Welke badkamer kan ik gebruiken?”  
“ Nummer twee meneer. Deze kamer is zojuist vrijgekomen en de badkuip is gereinigd. u kunt uw gang 
gaan,” antwoordde de badmeester. 
Meneer v.d. Chijs betrad de badkamer, waar links in de hoek een groot geëmailleerd bad gereed stond om 
gevuld te worden. Boven de badkuip bevonden zich twee grote koperen kranen. Een voor warm en de 
ander voor koud water. De badkamer was rondom voorzien van een licht gekleurde lambrisering. Een ge-
deeltelijk geblindeerd raam liet een gefilterd licht binnen. Links en rechts, aan de wanden waren aan elke 
kant twee aquarellen met bloeiende planten opgehangen. In de badkamer bevond zich naast de badkuip 
een mand voor het gebruikte linnengoed. Een tafeltje met een lampetkan stond gereed om zich met zoet 
water te wassen of  te drinken. Op een eenvoudige met rieten zitting beklede stoel kon de badgast zijn 
persoonlijke kleding neerleggen. 
Meneer v.d. Chijs liet het bad vollopen met het warme water dat buiten door een stookgelegenheid was 
verhit.  
“ Ja, dit is lekker,” mompelde meneer v.d. Chijs bij zichzelf.  
Terwijl het bad volliep ontdeed meneer v.d. Chijs zich van zijn kleding, wierp een blik door het raam om 
eventuele gluurders te kunnen betrappen. Toen het bad voldoende was volgelopen stapte hij op het op-
stapkrukje om zich vervolgens behaaglijk in het warme zeewater te laten glijden.  
“ Och wat is dit heerlijk. Anna weet niet wat ze mist. Ik zou uren in deze weldaad kunnen vertoeven.”  
Meneer v.d. Chijs liet zich kopje onder gaan om zijn hele lichaam in aanraking te laten komen met het 
weldadige warme water. 
 
“ Jan, Pieter, waar is Mienette?” mevr. v.d. Chijs had al van een afstand gezien dat er iets niet klopte. 
Wange was in geen velden of wegen te zien. Rosella stond hevig gebarend Jan en Pieter iets uit te leggen. 
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“ Rosella, waar is Mienette?” vroeg mevr. v..Chijs op een strenge toon.  
Rosella sloeg haar ogen neer; “ Mevrouw, neemt u het ons niet kwalijk maar wij hebben Mienette uit het 
oog verloren.” 
“ Wat?? Niet kwalijk nemen? Waarom denk je dat wij je meegenomen hebben? Jan en Pieter, kunnen 
jullie dan ook geen moment jullie verantwoordelijkheid nemen?” brieste zij haar zoons toe. 
“ Waar is Wange, Rosella?”  
” Wange is al naar het dorp gelopen om te vragen of men daar Mienette heeft gezien. Mevrouw het spijt 
me zo.”  
“ Och, mijn lieve hemeltje,” jammerde mevr. v.d. Chijs, “ mijn Mienette, och god, als ze maar niet de zee 
is ingelopen!” 
“ Nee hoor, mamma,” mengde Jacobus zich in het gesprek, “ Mienette was vervelend en ze is daar naar 
toegelopen.”  
Met zijn vingertje wees Jacobus de richting aan waar hij zijn zusje naar toe had zien lopen. 
“ Jongens, sta niet te treuzelen. Vooruit, kleed je aan. Pieter jij gaat direct naar het badhuis om je vader te 
halen. Jan jij gaat met mij mee Mienette zoeken. Rosella jij blijft hier met Jacobus op onze picknickplek. 
Let op Jacobus en de picknickspullen!” beval mevr. v.d. Chijs.  
“ Tjonge, tjonge, wat een toestand. Waarom letten jullie niet op Mienette?”  
Mevr. v.d. Chijs en Jan liepen zo snel mogelijk naar het duin dat Jacobus had aangewezen in de hoop dat 
Mienette zich daar tussen de schaarse beplanting zou bevinden. 
Pieter haastte zich, nadat hij zich had omgekleed, naar het badhuis, dat op een honderdtal meters van hun 
picknickplek was verwijderd. 
“ Meneer, kunt U mij vertellen in welke kamer mijn vader zich bevind?” vroeg Pieter aan de badmeester.  
“ Uw vader, jongeman?”  
” Ja, hij moet in één van deze kamers zijn. Hij is zojuist gearriveerd om een warm waterbad te nemen.” 
“ Nu jongeman, dat moet dan badkamer twee zijn. Daar is zojuist een heer naar binnen gegaan om een 
bad te nemen. Ik hoop dat u hem niet voor niets stoort,” zei de badmeester. 
Aan de laatste mededeling had Pieter geen boodschap, hij stapte resoluut op de badkamer af en bonkte 
twee maal op de deur.  
Meneer v.d. Chijs, die net soezerig was geworden van het warme bad, schrok op van het kloppen op de 
deur. 
“ Wie is daar?” riep hij.  
“ Ik ben het vader, Pieter. U moet direct meekomen. Mienette is zoek. We weten niet waar ze is!” 
berichtte Pieter zijn vader. 
“ Wel verdraaid!” bromde meneer v.d. Chijs en zag zijn voornemen van een heerlijke badpartij als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. 
“ Waar is moeder?” zei hij terwijl hij uit het bad stapte, een handdoek omsloeg en naar de deur liep. 
“ Moeder is al met Jan aan het zoeken! Kom gauw mee voordat we Mienette helemaal kwijt zijn.” 
“ Jazeker, jazeker, ik kom eraan.” 
Meneer v.d. Chijs kleedde zich haastig aan. Hij nam nauwelijks de tijd om zich af te drogen. Binnen een 
minuut stond hij met nog openstaand hemd en de schoenen los aan de voeten in de wachtkamer van het 
badhuis. 
“ Vooruit Pieter. We gaan snel mee helpen met het zoeken.” 
Met een vluchtig gebaar bedankte meneer v.d. Chijs de badmeester, die zijn hoop op een fooi zag vervlie-
gen.  
“ Tot de volgende keer, meneer,” mompelde de besnorde man.  
 

Inmiddels was Wange al in het dorp aangekomen en had aan die en gene geïnformeerd of zij mis-
schien Mienette hadden gezien. Wange liep om de kerk in de Keizersstraat en iets in hem wees hem de 
weg naar een smal straatje, dat juist achter de kerk naar het duin toeliep. 
“ Ik zal dat straatje eens aflopen,” dacht Wange bij zichzelf.  
“ Op het strand en bij de pinken en bij het nettenboeten heb ik Mienette ook niet gezien dus moet ze nog 
in de buurt van het duin zijn.” 
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Vol goede moed liep Wange het straatje af, links en rechts kijkend of Mienette misschien bij deze huisjes 
zou zijn.  
“ Misschien zit ze wel in één van deze huisjes,” peinsde Wange die voor dit moment zijn opvallende out-
fit was vergeten. Hier en daar informeerde Wange aan een passant of  hij misschien en klein meisje in een 
roze jurkje met een grote roze hoed had gezien. Verschillende keren had hij een ontkennend antwoord ge-
kregen. Maar zijn gevoel dreef hem verder het smalle straatje in.  
Aan het eind van het straatje lag het plaveisel gedeeltelijk onder het zand. Het plaveisel van het straatje 
ging hier over in een karrenspoor dat aan de kant was afgezet met een schotwilgen vlechtwerk, dat een 
wankele schutting vormde voor de achter liggende moestuin. De blaadjes van de berkenbomen ruisten 
zachtjes op de lichte zeewind, terwijl een nog natte was traag op en neer bewoog aan de waslijn boven het 
kleine plaatsje van het laatste vissershuisje. 
“ Wat zie ik?”  
Plotsklaps hield Wange zijn pas in. Door het openstaande bovendeurtje van het laatste vissershuisje zag 
Wange een glimp van een rozige hoed.  
“ Dat moet Mienette zijn!” Wange bedacht zich geen moment. Hij opende het hekje, liep met vier, vijf 
grote stappen het kleine plaatsje over en klopte op de deur van het huisje. 
“ Oh, mevrouw, u hebt bezoek, er wordt op de deur geklopt,” zei Mienette tegen het vrouwtje. 
“ Oh, ik zel effe kikke.”  
Het vrouwtje stond op, liep de huiskamer uit naar de voordeur waar zij de modieus uitgedoste Wange 
aanschouwde.  
“ En, zeuntje, wat ken ik voor je weeze?” sprak het vrouwtje Wange aan. 
“ Neemt u het mij niet kwalijk, dat ik u stoor mevrouw. Maar hebt u misschien een klein meisje van 
ongeveer zes jaar gezien?” 
Nog voordat het vrouwtje kon antwoorden sprong Mienette van haar stoel en riep uitgelaten: “ Wange 
wat kom je doen?” 
“ Jonge juffrouw Mienette de hele familie loopt u te zoeken. Uw moeder is vreselijk ongerust.” 
“ Oh, nee toch?” viel het vrouwtje in het gesprek.“ Ik ben ‘êlemael  vergeeten-om te vraege waer ovve 
papa en mamma benne, kind! Je ben toch ‘ietweg’ elôpe, is ‘t wel?” 
Mienette antwoordde resoluut: “ Nee hoor mevrouw, ik was alleen maar benieuwd wie hier in dit huisje 
zou wonen.”  
“ Oh  jee, gaet mar gauw naer je ôuwers toe, zeuntje! En  neemd-‘uur mar mee en zeg mar teuge die 
mense dat’t me spêt-tat ik dat kind  zô lang bezeg ‘e‘ouwen ‘eb.” 
“ Geeft niets hoor, mevrouw, ” zei Mienette, “ heel erg bedankt voor uw vriendelijkheid en de lekkere 
franje. Dag mevrouw, dag.”  
Al zwaaiend liep Mienette met Wange het karrenspoor af, stak het duin over om vervolgens met Wange 
het schelpenpad weer af te lopen richting Schevenings badhuis. Al snel ontmoetten zij mevr. v.d. Chijs en 
Jan, die een eindje verderop in het duin aan het zoeken waren.  
“ Mamma, mamma, ik ben hier. Ik ben helemaal niet weggelopen. Ik was op visite bij die mevrouw daar 
in dat kleine huisje.”  
Mienette wees naar beneden, naar het laatste huisje waar een oud vrouwtje bezig was een rode baaien rok 
uit te wringen. 
Mevrouw v.d. Chijs en Jan haastten zich door het kroezige struikgewas en knoestige stekelplantjes naar 
Mienette en Wange. Mevr. v.d. Chijs drukte haar jongste kind stevig tegen zich aan, knuffelde het onder 
een stortvloed van verwijtende en liefkozende woordjes. 
 

De rest van deze zonnige middag werd in gepaste rust doorgebracht. Jacobus en Mienette hadden 
hun geschil bijgelegd en speelden samen, onder het toeziend oog van Pieter, aan een ondiepe poel en von-
den daar de meest onverwachte zeeschatten. Wange en Rosella hadden zich, nadat zij zich de verwijten en 
uitingen van bezorgdheid van meneer en mevrouw v.d. Chijs hadden aangehoord, wat verwijderd van de 
picknickplek en trachtten zich enigszins in hun lot te schikken. Jan hield het zwemmen voor gezien en lag 
licht sudderend in de warme namiddagzon. Meneer en mevr. v.d. Chijs hadden hun boek weer ter hand 
genomen en genoten, onder hun strooien hoeden, van de rust aan het strand. 
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Nu de middag op zijn eind liep en de kinderen duidelijk tekenen van vermoeidheid begonnen te vertonen, 
besloot meneer v.d. Chijs dat het einde van het dagje Scheveningen in zicht was. Na enig overleg met zijn 
vrouw besloot de familie dan ook om de picknick op te breken om vervolgens richting dorp te gaan. 
” Jan, Pieter, willen jullie even helpen met het opruimen van de spullen,” vroeg mevr. v.d. Chijs aan haar 
zoons.  
“ De vochtige kledingstukken moeten in de handdoeken worden gerold, Rosella! Het picknicklaken en al-
le vochtige spullen wil ik in de reiskoffer opgeborgen hebben. Jongens willen jullie nog wat fruit, ik heb 
nog wat appels over.”  
Geen van de aangesprokenen had nog trek in een appel of iets dergelijks, dus alles kon in de picknick-
mand worden opgeborgen. Nadat alles was ingepakt vertrok de familie richting schelpenpad. Wange 
sjouwde weer de zware reiskoffer en Rosella ontfermde zich over de picknickmand. Jacobus en Mienette 
liepen elk aan een hand van meneer v.d. Chijs, terwijl Jan zijn moeder gezelschap hield.  
“ Zeg Wange, zal ik je een handje helpen?” bood Pieter vriendelijk aan.  
“ Als meneer het belieft,” antwoordde Wange beleefd.  
Samen sjouwden de jongens de zware reiskoffer richting oude kerk aan de Keizerstraat. 
“ Zeg jongens,” vroeg meneer v.d. Chijs, “ zullen we nog wat verse vis kopen om vanavond te eten?” 
Achter de kerk aan het eind van het schelpenpad, stond een viskoopman verse vis te verkopen.  
“ ‘Aereng, niewe ‘aereng mensen, ‘ier te kôp. Vandaeg nog ‘evangen,” prees de haringkoopman zijn 
verse waar aan. De oude visserman had geen kraam of viskar maar had zijn koopwaar uitgestald op een 
brede plank, die door twee haringtonnen links en rechts werd ondersteund.  
“ Niewe, groene ‘aering, mensen, per dôzên of half dôzên te kôp. Wie wul ‘r ‘aering.? ên dôzên voor een 
daelder. Dat-is toch ‘iet-te duur,” riep de haringkoopman zijn langslopend publiek toe. Al snel dromden 
er een aantal kooplustige strandgasten bij de verkoopstand van de haringkoopman. Meneer v.d. Chijs 
mengde zich behendig tussen het toegestroomde publiek. De vissen op de brede plank keken de kopers 
met hun glazige ogen verbaasd aan. De haringkoopman pakte op bestelling de verschillende soorten vis 
per dozijn of half dozijn in. Wikkelde de vis in het bruine papier en rekende met de klant af.  
“ Verse vis, mense, vandaeg ân land ‘ebracht.” 
” Papa, gaan wij ook haring kopen?” vroeg Jacobus aan zijn vader, zich vergapend aan de grote en kleine 
vissen, die hem met open bek en nietszeggende ogen aanstaarden.  
“ Heb je trek in haring, Jacobus? Vind je dat lekker?”   
“ Oh, Mienette moet je eens kijken wat een grote vis.”  
Jacobus wees een pracht exemplaar van een kabeljauw aan.  
“ Ik vind die ogen zo eng, Jacobus,” zei Mienette, die zich huiverend afkeerde van de dode vis.  
“ Kijk Mienette, een grote rode vis.”  
Jacobus wees een rode poon aan die Mienette nog afschuwelijker vond. 
“ Jacobus, hier ligt een stapeltje platte vis, die zijn makkelijk mee te nemen,” concludeerde Mienette. 
Om de beurt gaven Mienette en Jacobus uiting aan hun gevoelens en ideeën omtrent de uitgestalde 
koopwaar van de haringkoopman. 
“ Mense, verse vis!” de haringkoopman richtte zich nu tot meneer v.d. Chijs  
“ Wat wenst u, meneer?”  
“ Ik wil zaken met u doen. Geef mij twee dozijn haring voor de prijs van een knaak, kunnen we het 
daarover eens worden?” vroeg meneer v.d. Chijs aan de haringkoopman.  
“ Ie bent zûnig met geld, meneer,” antwoordde de haring koopman.” Maer ‘oed, omdat-ik ‘eb een goeje 
bû, twê dôzên vis voor de prês van een knaek.”  
De haringkoopman telde de twee dozijn vis af, wikkelde de vissen in het papier en rekende met meneer 
v.d. Chijs af.  
“ Jacob, wat doe je nu?” zei mevr. v.d. Chijs tegen haar man, “ vierentwintig verse vissen, wat moeten we 
daarmee, dat is veel te veel.”  
“ Oh, let maar op Anna, die vissen zijn zo opgegeten hoor. De vis is hier lekker vers, bovendien zijn we 
met acht personen. Dat zijn dus 3 visjes per persoon. Dat kan toch wel?”  
Het pakketje ingepakte vis werd voorzichtig in de reiskoffer tussen de vochtige handdoeken gelegd. 
Vervolgens liep de familie de kerk om de Keizerstraat in, richting Scheveningse weg. 
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“ Jacob, wat ben je nu nog van plan?” vroeg zijn vrouw. 
“ Anna, we lopen nog een klein stukje de Keizerstraat in om dan in het theehuis van dominee Faassen de 
Heer wat te gebruiken. Ik denk dat na een dagje strand de jongelui best wel een verfrissende dronk of een 
stukje taart of koek zullen lusten.”  
“ Ja moeder,” zei Jan, “ iets drinken lijkt mij op dit moment erg lekker.”  
Even voorbij de oude kerk bevond zich de majestueuze woning van de dominee. Het huis was breed, aan 
weerszijden van de blank gelakte eikenhouten voordeur bevonden zich twee ramen. Boven de ramen be-
vonden zich stenen guirlandes, die net als de kozijnen in een mint groene kleur waren geschilderd. 
Op de eerst etage bevond zich een vijftal ramen die met dezelfde versieringen waren uitgerust. Een brede 
daklijst vervolmaakte de gevel. De entree naar de theetuin lag naast de woning en kon men bereiken via 
een smal pad dat langs de zijkant van de woning liep. Aan de achterkant van het huis had de dominee de 
theetuin compleet ingericht met een aan het huis grenzende serre. Het aanwezige publiek in de theetuin 
bestond voornamelijk uit strand- en badgasten, die zich in de late middagzon tegoed deden aan de versna-
peringen, die het theehuis bood. De theeschenkerij was ondergebracht in de ruime serre, die de gehele 
achterkant van de woning omsloot. De serre zelf was in een halve achthoekige vorm gebouwd. Twee gro-
te openslaande deuren gaven toegang tot de serre. De grote glazen ramen stonden op een houten lambrise-
ring van ongeveer 60 cm. hoog. Het dak van de serre liep schuin als een koepel omhoog tot aan de dak-
rand van het huis. Men kon zowel in de serre als in de tuin de thee gebruiken. 
In de serre bevond zich tijdelijk een toonbank waar de thee werd uitgeschonken en de koek, cake en taart 
konden worden gekocht. Een klein aantal tafeltjes en stoelen van Indisch rotanmateriaal waren op een 
aantrekkelijke manier in de serreruimte geplaatst. Een grote exotische plant stond bij de ingang van de 
serre.  

In de theetuin zelf vond men een veelvoud van dergelijke zitgelegenheden. De theetuin was gedeel-
telijk van de straatzijde afgeschermd door een manshoge tuinmuur  die aan het eind van de tuin overging 
in een gesnoeide beukenhaag, die doorliep tot aan de andere zijde van het huis. Een grote kastanjeboom 
stond in het midden van de tuin en zorgde op warme dagen, zoals deze, voor een ruime schaduwplek voor 
de gasten, die wat koeler wilden zitten. 
“ Och Jacob, dit is leuk. Hoe wist je dit, ik heb dit nog niet eerder gezien.”  
“ Nee dat klopt, de dominee is pas dit jaar begonnen met deze theetuin. En het blijkt nu al een groot suc-
ces te zijn. Elke dag vertoeft hier een groot aantal mensen. Je kunt hier behalve diverse soorten thee ook 
Schevenings gebak en koek krijgen.” 
“ Wat willen jullie gebruiken, jongens?” Al snel had het gezelschap zich geïnstalleerd aan een aantal 
tafeltjes waarbij Jacobus en Mienette elkaar een bepaalde stoel betwistten.  
“ Mienette en Jacobus, jullie komen bij ons zitten. Wat willen jullie drinken? Papa gaat zo direct 
bestellen.”  
“ Ik wil koude melk drinken, mamma,” zei Mienette.  
“ En ik thee,” riep Jacobus, die niet voor zijn grote broers wilde onderdoen. Meneer v.d. Chijs nam de 
bestellingen op en gaf deze door aan een zeer net voorkomende jongeman, die zich in een uiterst be-
schaafd Haags uitdrukte en de opdracht had om elk van de gasten het naar de zin te maken.  
“ Zo, dit lijkt me heerlijk,” zei mevr. v.d. Chijs, “ dit is toch verrassend leuk, Jacob. Dit vind ik een mooi 
besluit van ons dagje uit in Scheveningen.”  
“ Ja Anna, dat is het zeker. Ik heb de koetsier van onze Jan Plezier om half zeven besteld. Hij komt ons 
hier voor het theehuis ophalen.” 
Nadat iedereen wat gedronken en gegeten had vertrok de familie huiswaarts nog nagenietend van deze 
mooie zomerdag aan het strand van Scheveningen. 
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Wange vertelt.      
 
Het uurwerk van de Oude Jan had al ruim geleden acht slagen laten horen toen de familie v.d. Chijs weer 
in de Korte Breedsteeg arriveerde. 
“ Kom jongens, we zijn weer thuis. Wange, Rosella brengen jullie de spullen van het strand naar de bij-
keuken, dan kan het morgen uitgezocht worden. Rosella, maak jij de vissen schoon dan kunnen wij zo di-
rect nog wat eten. Jan en Pieter nemen jullie de kleintjes mee naar binnen. Ze moeten nog wat eten voor 
ze naar bed gaan,” commandeerde mevr. v.d. Chijs. 
“ Zeg Jacob, nu we toch eenvoudig eten is het misschien prettig dat Wange en Rosella bij ons aanzitten in 
de keuken?” stelde mevr. v.d. Chijs voor. 
“ Wil je dat echt, Anna, na die toestand van vanmiddag op het strand?” 
“ Och Jacob, heb je niet gezien hoe die twee met elkaar omgaan? Ik heb hen allang de misstap van van-
middag vergeven. Iedereen maakt toch wel eens een fout. We mogen ze dat niet eeuwig verwijten. Heeft 
de Heer niet gezegd; vergeef uw zondaren hun schulden?” 
“ Goed Anna, als je er zo over denkt mogen ze van mij best aanzitten aan onze maaltijd van vanavond.” 
De familie nam plaats aan de grote tafel in de keuken. Rosella maakte de vis schoon in de bijkeuken, ter-
wijl mevr. v.d. Chijs het brood in dikke plakken sneed. 
“ Mienette en Jacobus, gaan jullie nog maar even op de binnenplaats spelen. Ik zal jullie roepen zodra we 
gaan eten.” 
Meneer v.d. Chijs had zich een klein moment teruggetrokken in de salon van het huis om de post van die 
dag door te nemen. Pieter en Jan wachtten geduldig in de keuken om straks aan de maaltijd van haring en 
brood te kunnen beginnen. 
“ Zeg Jan,” zei Pieter, ” ik heb enorm genoten van dit dagje strandvertier in Scheveningen. Jij ook hoop 
ik? Helaas zal ik door mijn vertrek naar Leiden niet zo vaak meer in de gelegenheid zijn om in deze hui-
selijke kring te vertoeven. Ik zal wel meerdere keren per jaar hier in Delft komen om zo deel te kunnen 
nemen aan de gezelligheid die ons huis biedt.” 
“ Maar Pieter, je komt toch wel vaker in Delft dan een paar keer in het jaar?” 
“ Natuurlijk Jan, de verjaardagen van jullie zal ik in ieder geval gedenken en hier aanwezig zijn. Ook bij 
belangrijke gebeurtenissen, vader of moeder aangaande, zal ik mijn verplichtingen niet verzaken. Ik hoop 
dan ook dat jij mij regelmatig informeert over de gebeurtenissen hier in Delft. “  
“ Pieter, ben je dan van plan al snel weg te gaan?” 
“ Jazeker Jan, het zal hooguit nog veertien dagen duren voordat ik mij definitief ga vestigen in Leiden. Ik 
zal nog diverse privé zaken moeten verhuizen en aanschaffen voordat ik mijn intrek daar zal nemen.” 
“ Ha, ha zoals een nieuw pak zeker,” lachte Jan plagerig naar zijn broer. 
“ Ook dat, ook dat,” beaamde Pieter.  
Inmiddels waren de vissen schoongemaakt, het brood gesneden en de tafel gedekt. 
“ Mienette en Jacobus, komen jullie binnen, dan kunnen we gaan eten. Jullie zullen wel honger hebben.”  
“ Ja mamma, we komen,” antwoordde Mienette, die haar broertje aan zijn arm trok om hem zo van het 
knikkerspel af te houden. 
Meneer v.d. Chijs had niets teveel gezegd. De twee dozijn haringen waren in een mum van tijd opge-
peuzeld zeker nu Wange en Rosella mee aten. 
Wange had nog toestemming gevraagd om het knellende pak uit te mogen doen en te verruilen voor zijn 
vertrouwde werkkleding, doch mevr. v.d. Chijs stond hem dat niet toe.. 
“ Wange, je hebt nu een keurig pak aan en ik wens je hier aan tafel goed gekleed te zien. Overigens zal ik 
aan mijn man vragen jou goede huiskleding te geven zodat je je niet meer hoeft te schamen als je bij ons 
in het huis vertoeft. Wange boog het hoofd en berustte. 
“ Zo, dat heeft lekker gesmaakt,” verzuchtte meneer v.d. Chijs nadat hij zijn portie haring met brood had 
verorberd, “ ik zou het erg leuk vinden als we na deze maaltijd allemaal in de salon de thee zouden drin-
ken. Dat zal best wel smaken na het eten van de vis. Vissen moeten immers zwemmen!” voegde hij eraan 
toe. 
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 Zo gebeurde het dat Wange en Rosella voor het eerst in hun leven bij de familie v.d. Chijs de 
thee mochten gebruiken in de salon.  
Voortvarend pakten Jan en Pieter twee stoelen uit de voorkamer om deze bij te zetten in de salon, want 
deze was niet ingericht voor zoveel personen. Mevr. en meneer v.d. Chijs namen plaats op de twee grote  
fauteuils,  terwijl Jan en Pieter zich van de gewone stoelen bedienden. Wange en Rosella zaten nu voor de 
marmeren schouw en vormden op deze manier ongewild het middelpunt van het gezelschap. Mienette en 
Jacobus hadden een plekje op de sofa ingenomen.  
Mevrouw v.d. Chijs fungeerde deze keer als een voorbeeldige gastvrouw en serveerde het gezelschap de 
thee in het mooie Engelse servies dat alleen bij belangrijke gebeurtenissen uit de vitrinekast werd geno-
men.  
Nu iedereen genoot van het gezellig theedrinken, kwamen de tongen los en vertelde ieder zijn verhaal. 
Meneer v.d. Chijs vertelde over de beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot de uitbreiding van 
de grafkelders in de nieuwe kerk. Koning Willem had de stad al financiële steun toegezegd om de werk-
zaamheden te laten beginnen. Mevr. v.d. Chijs vertelde van haar angsten die zij had uitgestaan door het 
weglopen van Mienette die middag. Doch gaf ook direct te kennen geen wrokgevoelens meer te koesteren 
jegens Wange of Rosella. 
Pieter vertelde dat hij definitief had besloten om per tien augustus zijn intrek te gaan nemen in het pen-
sion te Leiden en dat hij met zijn moeder de voorbereidingen voor zijn verhuizing wilde doornemen. Jan 
bood daarop direct aan Pieter te willen helpen met diens verhuizing omdat hun vader daar geenszins de 
tijd voor zou hebben in verband met zijn directeurs werkzaamheden voor de kaashandel in het boterhuis. 
Aldus vorderde de avond met het uitwisselen van ideeën en verhalen, terwijl Rosella en Wange dit alles 
aanhoorden en weinig inbreng hadden.  
“ Zeg Wange,” zei meneer v.d. Chijs op een gegeven moment tegen zijn magazijnbediende. 
“ Weet jij ons niets te vertellen?” Je hebt ons nog nooit iets verteld over je afkomst en je land. Ik ben ei-
genlijk wel benieuwd naar jouw verhalen.”  
“ Maar meneer,”  begon Wange schuchter, “ mijn verhaal valt in het niet bij datgene wat u hier vertelt.” 
“ Och, Wange toch, vertel ons jouw geschiedenis. Ons leven en ons verhaal is jouw wel bekend. Dat van 
Rosella weten wij ook. Maar jouw verhaal is ons onbekend.” 
“ Toe Wange,” drong Mienette aan, ” vertel, vertel!! Ik ben zo benieuwd naar jouw verhaal!” 
Jacobus, die nog de geluiden van de zee in de oren had en verzadigd was van het eten en de thee, kon zijn 
ogen nog nauwelijks openhouden, legde zijn hoofdje op het kussen van de zachte warme sofa en viel in 
slaap.  
 Wange zette zich recht op zijn stoel, nam een slok thee en begon zijn verhaal in zijn gebrekkig 
spreektaal van het Nederlands*. Wange had een zachte stem die door zijn typisch Indische tongval een 
exotische klank kreeg. 
“ Zoals u weet heet ik Wange van Bali, uit mijn naam zou u kunnen opmaken dat ik van Bali kom. Nu dat 
is niet juist. Ik ben geboren op Manggaraij. Mijn echte naam is Nai, maar ik werd door iedereen ‘zoon 
van Wange’ genoemd naar de naam van mijn vader. Mijn oudste broer heet Poete en mijn tweede broer 
Sari.  
 

  
* Het in het gebrekkig Nederlands opgestelde handschrift uit 1855 heeft de schrijver dezes omgezet tot een leesbare 
vorm, welke, naar zijn mening, acceptabel is voor deze roman. 
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 Manggaraij is een landstreek op het eiland Flores. Deze landstreek op het westelijke deel van het eiland is 
genoemd naar de bevolkingsgroep. De Manggaraij, de oorspronkelijke bewoners van dit door de eeuwen heen door 
vreemde machten overheerste eiland, is verdreven van de kuststreek en vindt haar bestaan in het binnenland en op de 
bergruggen van de vele vulkanen die het eiland kent. Flores behoort tot de zgn. kleine Soenda eilanden in de 
Indonesische archipel. Het eiland is ruim 400 kilometer lang en tussen de 60 en 100 kilometer breed. De 
oorspronkelijke Manggaraij bevolking, die teruggetrokken leeft in de binnenlanden, kent een lange geschiedenis van 
slavernij.  

  De geheel eigen cultuurpatroon is ontstaan nadat het eiland werd overheerst door het  
machtige rijk van de Majapahit dat het Hindische geloof op het eiland bracht. Ondanks het feit dat ongeveer 85% van 
de bevolking bekeerd is tot een christelijk geloof, is het animistische geloof nog aanwezig en leeft de bevolking naar 
de rituelen die dit geloof hen oplegt. Dit geloof uit zich in de voorouderverering, de Nitu, waarbij regelmatig offers 
worden gebracht om voorspoed af te smeken en rampspoed af te wenden. De offertempels, de Kada’s, zijn in elk dorp 
of gehucht aan-wezig. Tijdens de offerfeesten worden kippen, varkens of buffels geofferd. De Nitu waarschuwen hun 
nabestaanden voor gevaar. De python wordt door de Florinezen als god vereerd. De Kada’s bezitten vaak een 
offeraltaar dat versierd is met houtsnijwerk van slangen of ander levensgrote mens- en dierfiguren. 
  Op het eiland Flores heerst een moessonklimaat en bezit nog altijd veertien werkende vulkanen waarvan de 
hoogst, de Keli Muti, ruim 1600 meter hoog is. 

 
 
 Manggaraij is een mooi eiland met vele bossen, bergen en rivieren. Het land is erg vrucht-
baar en bezit vele rijstvelden, de sawah’s, die in ronde terrassen op de glooiende berghellingen tot aan de 
diepe ravijnen zijn aangelegd. Rivieren stromen vanaf de heilige bergen naar de lager gelegen dalen en 
sawah’s. Bossen en wouden sieren de bergruggen, die trapsgewijs opstijgen naar de ‘Grote Berg Keli Mu-
ti’. Wolkenvelden drijven traag langs de hemel om in de moesson hun  regen over het vruchtbare land uit 
te storten. De blanke sawah’s zien wij als spiegels voor de goden waarin zij hun heerlijkheid kunnen aan-
schouwen. Reusachtige waringinbomen zijn koepels schaduw voor mens en dier en rijzen op uit het sma-
ragdgroen van de akkers en tussen de grijsrode tempels. Waterbronnen spuiten het warme water op om 
dan het water door bamboepijpen naar de sawah’s te voeren en deze te bevloeien. Van akker tot akker 
klinkt het vloeien, het kabbelen, murmelen, stromen en ruisen. Van de hoge bergen komt het water en 
stroomt naar de diepe dalen, doet rijst groeien voor iedereen totdat de beek als een trage rivier in de zee 
uitmondt. Rondom de smalle beekjes staan diverse struiken als teken dat daar de kampongs worden be-
woond. Buffels waden door de sawah’s om de vruchtbare aarde van de sawah’s om te ploegen.  
           Kinderen spelen in de grote waterpoelen of drijven eenden naar woonerf of langs veldpaden. Veel 
vogels zingen in de hoge bomen en papagaaien flitsen door de lucht terwijl de apen met hun gekrijs een 
hels kabaal veroorzaken en zich verplaatsen door de toppen van de oerwoudbomen. Vruchtbomen en pal-
men omsluiten als een boomgaard de erven van de dorpelingen om hen van voedsel te voorzien. Stenen 
demonengestalten staan op de kruispunten van de wegen om de reiziger te beschermen op zijn tocht.  
 Onze kampong bestaat uit de woonerven van zo’n twintig families. Elke familie heeft op 
zijn woonerf een of meerdere huisjes, overdekte paviljoens. Zo’n huisje staat op een verhoogd deel van 
het woonerf en is rond van vorm en heeft een muur van leem. In onze kampong Locé staan de huizen in 
een cirkel rondom het plein waar een grote cilindervormige Kada staat. Dit is de tempel waar de offers 
aan de oppergod Mori Keraeng worden gebracht en onze voorouders, de Nitu, worden herdacht. Hier 
staat ook de heilige waringinboom. Alle huizen in Locé zijn rond van vorm, in het midden van een huis 
staat een hoge paal van zo’n zes meter hoog, waaraan het rieten dak is bevestigd. Dat dak begint ongeveer 
een meter boven de grond en loopt in een punt uit gelijk aan de hoogte van de paal. Achter het huis is een 
klein woonerf waar kippen, eenden of varkens worden gehouden. Het dorp Locé ligt in het district Cital 
op een berghelling. Maar er zijn nog hogere bergen in de buurt en van daaruit kunnen wij de zee zien lig-
gen. Het leek niet zo ver van ons maar omdat we dikwijls berg op en berg af moeten reizen duurt het wel 
twee of drie dagen voordat we bij de zee zijn.  
 In het dorp Locé, op het eiland Manggaraij nabij Bima en het eiland Java, leefde een weduwman 
genaamd Wange met zijn moeder en drie zonen, waarvan de oudste Poete heette. De tweede Sari en de 
derde Naî genoemd werd. Van hen wil ik de levensloop en mijn herinneringen vertellen.  
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Mijn vader was een arm en een eenvoudig man. Hij werkte met zijn drie zonen op de tuin en zijn 
moeder nam de huishoudelijke taken voor ons waar. Wij leefden van de opbrengsten die wij van onze tui-
nen haalden en mijn grootmoeder hield het huis op orde.  

Ons vee bestond uit twee grote varkens en verscheidene biggen, een partij kippen en hanen. Want 
die beesten kosten ons niet veel voer, want zij lopen veel in en uit de bossen en vinden daar hun voedsel.  
Ook brengen ze soms wilde varkens mee, die maakte vader dan dood en wij aten ze dan op. 
We hadden ook twee honden, die met mij mee gingen naar de tuin om mij te beschermen tegen de wilde 
dieren, want bij ons waren veel wilde apen en die konden de kleine kinderen verscheuren. Ook aten ze 
onze levensmiddelen, zoals rijst, gerst, tarwe en aardappelen op. 
De aardappelen in ons land zijn niet zoals in Holland. Ze zijn groter en langwerpiger, dit soort noemt men 
bij ons petatas. Ze zijn bloemig zoals vroeger de Engelse aardappelen. We nemen de grootste aardappelen 
uit de oogst apart, schillen die heel dun af om ze vervolgens in dunne schijfjes te snijden. We leggen ze 
dan op schone matten om ze in de zon te laten drogen. Om zo als wintervoorraad te dienen, niet dat wij 
bij ons winters hadden, maar  men kon ze dan langer bewaren. Als ze, op die manier gedroogd en ouder 
werden, kwam er geen worm in. Maar in de Turkse tarwe wel, die kon je niet lang bewaren. 

De woningen staan op de bergen dicht bij de watervallen en in de vallei. Dicht bij mijn vaders 
dorp Locé loopt de rivier, die van de berg stroomt. Als men naar beneden kijkt levert dat prachtige ver-
gezichten op. Beneden, in de vallei, liggen de katoenplantages, rijstvelden en velden met Turkse tarwe. 
De papagaaien vliegen dan uit de hoge bomen op de berg naar beneden om hun buiken vol te eten met de 
producten van het veld. Dat kunnen wij van boven af zien als de gewassen rijp zijn. 

Eens gebeurde het dat mijn vader mij en de twee honden alleen in de tuin had achtergelaten en dat 
hij, met mijn twee broers, in een andere tuin ging werken. Toen had ik met een paar stenen vuur gemaakt 
en ging ik het tuinhuisje in met een bos brandend stro. Ik probeerde de brand nog tegen te houden. Ik had 
niet gedacht dat het rieten dak door de vlammen in brand zou raken, maar toen ik naar buiten ging zag ik 
pas dat het huisje helemaal in de brand stond. Mijn broers kwamen direct aanlopen om mij te helpen, 
maar ik rende weg, bang om slaag te krijgen. Ik kroop even verder onder een grote liggende boom en ver-
borg mij tussen de varens tot mijn broers mij zouden roepen. Maar zij liepen eerst naar het huisje toe. 
Toen zij mij niet zagen, dachten zij dat ik in de vlammen verbrand was. Maar de buren hadden mij zien 
weglopen en zeiden tegen hen dat ik niet meer in het huisje was. Maar mijn broers geloofden de buren 
niet en zij snelden naar het huisje toe om mij te redden. Maar ik was al niet meer in het huisje. Helaas, 
voor het huisje kon niets meer gedaan worden en het brandde tot de grond toe af met alle tuingereed-
schappen. 

Ik bleef onder de dikke boom schuilen, totdat mijn broers mij kwamen zoeken en zeiden dat ik bij 
mijn vader moest komen en dat hij mij niet zou straffen, maar medelijden met mij zou hebben. Zij her-
haalden voor de tweede keer dat ik niet gestraft zou worden. Toen durfde ik pas tevoorschijn te komen. 
Maar zoals een echte vader zich toont, had hij medelijden met mij en ook mijn grootmoeder was ook erg 
bezorgd over mij. Zij zei, toen ik onder de boom en tussen de varens vandaan kroop; “ Kom maar jongen, 
ga maar met mij mee.”  

Mijn broers waren zeer aangedaan. Zij zeiden dat vader zo bedroefd was over mij. Ik dacht dat ik 
straf zou krijgen van vader, maar neen, hij was blij toen hij mij zag en hij zei tegen mij, dat hij dacht dat 
ik met de gereedschappen in het huisje verbrand was. Mijn grootmoeder nam mij op haar arm en kuste 
mij van blijdschap met de tranen in de ogen. Ze zei niets tegen mij, zij hield mij alleen in haar armen. 
Toch was ik bevreesd dat mijn vader mij een oorvijg zou geven, maar die bleef gelukkig achterwege. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik in mijn jongenstijd een vrij ondeugende jongen geweest ben en dat na die 
tijd ook nog wel was. Ik had een aantal vrienden in het dorp, waar ik met mijn broers veel mee omging en 
vaak kattenkwaad uithaalde. Zo gingen we eens, tegen het vallen van de avond, op pad met onze vriend 
Tipu.  
 
“ Nai, Poete, Sari gaan jullie mee? We kunnen nog een avontuur beleven,” zei Tipu, die ons afhaalde na-
dat wij ’s avonds gegeten hadden. 
“ Gaan jullie mee? Dan gaan we even buiten de kampong in het woud spelen.”  
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 “ Laten we de rivierbedding aflopen tot aan de Pura Dalem. Dan kunnen we daar in het woud spelen,” 
opperde Tipu.  
 De zon zonk met een rode gloed langzaam achter de heuvels van de berg waarop onze kampong 
was gebouwd. Lange schaduwen van de palmbonen vormden zwarte schaduwbalken op de grond van de 
droge rivierbedding. Wij liepen het dorp uit richting Pura Dalem, het grafveld. Tijdens onze wandeling 
verzamelden we steentjes uit de rivierbedding, steentjes die we konden gebruiken bij ons spel in het 
woud. Maar daar had Tipu zo zijn eigen gedachten over. 
“ Kom,” zei Tipu tegen ons, “ laten we naar het woonerf van Si Doel gaan.”  
Het woonerf van Si Doel lag even voorbij de Pura Dalem midden in het woud en omringd door klapper-
bomen en allerlei vruchtdragende struiken.  
 Si Doel was eigenlijk de paria van het dorp. Hij was nu een oude man maar in zijn jonge jaren had 
hij gediend bij de buitenlanders op zo’n groot oorlogsschip. De mensen van de kampong hielden Si Doel 
voor een verrader. Een aantal jaren was Si Doel weggeweest. Plotseling kwam hij weer in ons dorp terug 
met zijn Javaanse vrouw. Hij liep mank. In de kampong ging het verhaal rond dat tijdens een oorlogstref-
fen zijn rechtervoet was afgeschoten. Anderen vertelden dat hij een ongeluk had gehad of een misdaad 
had begaan. In ieder geval Si Doel had voldoende geld verdiend om, buiten de kampong, een stuk woud 
te kopen waarop hij samen met zijn vrouw een huis met woonerf, een moestuin en een boomgaard had 
ingericht. Si Doel leefde samen met zijn vrouw in afzondering van de kampong zijn eigen leven. Een aan-
tal jaren geleden, zijn huwelijk was kinderloos gebleven, was zijn vrouw plotseling gestorven en had hij 
haar, zonder de gebruikelijke doodsrituelen in acht te nemen, want zij was van een ander geloof, op het 
grafveld mogen begraven. Iedere avond ging Si Doel naar de tempel van de Pura Dalem, de Kada, om 
daar voor het zielenheil van zijn vrouw te bidden en offers te brengen. Omdat Si Doel buitengesloten was 
van de dorpsgemeenschap werd het hem niet vergund zijn vrouw te laten cremeren tijdens een van de 
grote begrafenisrituelen, die in onze kampong plaatsvonden als een hooggeplaatste dorpsbewoner over-
leed. Si Doel was daarom gedoemd eeuwig de zielenrust voor zijn vrouw af te smeken bij de geesten van 
zijn voorouders. Daarom liep hij elke avond naar de Kada om voor het altaar voor de Nitu, de Tubu Mu-
su, zijn offers te brengen.  
 “ Kom,” zei Tipu, “ ik weet iets leuks. Wij gaan Si Doel bang maken. We verbergen ons in de 
struiken langs het grafveld en wachten totdat hij langskomt. Dan gooien we onze steentjes, die we ver-
zameld hebben, zo hard mogelijk tegen hem aan. Hij zal dan geweldig schrikken en denken dat de goden 
hem straffen. Ga mee, dan gaan we ons op het grafveld verstoppen.” 
 Het grafveld van onze kampong was aangelegd in de vorm van een halve cirkel. Midden in de cir-
kelrand stond de Kada onder een geweldig grote waringinboom. 

De Kada tempel van onze Pura Dalem was een bescheiden bouwwerk van steen en houtsnijwerk. 
Het onderste deel, het altaargedeelte, was opgetrokken uit natuursteen waarop een aantal reliëfvoorstel-
lingen van de oppergod Shiva, die door de goden Dewa en Dewi Sedana werd geflankeerd, waren aan-
gebracht. Boven het altaarblad was een groot houtsnijwerk met allerlei versieringen in de vorm van tak-
ken en ranken aangebracht die vanuit de slangenkop ontsprongen met een verwijzing naar de oeroude 
sagen van de wereldboom. De slangenkop was in het midden van het houtsnijwerk aangebracht. Boma, de 
zoon van de aarde en heerser over de wouden, verslindt iedereen, die van de ene wereld in een volgende 
overgaat. De opengesperde muil van de slangenkop is het symbool van de doorgang naar de andere we-
reld.  

Aansluitend aan de tempel was de cirkelrand afgezet met een lage stenen muur waarachter de  
ramboetanstruiken stonden waarin je je goed kon verstoppen, zeker als het al wat donkerder werd. Tipu 
liep voorop, licht voorover gebogen om niet op te vallen en fluisterde toen we vlakbij het grafveld waren 
aangekomen: “ Kom mee, voorzichtig, hier kun je in de struiken komen.” 
Wij verstopten ons binnen in de struiken en konden zo door het afhangende bladerdek, tussen de takken 
door het grafveld en de Kada overzien. De tempel lag ongeveer zo’n twintig meter van ons verwijderd in 
het centrum van de halve cirkelvorm. Daar zou straks Si Doel zijn smeekbeden zeggen en zijn offers 
brengen.  
 Het grafveld, dat in onze kampong gebruikt werd, was niet erg groot. Het omvatte slechts een acht 
tot tiental graftomben. Onze kampong was maar klein en af en toe overleed er iemand. 
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“ Kijk daar,” zei Tipu, met zijn vinger wijzend naar een witte gestalte aan de rand van het woud.  
” Ik zie daar iets.” 
In de schemer van de vallende avond kwam daar, in een witte sarong gehuld, Si Doel schokkend aangelo-
pen richting grafveld. 
“ Ja, ik zie hem ook,” antwoordde ik. Ook Poete en Sari zagen hem aankomen. Wij klemden onze steen-
tjes vaster in onze handen, klaar om straks, als Si Doel passeerde, hem te bekogelen.  
“ Nee, nee,” zei Tipu, ” wij moeten wachten met gooien. Eerst moeten we Si Doel voorbij laten gaan zo-
dat hij kan gaan bidden bij de tempel. Als hij dan terugkomt dan zullen we hem bekogelen en kunnen we 
makkelijker wegkomen in het duister van het woud.” 
Ademloos en sidderend van spanning wachtten we de komst van Si Doel af.  
 Zuchtend en steunend op zijn houten kruk trok Si Doel langzaam voorbij. Elke stap leverde de ou-
de man moeite op en snoof hij stevig door zijn neus. Si Doel passeerde ons op zo’n drie meter zonder ons 
op te merken en vervolgde zijn weg naar het altaar van de tempel. 
Langzaam trok de schemering van de avond het licht uit het woud. Een aantal mistflarden vormden zich 
tussen de klapperbomen. Na een korte tijd vormden zich ook mistslierten boven het grafveld en de verde-
re omgeving. Uit de open gaten van de graftomben stegen insecten in groepjes op, die bij het vallen van 
de avond actief werden. De groepjes muggen en de vuurvliegjes deden hun rituele dansjes boven de 
klamme vochtige aarde waar de mistslierten op een zachte windzucht allerlei vormen aannamen en de 
groepjes dansende insecten op en neer stuwden. 
“ Ik ben bang!” fluisterde ik. “ Ik ook een beetje,” zei Sari.  
” Bangeriken, waardeloze krontjongs,” siste Tipu, “ wacht, Si Doel komt zo weer terug. De geesten doen 
ons niets. Kijk ze dansen boven de graven. Ze blijven bij het graf waar ze uit zijn gekomen.”   
Intussen zat Si Doel in zijn witte sarong nog altijd voor het altaar en prevelde zachtjes zijn gebeden, die 
voor ons onverstaanbaar waren. De mistflarden rolden af en toe over hem heen en onttrokken zijn gestalte 
aan ons oog. De mist nam langzaam de vorm van een grijze deken aan die alles zou gaan bedekken en Si 
Doel als een witte schim zichtbaar liet. Plotseling ritselde er iets door de struiken.  
“ Wat is dat?” vroeg ik geschrokken.  
“ Ach niets, een vallend blad of zo,” zei Tipu.  
“ Wat zijn jullie apa yang anda pengsam !!!“  (angsthazen) 
Tipu had dit nog niet uitgesproken of verschillende ritselende geluiden verplaatsten zich in de struiken 
waar wij ons verborgen hielden.  
“ Dat zijn geen vallende bladeren maar steentjes!” zei Sari op fluisterende toon. Even later vielen er nog 
een paar grotere steentjes, twee, drie, vier. Er vielen steeds meer steentjes door de struiken. Pats, rikke-
tikketik. Een steentje viel vlak voor me op de grond.  
“ Wie doet dit?” vroeg ik angstig.  
“ Dat is goena-goena!” fluisterde Poete. “ Ja, goena-goena.”  
Alsof de geesten op dit woord hadden gewacht daalde een hele reeks steentjes op ons neer.  
“ Wie is daar?” riep Tipu, zijn oproep om stil te zijn vergetend.  
“ Si apa ada?” zei Sari. Geen antwoord, wel een aantal steentjes. Pats, rikketikketik.  
“ Het is goena-goena,” herhaalde Sari met een schor zenuwachtig stemmetje.  
“ Kijk daar!” zei ik, “ daar boven Si Doel !”  
En ik wees met mijn hand naar de waringinboom. Tegen het silhouet van deze enorme boom zagen wij 
hem; de Retan. Een enorme gestalte wel tien keer zo groot dan Si Doel zweefde boven Si Doel.  
“ Het is een heks! Het is Kuntilanak.”  
Het grijnzende gezicht van de heks was omgeven met lange witte slierten, die haar haren voorstelden. 
“ Oh, kijk,” zei Sari, “ ze heeft een gat in haar rug. Het is Kuntilanak!”  
De grote verschijning kwam langzaam op ons af, terwijl haar gezicht en mond een steeds grotere dreiging 
uitstraalde. Het gezicht vervormde tot een enorme grijns, die ons al op tien meter genaderd was. Wij 
bedachten ons geen moment langer, we sprongen op.  
“ Si Doel is een orang pintar, ( een magiër )!!” riep mijn broer Sari. 
Zo snel mogelijk als onze benen ons konden dragen renden we voor ons leven, de struiken uit, het graf-
veld af. Wij voelden nog een aantal steentjes op ons neerkomen maar we wisten aan de heks te ontkomen. 
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Trillend van emotie en totaal overstuur liepen we terug naar de kampong. Tipu was als eerste verdwenen. 
Mijn broertjes en ik liepen met knikkende knieën zo snel mogelijk naar ons veilige woonerf.  
 

Toen ik wat groter was, werd mijn dagelijkse taak eten en drinken naar de tuin te brengen. En als 
mijn grootmoeder mij niet nodig had, dan bleef ik op de tuin tot het ’s avonds schemerde. Als we dan 
niets meer konden zien, gingen wij naar huis. Zo leefden wij van dag tot dag en waren heel gelukkig. Wij 
waren tevreden met ons bestaan. 
Wie van u allen zal niet weemoedig in het hart worden om over zo’n gezin te horen, waar de kinderen 
voor de ogen van de ouders worden weggehaald? 
De Hollanders hier in het land willen u doen geloven dat de zwarte mensen in het Oosten meestal hun ei-
gen kinderen verkopen. Maar zo is het niet, in het zuidoosten niet en wat in het westen en zuidwesten ge-
beurt, weet ik niet, want daar ben ik nooit geweest. 
Maar waar ik vandaan gekomen ben zeker niet, want ik kom uit het Zuidoosten, waar de eilanden Java en 
Manggaraij liggen. 
Manggaraij moet een klein eilandje zijn. Ik heb op de landkaart het eiland Java en daar in de buurt en om-
geving naar Manggaraij gezocht maar niet gevonden.  

De slavenhandelaars op het eiland Manggaraij, verkopen de nazaten van slaven of slavinnen. Zij 
zijn het die deze mensen verkopen. De ouders verkopen hun eigen kinderen niet. Dus als een van beide, 
de man of de vrouw, (slaaf of slavin) een paar zijn geworden, moeten de kinderen die hier uit voortkomen 
zich als slaaf of slavin onderwerpen en alles ondergaan wat hun Heer en Meester beslist. 
De ouders hebben daarover niets te zeggen en kunnen ook niet tegenspreken. Zij moeten maar toezien 
hoe hun kinderen weggaan en nooit meer terug komen. 
Wat mij en mijn broers betreft, onze moeder was een slavin, haar ouders en voorouders waren dat ook al, 
toen zij stierf liet ze haar drie kinderen na aan onze vader om ons groot te brengen, totdat wij volwassen 
waren. Mijn vader was vrij man en geen slaaf. Toen wij groter waren geworden en groot genoeg waren 
om ons te verkopen, kwam de Heer en Meester ons bezoeken om de kinderen van zijn slavin te bekijken. 
Naderhand zond hij twee bodes naar ons en die zeiden dat ze de perintah van hun meester hadden dat zij 
de drie zonen van mijn vader mee zouden nemen goedschiks of kwaadschiks. Wel kon mijn vader, als hij 
geld of vee had, zijn eigen kinderen kopen of ruilen. Maar helaas mijn vader was een arme en eenvoudig 
man. 

Hij mocht zijn kinderen wel een heel eind wegbrengen en daar aan vreemde mensen overdragen. 
Dit was de droevigste dag van mijn leven die ik nooit zal vergeten. Ja, die dag dat wij van onze ouders 
weggerukt werden en dat wij voor altijd gescheiden werden.  

Mijn gedachten gaan terug naar de gelukkige dagen, die wij gehad hebben als kinderen, die niet 
wisten wat er later gebeuren zou. Maar het leven in ons dorp ging verder dag na dag. We leefden daar 
zonder kommer en kwel en wisten niet dat er donkere wolken boven ons hoofd zouden hangen en ook 
niet dat er rampspoed over ons zou komen zoals een onweer losbarst.  

Maar helaas gebeurde het. Toen wij op een namiddag thuis kwamen zagen wij twee mannen bij 
vader en grootmoeder zitten die samen een gesprek voerden. Wij wisten niet waar zij over spraken. Wij 
wisten van de prins geen kwaad. Toen die vreemde mannen weggingen, vertelde mijn vader aan mijn 
broers dat die twee mensen bodes waren, die door hun Heer en Meester gezonden waren. Zij waren ge-
zonden om een onderzoek in te stellen naar ons en onze moeder. Die twee mannen, die kwamen vertellen 
dat hun Heer en Meester alle drie de kinderen van mijn vader wilde hebben. Als mijn moeder nog in le-
ven was geweest dan zou de Heer en Meester de helft van de kinderen nog aan vader hebben nagelaten, 
maar nu kon dat niet en wilde hij ze allemaal hebben. Maar vader hoopte toch op een gunst en zei dat wij 
maar moesten wachten tot nader bericht. Misschien dat de Meester één van ons drieën aan hem zou laten, 
daar over wilde hij spreken met de bodes als die terug kwamen. 

Ach, wat was ik nog een onnozel kind, dat niet wist wat er allemaal zou gebeuren, maar als je gro-
ter wordt, dan wist je wat er ging gebeuren, maar dan is het te laat.  

Toen vader weer thuis kwam, wij wisten niet waar hij naar toe was geweest, was hij een en al 
treurnis. Ik sloeg er geen acht op de situatie dat er voor ons droevige dagen zouden komen en ik deed zo-
als elk kind deed; ik ging spelen. 
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Mijn broers zeiden tegen elkaar dat ik groot genoeg was om met ons drieën te vluchten naar onze oom in 
het andere district. Maar ik was nog te klein om te vluchten, want we moesten over de bergen en door de 
dalen gaan, om bij onze oom te komen en die woonde heel ver bij ons dorp vandaan. Om bij onze oom te 
komen duurde het ongeveer vijf of zes dagen, want wij moesten berg op en berg af door valleien en dalen 
heen en dan ook de rivier nog overzwemmen eer wij bij onze oom kwamen. Toen begon ook ik bedroefd 
te worden, omdat wij niet naar onze oom toe konden en temeer omdat mijn broers er zo bedroefd uitzagen 
en van tijd tot tijd huilden. 

Ook de werkzaamheden op het veld stonden stil. Wij hadden er geen zin meer in om het te doen. 
In die tijd moest de Turkse tarwe geoogst worden en de rijst in de schuur opgeborgen worden om te be-
waren. Maar wat nog niet rijp was, moest nog in de grond blijven, maar vader had geen eigen kinderen 
meer om de overige levensmiddelen, die nog in de tuin stonden en niet rijp waren, te bewaken en te be-
schermen tegen de apen en andere wilde dieren, die deze vruchten en groenten kwamen vernielen en op-
aten. Dan was al het werk voor niets gedaan. Maar mijn vader zei er niets van als ik toch weer ging spelen 
met mijn speelmakkers. Hij wist dat het toch niet lang meer zou duren en dat ik nog zonder zorgen kon 
spelen, daarom liet hij mij begaan. Hij dacht dat ik nog plezier kon hebben voor die korte tijd, want het 
zou niet lang duren of de bodes zouden terugkomen.  

 
Jawel, meneer en mevrouw v.d. Chijs, nu begrijp ik de vergelijking van de rijke man en de arme 

Lazerus. De rijke man had het goed en de andere niet, leest u maar Lukas 16 vers 25 erop na. Niet omdat 
wij rijk geweest waren naar geld en goederen, maar wij waren behoeftig. Maar toen mijn vader dit alles 
vernam en andere mensen had geraadpleegd, besefte hij dat hij niet anders kon. Zo moest hij, met be-
zwaard hart, zijn kinderen na drie of vier dagen zien vertrekken. 
 

Het uur van vertrek brak aan en de bodes gelastten ons, ongelukkige kinderen, om mee te gaan en 
vroegen aan mijn vader en oom ons te vergezellen. Zo niet dan zouden de bodes alleen met de drie kin-
deren weggaan. Mijn oude grijze grootmoeder stond op en wankelde van haar zitplaats, snikte erbarmelijk 
en barstte in huilen uit. Zij drukte  haar drie kleinzonen aan haar hart en, met haar ogen vol tranen, gaf ze 
ons een laatste afscheidskus. Toen werd ik innerlijk bedroefd, omdat zij zo jammerlijk huilde, maar he-
laas de tijd verstreek en wij moesten vertrekken, er gold geen uitstel. Toen liet de oude vrouw haar klein-
kinderen los en konden wij vertrekken. Zij wist zeker dat wij nooit meer terug zouden komen, maar ik 
had nog goede hoop. Zo verlieten wij onze grootmoeder om haar nooit meer weder te zien en wij verlie-
ten ons dorp Locé, waar wij ook nooit meer terug zouden komen. 

Mijn broers waren nauwelijks in staat om te lopen, zo bedroefd waren zij. Maar ik ging met vader 
naast mij vrolijk voort, omdat ik met vader mee uit mocht gaan. Tenslotte kwamen wij bij de rivier waar 
veel huizen stonden en waar wij die nacht bleven. Mijn vader en mijn oom hebben daar afscheid van ons 
genomen.  

Ik hoor de woorden van mijn vader nog in mijn oren klinken toen hij ons die avond aansprak en 
toen tegen ons zei; “ Nu jullie nog bij elkaar zijn, wees verdraagzaam en toegeeflijk voor elkaar, want 
morgen gaan jullie uit elkaar en zullen jullie elkaar nooit meer zien. Dus mijn kinderen ik ga nu heen, 
maar morgen kom ik terug.”  
Ik huilde zo erg dat ik niet tot bedaren kwam, dat mijn broers tegen mij zeiden; “ Wees zoet broertje, 
vader komt morgen spoedig terug, maar dat spoedig kwam nooit en hij moet nog komen, misschien zien 
wij elkaar in het hiernamaals.” 
 

De volgende dag vertrokken wij naar de grote stad. Ik keek dikwijls om of mijn vader achter ons 
aan kwam, maar ik zag hem niet achter ons aankomen. Wij verlieten dan de plaats waar we overnacht 
hadden en reisden dan verder over de bergen en door de dalen. Na de hele dag gelopen te hebben, begon 
ik moe te worden van het vele lopen. Ik was niet gewend om zo ver te gaan. Ik hield mij aan de schouder 
van broer vast en zo gingen wij voort met ons vijven. Alle blijdschap, die ik vroeger had was nu verdwe-
nen en veranderd in een immens verdriet, omdat ik mijn vader niet meer zag. We gingen berg op en berg 
af. Opeens, boven op een berg, zag mijn oudste broer beneden in de verte ons dorp liggen waar wij had-
den gewoond. Ik zag het ook en werd daar erg treurig van. Mijn gemoed schoot zo vol dat ik niet meer 
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praten kon van verdriet. De twee bodes waren vriendelijk voor ons en spraken soms vol met medelijden 
met ons.  

Wij hadden zelf eten meegenomen. Toen we op een rustplaats gegeten hadden gingen wij weer op 
pad over de bergen en na een lange tocht kwamen wij tegen de avond op een plaats aan waar veel huizen 
stonden en verbleven wij in een van die huizen, niet wetend, dat ik daar lang zou blijven wonen. De bodes 
brachten ons in het huis en toen wij daar binnen waren kwam er een oude man en die zei tegen ons; ” Zo 
mannen zijn jullie daar, kom maar binnen.” Wij volgden hem en daar stonden wij dan als katten in een 
vreemd pakhuis en we keken rond naar alle vreemde dingen die er stonden. De bodes praatten met de ou-
de man en even later kwamen er twee vrouwen binnen, een oude en een jonge, ze zeiden ons goedendag 
en verwelkomden ons. Zij spraken verder met ons en zeiden, dat als wij ons rustig zouden houden en 
braaf zouden zijn, wij het goed zouden hebben.  

Toen begreep ik dat wij hier zouden blijven, maar ik had nooit gedacht dat ik al de volgende dag 
van mijn broers gescheiden zou worden. 

De volgende morgen stond ik vroeg op, alhoewel ik die nacht weinig of niet geslapen had bij die 
vreemde mensen. De jonge vrouw bracht ons eten en zei dat jongens als wij flink moesten eten en zij 
wenste ons smakelijk eten, waarna zij terugging naar een andere kamer. Nauwelijks hadden wij gegeten 
of er kwamen verscheidene vreemde mensen binnen, koopmannen en koopvrouwen om ons te bekijken. 
Wij waren zeer verlegen, maar zij deden ons geen kwaad. Wij werden vriendelijk begroet. Men vroeg 
naar onze gezondheid, daarna spraken zij onder elkaar en onderhandelden ze over ons. Nu begrepen mijn 
broers en ik dat deze oude man de Heer en Meester van onze overleden moeder moest zijn.  

Na een tijdje nam de oude man van het huis mij bij de hand en zei; “ Kom jongen, jij mag bij mij 
blijven, dan zul je het goed hebben.”   
Dat waren woorden om mij en mijn broers te troosten, want wij waren zeer verlegen en bedroefd op dat 
moment, dat we van elkaar gescheiden zouden worden. 

Mijn broers gingen vervolgens met die andere mensen weg. En ik begon te huilen toen mijn broers 
weg gingen, maar die oude mensen zeiden dat ik niet moest huilen en stil moest zijn. Ze zeiden; “ Je 
broers komen zo weer terug.”  

Dat zeiden zij om mij te paaien en de oude vrouw gaf mij het een en ander te eten om mij stil te 
houden, maar niets hielp.  

Toen zij weggingen keek ik hen met tranen in mijn ogen na. De eerste nacht sliep ik bij mijn nieu-
we Heer en Meester. Gelukkig sliep ik bij de oude vrouw in dezelfde kamer. Zij vertelde mij dat mijn 
moeder haar slavin was en dat zij daarom mij en mijn broers wilde hebben. Na nog wat gepraat te hebben 
viel ik in slaap.  

Toen ik de volgende ochtend slaperig opstond keek ik of ik mijn broers zag, maar helaas ze waren 
er niet. Ik ging vlug naar buiten en keek of ik ze daar misschien zou zien of tegen zou komen. Maar ze 
waren er niet en ik ging troosteloos weer naar binnen. Toen ik binnen kwam zaten de oude mensen al te 
eten. Voor mij hadden ze ook eten klaar staan en vroegen mij om te gaan zitten en mee te eten. Maar ik 
had geen lust om te eten, ik dacht alleen maar aan mijn broers. Maar zij zeiden dat ik goed moest eten, 
anders zou ik geen grote jongen worden. Vervolgens vroegen zij aan mij wat voor werk ik bij mijn vader 
gedaan had, daarop antwoordde ik dat ik in de tuin bij de opgroeiende rijst moest oppassen dat de vogels 
niet aan de rijst zouden komen om deze op te eten. Ik vertelde dat ik ook moest opletten dat de andere 
vruchten, die in de tuin stonden, niet door de apen werden opgegeten. Toen zeiden ze dat ik dat ook voor 
hun tuin kon doen, omdat de rijst en Turkse tarwe er nog op stonden. Voor wilde beesten en voor de apen 
behoefde ik niet bang te zijn want die waren daar niet en konden er ook niet komen omdat de bossen te 
ver van de tuin lagen. Dus werd mij bevolen dat ik de volgende morgen naar de tuin moest om op te pas-
sen op de nog in de tuin staande tarwe, die nog niet geplukt was. En ook op de rijst, die rijp begon te wor-
den, zodat de vogels hun buikjes niet konden vullen. Nu ik wist wat voor werk ik moest doen. Later zou 
ik nog diverse andere werkzaamheden aan mij worden opgedragen.  

’s Avonds, nadat ik met mijn nieuwe heer gegeten had, ging ik vroeg naar bed, want ik wist dat ik 
‘s morgen vroeg op moest staan om naar de tuin te gaan. Ik stond heel vroeg op want ik was bang dat 
mijn Heer en Meester boos zou zijn als ik me versliep. Hij was immers niet mijn vader.  
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In mijn herinnering ben ik ongeveer drie of vier jaar bij deze oude mensen gebleven. Deze oude 
mensen hadden hun zoon met zijn vrouw en hun dochtertje bij hen inwonen. Ook hadden zij een slavin 
die ook en zoontje had. Die was een paar jaar ouder dan ik. De zoon van de Meester nam me mee om de 
tuin te laten zien en vertelde wat ik moest gaan doen. Het was een grote tuin, die op een half uur lopen 
van het huis lag. In het midden van deze tuin was een aantal veldjes aangelegd, waarop de Turkse tarwe, 
de rijst en andere groenten groeiden. Tussen de veldjes waren smalle looppaden aangelegd zodat je mak-
kelijk naar het eind van de tuin kon lopen. Rondom de tuin stonden een aantal vruchtbomen zoals papa-
ja’s en klapperbomen met daar tussenin tamboerinstruiken om de tuin van het bos af te scheiden. De tuin 
zag er netjes en goed onderhouden uit. Aan het eind van de tuin stond een klein schuurtje waar het tuinge-
reedschap was opgeborgen. De zoon van de Meester zei dat ik samen met Padut, het zoontje van de sla-
vin, op de tuin moest passen zodat er geen beesten van de groente, de tarwe of de rijst zouden eten. 
De volgende dag zou ik met Padut op de tuin gaan passen. 
 
“ Deta,” zei de zoon van de Meester tegen de slavin, “ waar is Padut? Dit is de nieuwe jongen Nai. Hij 
komt je zoon helpen op de tuin.” 
Even later stond Padut voor me. Padut was een magere jongen, die iets groter was dan ik en volgens zijn 
moeder acht jaar oud was. De volgende dag ging ik met Padut, en ons eten voor de hele dag op mijn rug, 
naar de tuin. Wij zouden tot het donker werd, en er geen beestjes meer te zien waren, op de tuin blijven. 
Daarna konden we naar het huis teruggaan. 
Padut was best aardig, hij sprak vriendelijk tegen mij en vroeg verschillende dingen over mij. 
“ Nai, waar kom je vandaan?” vroeg hij. 
“ Ik kom van Locé, aan de andere kant van het dal,” zei ik. 
Padut stelde mij allerlei vragen over mij en mijn kampong. Alles bij elkaar had ik het best wel gezellig 
met Padut. 
“ Padut,” zei ik, “ hoe jaag je de beestjes weg, met een stok?” 
“ Nee, daar hebben we in het schuurtje een soort bezem voor. Ga maar mee dan pakken we allebei een 
bezem uit het schuurtje.” 
De bezem was een soort brede grashark van heel licht bamboe waarmee we de vogels makkelijk konden 
wegjagen. 
“ Zullen we het eerst samen doen,” zei Padut, “ dan kun je het later alleen doen.” 
Op dat moment streek een grote groep felgekleurde vogels op de rijpende Turkse tarwe neer. Wij renden 
naar het veldje en met veel gezwaai van de bezems en geschreeuw joegen we die beesten weg, die echter 
even later weer op een ander deel van het tarweveld neerstreken. Zo waren wij de hele dag bezig om deze 
plaagbeesten uit de tuin te jagen. Soms, als er geen vogels waren, dan liepen we samen de tuin rond en 
konden we van een bepaald punt dat net buiten de tuin lag, aan de overkant de kampong zien waar ik had 
gewoond. Zo te zien bleek het niet ver weg te zijn, maar door de kronkelige paden over de berg en door 
het dal moest je toch meer dan een dag lopen. Dan stonden we wel eens meer naar het dorpje aan de over-
kant te kijken dan dat we op de vogels letten. Dan riep Padut; “ Kom snel Nai, de vogels zitten in de rijst 
of de tarwe. We moeten ze snel verjagen anders wordt de zoon van de Meester boos.” 
Dan liepen we weer snel naar het veld toe om te redden wat er te redden was.     
Als het dan donker werd en er geen beesten meer waren, gingen we naar het huis, soms kwamen we dan 
de zoon van de Meester tegen. En die vroeg dan; “ Hoe ging het vandaag, Padut, Nai?” 
Wij zeiden dan dat het goed was gegaan en liepen terug met de zoon van de Meester en dan vertelde hij 
ons over de werkzaamheden, die we dan de volgende dag moesten doen. 
 De oude man en zijn vrouw behandelden mij zeer goed, alsof ik hun eigen kind was zodoende 
werd ik steeds minder bedroefd. Ik kreeg ook nieuwe kleren van hen. Ik kreeg op een keer een mooi 
lakens hemd en een nieuwe broek. Ik vond die kleren zo mooi dat ik ze wilde laten zien aan mijn broers. 
“ Meester,” vroeg ik zonder schroom,” mag ik deze kleren aan mijn broers laten zien?” 
“ Ach, Nai,” zei de Meester,” ik zou graag met je mee gaan om je broers te bezoeken, maar ik weet niet 
waar ze zijn. Ze zijn destijds door twee koopmannen meegenomen en ik heb van die mannen nooit ver-
nomen waar je broers zijn aangekomen. Het spijt me, Nai, maar ik zal eens navraag doen hier in het 
dorp.” 
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Ik heb nooit gehoord waar mijn broers zijn gebleven, dus mijn leven bestond uit het bepakt en bezakt 
meegaan met Padut naar de tuin om daar de hele dag te blijven en die opdrachten uit te voeren die op dat 
moment nuttig waren in de tuin. Iedere dag, als ik dan op de tuin was, liep ik één keer naar die plek om 
naar de kampong van mijn vader te kijken. Dan was mijn hart bedroefd en mijn ogen vol tranen. 

Op een dag had de zoon van de Meester ons de opdracht gegeven om met de slavin de rijst te 
oogsten. Toen wij op de tuin waren, werd het werk verdeeld. Padut en ik moesten de rijsthalmen oogsten 
in grote manden en Paduts moeder zou de rijst uit de halmen kloppen. 
“ Padut,” zei de slavin, “ neem die manden mee voor de rijsthalmen, zodra de eerste vol is breng je die bij 
mij en dan kun je met Nai de volgende mand vullen, daarna wisselen we de lege manden weer om.”  
Samen liepen wij af en aan om de rijst te oogsten. Toen alles geoogst was werd het opgeslagen in de rijst-
schuur. De zoon van de meester was zeer tevreden over ons en als beloning mochten wij een keer met 
hem mee op jacht.  

De dagen daarna kregen we ander werk. Op het veld stonden nu alleen nog de aardappelen. Omdat 
er in die periode niet veel meer geoogst hoefde te worden moesten we de aardappelen beschermen tegen 
de wilde varkens, die vaak ’s avonds en ’s nachts de tuin ongenood kwamen bezoeken. Dus nu moesten 
we ’s nachts op de tuin lopen en vooral één kant bewaken, die aan het bos grensde. Op een nacht liep ik 
samen met Padut onze rondes. Het was een heldere nacht, de maan stond groot aan de heldere hemel en 
de omgeving was vol van zachte nachtgeluiden en het getsjirp van krekels. We hadden ook een hond bij 
ons die ons zou beschermen tegen de wilde varkens. Na een aantal rondes te hebben gelopen hoorde ik 
iets. 
“ Padut, ik hoor daar in de struiken een varken,” zei ik. 
“ Ja, ik hoor hem ook. Kom dan gaan we erop af.” 
Padut had niet alleen de hond aan de lijn, maar droeg in zijn rechterhand een spies. Bij de tamboerin-
struiken aangekomen vluchtte het varken dieper het bos in, waarop Padut de hond losliet om het varken 
op te jagen. Wij liepen achter de beesten aan het bos in door het kreupelhout en de stekelige struiken. 
Opeens hoorde we het geblaf van de hond en het gekrijs van het varken. 
“ Nai, de hond heeft hem te pakken. Vlug we moeten opschieten.” 
Zo snel als we konden liepen we naar de vechtende beesten. Het varken maakte een verschrikkelijk la-
waai. Maar toen Padut bij hem was gekomen, stak hij de spies pardoes in het lijf van het varken dat een 
snerpende gil gaf en toen dood bleef liggen. 
“ Padut, kijk eens naar je hond. Wat is er met hem?” zei ik. 
De hond lag angstig en rillend op de grond en keek naar ons, hij bloedde aan zijn kop, een deel van zijn 
oor was door het varken eraf gescheurd. 

In mijn herinnering zal het wel een jaar of drie, vier zijn geweest dat ik bij mijn eerste Heer en 
Meester ben gebleven. Ik heb uitgerekend dat iedere zaaitijd een jaar is en dat het drie of vier maal ge-
weest is dat wij gezaaid of gepoot hebben.  

 
Meneer en mevrouw v.d. Chijs, mijn leeftijd kan ik u niet vertellen, want ik weet niet hoe oud ik 

was toen ik mijn geboortedorp verliet. In mijn gedachten moet ik vier of vijf jaar zijn geweest toen ik van 
mijn ouderlijk huis vertrok. Ik weet mijn leeftijd nu ook nog niet en ik zal het ook nooit te weten komen, 
want er zijn al weer zoveel jaren verstreken. 
  
 Wange stopte even met zijn verhaal om het laatste beetje thee uit zijn kopje te drinken, waarop 
meneer v.d. Chijs de gelegenheid aangreep om Wange een vraag te stellen.  
“ Wange, meen je nu werkelijk dat er dergelijke geesten bestaan? Je gelooft daar toch niet meer in?” 
Wange plaatste zijn kopje weer op de salontafel en antwoordde; ” Natuurlijk niet meneer, sinds ik over 
ben gegaan naar het ware geloof in de Heer. Dankzij u ben ik nu twee jaar geleden opgenomen in de 
Hervormde kerkgemeenschap en voldoe ik wekelijks aan mijn geloofsverplichtingen.”  
“ Gelukkig maar,” verzuchtte meneer v.d. Chijs, “ heidense geloven wil ik niet dulden in mijn huis.” 
“ Wange,” zei mevr. v.d. Chijs, “ ik ga even Jacobus naar bed brengen, wacht nog even met verder 
vertellen, ik ben erg benieuwd naar het vervolg van jouw belevenissen.” 
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Mevrouw v.d. Chijs ontdeed de slapende Jacobus van zijn schoentjes, tilde hem op en gelastte Mienette 
ook mee naar bed te gaan.  
“ Nee, mama, nee. Ik wil nog niet naar bed. Ik wil naar Wange luisteren. Het is zo’n spannend verhaal.”  
“ Mienette toch! Het is toch al veel te laat. Het is al bijna tien uur!“  
“ Toe papa, mag ik nog even naar Wange luisteren? Ik vind het zo’n mooi verhaal.” vroeg Mienette zo 
vleiend mogelijk om haar vader goedgunstig te stemmen.  
“ Ach, Anna, zullen we Mienette nog even op laten blijven?  Ze is vanavond erg voorbeeldig geweest.” 
“ Ach Jacob, moet je nu eens zien!  Jacobus slaapt al een uur. Mienette moet toch naar bed!” 
“ Toe, mama, laat me nog even. Ik zal heel braaf zijn,” smeekte Mienette haar moeder. 
Mevr. v.d. Chijs zag de hopeloosheid van haar situatie in en stemde zwijgend toe en liep vervolgens naar 
de slaapkamer om Jacobus in bed te doen.  
Meneer v.d. Chijs stond op uit zijn fauteuil, liep naar de schoorsteenmantel en nam zijn lievelingspijp uit 
de pijpenstandaard, ging weer zitten en vroeg aan de aanwezigen of men nog iets wilde drinken.  
“ Ja, papa,” antwoordde Mienette als eerste, “ ik wil graag suikerwater drinken.”  
“ Rosella, zou jij wat suikerwater willen maken? En wat wil jij zelf drinken? Een glaasje absint?”  
” Nee meneer, dank u zeer, ik neem net als Mienette ook wel wat suikerwater.”  
“ Pieter,Jan, lusten jullie een kruikje bier? Of heb je liever een glaasje cognac?” 
Pieter koos voor de cognac terwijl Jan zich, net als Wange, een kruikje bier liet voorzetten. 
Toen mevr. v.d. Chijs weer terug was en zichzelf een glaasje absint had ingeschonken, vervolgde Wange 
zijn verhaal. 

 
Maar om mijn met verhaal verder te gaan en mijn herinnering weer te volgen, vertel ik u over het 

tijdstip dat alle levensmiddelen weer in het pakhuis waren gebracht, behalve de aardappelen, die nog in de 
tuin stonden. Toen ontstond er een grote troebeling in mijn leven. Die troebeling bestond voor mij uit 
mijn vertrek bij mijn eerste Meester. Plotseling hoorde ik van de slavin en haar zoontje dat de Meester 
voor mij een ander wilde kopen en mij wilde verkopen of ruilen voor iemand, die ouder en sterker was 
dan ik. Het zou geen dagen meer duren voordat dat zou gebeuren. Ik had geen zin meer om te werken. Ik 
was neerslachtig en kon nergens troost vinden vooral omdat ik niet met mijn broeders kon spreken, want 
zij waren al jaren weg. Het duurde niet lang meer of een koopman kwam naar mij kijken en de Meester 
onderhandelde met de koopman. Toen de koopman besloot dat hij mij zou nemen, zei mijn Meester niets. 
Maar toen de Meesteres hoorde dat de koopman mij zou meenemen, barstte zij in tranen uit. Zij wenkte 
mij al huilend om haar te omhelzen. Het is bij ons gebruikelijk dat de slaaf of slavin, wanneer zij weg 
moeten, de Meesteres omhelzen. Maar ik mocht niet huilen, want als ik huil, ook al is het van verdriet, 
dan zou de Meester zo’n slaaf of slavin niet kunnen verkopen of ruilen.  

De Meesteres en de Meester hebben al die tijd nooit op mij gemopperd en zij hielden van mij als 
van hun eigen kind. Ik bleef die dag in het huis van mijn Meester, de volgende morgen kwam er een 
groep grote en kleine slaven en slavinnen bij ons in huis. Een van de volwassen slaven was onwillig om 
het huis binnen te komen. Toen hij bij zijn linkerarm werd gepakt haalde hij een mes tevoorschijn en stak 
degene die hem vast hield. Deze koopman bloedde ernstig. Toen werd het een hele oproer en de onwillige 
slaaf werd gevangen genomen en zijn handen met touw op de rug gebonden. Daarna bleek dat het slacht-
offer de koopman was die mij had gekocht. Nog voordat zijn wond verzorgd was kwam er iemand naar 
mij toe en zei; “ Jongen, ga jij maar met mij mee. Wij gaan samen wandelen en bij mij zul je het ook goed 
hebben.”  
Want hij zag aan mij dat ik bedroefd was. Aldus gingen wij weg. Mijn oude Meesteres huilde erg toen ik 
vertrok, maar al haar huilen baatte niet. Met ons tweeën verlieten we de plek waar ik die drie, vier jaar 
had gewoond. Ik noem het een plaats omdat het groter is dan een dorp. Want er stonden veel meer huizen 
en er woonden meer mensen dan in mijn dorp Locé. Het was veel groter dan een dorp, men noemde het 
Wai Kedjo. Zo verlieten wij Wai Kedjo en gingen we door de bossen en de groene velden en trokken we 
over de rivier.  

 
Mijn tweede meester had drie vrouwen, die echter niet bij elkaar in het dorp woonden, maar ieder 

in een ander dorp. Hij ging dan zo vaak als het kon naar hen toe en dan nam hij mij mee. Ik droeg dan zijn 
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tabakszak waarvan hij rookte en pruimde.  Zodra hij in het dorp aankwam ging hij de tuinen van zijn 
tweede en derde vrouw bekijken, die door de slaven en slavinnen werden bewerkt. Hij bleef daar dan een 
dag of twee, drie en daarna keerden wij beide terug. Mijn tweede meester leek helemaal niet op mijn eer-
ste. Hij sprak niet veel met mij en heeft mij niet zoveel werk gegeven als mijn eerste Meester. Hij vond 
alles wel goed wat ik deed. Ik woonde ook niet bij hem in huis maar bij een ander. Met die man ging ik 
dikwijls het paard uit het land halen. Ik weet niet of ik van mijn meester of van die man de opdrachten 
kreeg. Ik weet ook niet of die man slaaf was of een vrij man.  

Ik bleef ook dikwijls in huis zitten totdat iemand mij kwam roepen om mee te gaan. Er was nie-
mand, die iets aardigs tegen mij zei. Voor mij was het allemaal erg vreemd.  

Ik had een nieuwe kiel van mijn oude meester meegekregen en mijn tweede meester zei op zekere 
dag tegen mij; “ Naï, jij moet je kiel uittrekken en wassen en drogen dan zal ik  je een andere geven om 
aan te trekken.”  
Ik had dat toen gedaan en toen ik klaar was  kwam er een man en die zei dat ik met hem mee moest gaan. 
En ik, onnozele jongen die ik was, deed dat en ik wist niet waar we naar toe gingen. Ik wist niet dat ik 
mijn tweede meester voorgoed had verlaten. Toen kwam er nog een man bij ons en met z'n drieën ver-
trokken we. Ik wist niet dat we nog een dag of drie moesten reizen. We vertrokken uit de stad en gingen 
door bossen en over de bergen heen en eindelijk kwamen we bij een hoge berg en daar zag ik tot mijn 
leedwezen mijn geboortedorp Locé. De tranen schoten mij in de ogen en ik staarde voortdurend naar het 
dorpje. Totdat een van mijn begeleiders aan mij vroeg waarom ik zo dikwijls naar dat dorp keek. Ik zei 
dat dat mijn geboortedorp was en barstte in tranen uit. Voordat de begeleider dat aan mij vroeg, had ik 
nog op het punt gestaan om weg te lopen. Want de weg waarop wij liepen, was omgeven door hoog gras, 
zoals hier de haver en het koren groeien, en het was makkelijk om daar in te kruipen. Nadat hij het me 
had gevraagd durfde ik mijn plan niet meer uit te voeren. Hij zou mij zo weer te pakken krijgen en dan 
zou het er voor mij niet gemakkelijker op worden. Misschien zou ik wel geslagen worden of met een 
touw vastgebonden worden en nu kon ik nog vrij meelopen. Mijn begeleider pakte me ruw bij mijn arm 
en zei dat ik moest doorlopen want anders kwamen wij te laat op de plek waar wij die avond wezen 
moesten.  

Ja, ook die dag was voor mij een van de allerdroevigste, die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Ik 
kon mijn dorp zien, maar ik mocht er niet naar toe. Ik heb het nadien ook nooit meer gezien.  
Mijn begeleiders merkten dat ik huilde en een van hen snauwde tegen de ander; “ Kita tidak akan pernah 
mengambil jalan ini. Kemudian masih dia berjalan pergi!” ( We hadden deze weg nooit moeten nemen. 
Straks loopt hij nog weg ) 
Maar een andere weg zou een grote omweg zijn geweest. Eén van hen zei toen tegen mij dat het hem 
speet dat het zo gelopen was dat ik nu voor de laatste keer mijn dorp gezien had.  

Eindelijk kwamen we laat in de avond aan waar we moesten zijn. De mensen waren nog opge-
bleven en vroegen waarom wij zo laat aankwamen. Eén van mijn begeleiders antwoordde dat zij iemand 
meegebracht hadden en dat deze kleine jongen niet zo snel kon doorlopen. Hij was moe van het lange 
reizen.  

Toen we gegeten hadden gingen we naar bed. Ik sliep tussen mijn twee begeleiders in zodat ik niet 
kon weglopen. Ik was erg vermoeid van de tocht die wij hadden gemaakt. Ik sliep rustig in net alsof er die 
dag niets was gebeurd. Ik droomde die nacht dat mijn grootmoeder op haar gemak voor mij uit liep. Ik 
zag haar van achteren en rende snel naar haar toe, maar ik kon haar niet meer inhalen en of ik nu hard 
rende of niet, ik kon niet meer bij haar komen. Van het harde lopen werd ik wakker uit mijn droom en ik 
kwam overeind om te kijken waar ik was. Eén van mijn begeleiders vroeg mij meteen wat ik wilde, want 
hij dacht zeker dat ik weg wilde lopen. Ik vertelde hem wat ik gedroomd had en dat ik wakker was ge-
worden, toen zei hij dat ik maar weer moest gaan slapen want het was nog te vroeg om op te staan. Na die 
droom heb ik mijn grootmoeder nooit meer gezien.  

De volgende morgen, bij het opstaan, zag ik alleen maar vreemde mensen en geen bekenden die 
mij konden troosten. Toen was ik daar alleen en moest ik mij aanpassen aan die vreemde mensen. Ik wist 
niet waar we die avond en morgen naar toe zouden gaan. Zo had ik mijn geboortestreek Locé verlaten en 
zou ik het ook nooit weer zien. Na een lange tocht kwamen wij eindelijk op onze plaats van bestemming 
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aan. In die plaats bleef mijn begeleider nog twee dagen en nachten bij mij totdat hij mij aan een slaven-
handelaar had overgedragen.  

Eindelijk in de avondschemer, voordat het licht werd aangestoken, werden we opgeroepen en we 
trokken in groepjes door de straten van deze stad. Ik weet niet meer of die plaats, de havenplaats Recote,  
groot of klein was, dat kan ik mij niet meer herinneren. Maar toen we aan het eind van de rij huizen en 
straten kwamen werd ons gezegd halt te houden. We liepen één voor één over een plank een schip of een 
prauw in. Het was donker binnen in het schip. Er werd geen licht aangestoken, waardoor wij elkaar niet 
konden zien, maar wel hoorden praten. Die avond en nacht bleven wij heel stil op ons plaats zitten, wij 
kregen geen eten of drinken. We hoorden wel het getik van een stok doordat iemand van voor naar ach-
teren over het dek liep, maar we wisten niet wat er allemaal gebeurde. Omdat wij dit nog nooit hadden 
meegemaakt, was alles vreemd voor ons. 

Door de schommelende bewegingen van het schip kregen ik en meerdere slaven en slavinnen last 
van hoofdpijn en misselijkheid. Sommigen begonnen te braken en over te geven, maar we moesten toch 
op onze plaats blijven zitten. Eindelijk brak de dag aan en konden wij elkaar zien. Toen zagen we ook dat, 
op de reling van het schip, met houten planken hekken waren gemaakt zodat wij niet in het water zouden 
vallen. Ook zagen we toen een groot wateroppervlak en stroken land aan weerszijden van ons. Achter ons 
schip voeren nog meer prauwen met slaven.  

De volgende morgen, nadat we aan land waren gegaan, stonden we op en gingen we direct naar de 
rivier om ons te wassen en te reinigen. Toen gingen we terug naar de het gebouw dat men een kazerne 
noemde. Daar kregen we te eten.  Na het eten werden we van de kazerne naar een groot en prachtig mooi 
gebouw gebracht. Dit gebouw had wel drie of vier blauwe treden voordat je bij de voordeur kwam. Toen 
we binnen kwamen, keken wij vol bewondering om ons heen want zo'n prachtig mooi gebouw hadden wij 
van binnen nog nooit gezien. Er was onder meer een scheepje of prauw in een glazen stolp dat heen en 
weer slingerde net als of het in het water lag. We moesten wachten totdat we voorgeleid werden aan drie, 
vier of vijf zwarte koopmannen die ons kwamen bekijken. Toen ze ons gezien en bekeken hadden lieten 
ze ons naar de kamer terug gaan. Vervolgens kwam er een aantal van deze koopmannen weer op onze ka-
mer. Wij wisten in het geheel niet wat er zou gaan gebeuren. Uiteindelijk werden we één voor één wegge-
haald en gingen met tegenzin met hen mee.  

Ik werd ondergebracht bij een huisgezin maar ik hoefde nog niet te gaan slapen. Het scheen dat de 
mensen op ons hadden gewacht. We hebben even gesproken en toen werd ons een avondmaal voorgezet, 
na gegeten en gedronken te hebben gingen we maar slapen. Ik was blij dat ik kon gaan liggen, want ik 
was moe van het wandelen. Ik sliep rustig in en ik had er geen verdriet meer van dat ik bij vreemde men-
sen sliep. De volgende morgen toen ik opstond was ik zeer mistroostig. Maar die mensen hebben mij erg 
goed behandeld net alsof ik hun eigen kind was. Ik had gedacht dat ik die dag zou moeten gaan werken. 
Maar ik bleef de hele dag in huis zonder iets te doen. Ik dacht dat het kwam omdat ik pas aangekomen 
was. Maar ook de volgende dagen kreeg ik geen werk te doen. Ik kreeg wel speelkameraadjes, hoewel ik 
de taal van die mensen nog niet goed verstond, want ik spreek een andere taal, maar na verloop van tijd 
leerde ik de taal spreken tijdens het wandelen en het spelen. 

Om kort te gaan, ik heb daar niet veel gewerkt maar gewandeld en gespeeld. Ik verwonder me nog 
erover dat ik geen opdrachten moest doen maar wel alles kreeg wat ik begeerde. Naderhand begreep ik 
dat die speelkameraden op mij pasten zodat ik niet weg kon lopen. Maar ik was toch niet van plan om zo-
iets te doen, want ik wist niet waar ik naar toe zou moeten. Ik wist wel dat ik ver van mijn vaderland van-
daan was. Ik hoorde, in die situatie, hoe dat land heette, het was Bima dat hadden de jongens mij verteld. 
Wanneer ik uit vrije wil wilde helpen met werken dan werd mij dat niet verboden. Dikwijls ging ik met 
mijn Meester naar de tuin of het land om te werken. Hij verplichte mij echter nooit om hem te helpen met 
het werken. Hij had geen knechten of meiden, maar hij werkte met zijn eigen dochter en zoon. Hij werkte 
met zijn eigen huisgezin net zoals mijn vader, dus hij was niet rijk. Ik begreep dat hij op mij paste, maar 
niet omdat ik moest werken maar of ik misschien niet weg zou lopen.  

Toen ik bij hem kwam waren de vruchten van het veld gedeeltelijk geoogst en in de schuur opge-
borgen. Nog een gedeelte van de gewassen stond nog op het veld, namelijk de rijst en de Turkse tarwe. Ik 
bleef ongeveer een jaar bij die man, misschien is het meer of minder geweest. Maar ik weet wel dat toen 
ik bij hem weg ging, alle gewassen van de velden waren gehaald en in de schuur waren opgeborgen. Daar 
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had ik niet bij geholpen. Toen ik wegging, kreeg ik nieuwe kleding, die bestond uit een sarong en een 
broek en een vierkante doek voor op mijn hoofd. Toen ik aangekleed was kwam een bode om mij weg te 
brengen. Ik weet niet waarheen ik met hem ging. De man, die mij het hele jaar bij zich heeft gehouden en 
mij de kost heeft gegeven, was niet eens zo beleefd om afscheid van mij te nemen. Als slaaf wist ik echter 
dat ik niet meer terug zou komen en hij dacht zeker van wel.  

En nu nam de bode mij mee en gingen we weg, ik weet niet meer of we een of twee dagen onder-
weg zijn geweest. Toen we aankwamen waar we wezen moesten, zag ik het grote gebouw waar we het 
jaar daarvoor in waren geweest, we gingen er aan voorbij en zijn een huis binnengegaan dat bij de rivier 
lag.  

Daar bleven wij tot nader order, maar ik weet niet hoe lang wij daar gebleven zijn. Tot mijn verba-
zing heb ik daar voor het eerst blanke mensen gezien. Ik vroeg aan mijn kameraden wie dat waren, maar 
zij wisten het ook niet. De bewoners zeiden dat het Hollanders waren en die zijn blank. Wij zeggen dan 
‘orang poetie’. De Hollander, die ik voor het eerst zag, had een paar laarzen aan met gouden kwasten, een 
witte broek en een  blauw jak met gouden dingen op zijn schouders. Naderhand wist ik dat dat epauletten 
waren. Op zijn hoofd droeg hij een hoed met een gouden kwast. Ik was bang voor hem. We dachten dat 
we 's avonds na het eten konden gaan slapen. Maar helaas werden we geroepen om naar het schip te gaan. 
En in plaats van te gaan slapen moesten we nu in de donker ruimte van het schip zitten. We voeren van 
Bima weg met twee schepen vol met slaven, slavinnen en paarden. Onderweg op zee hadden we erge 
honger en dorst. We kregen niets anders te eten dan slechte rijst, die al was aangevreten door de wormen. 
Ook kregen we geen drinken, verscheidene paarden waren gestorven, waaraan weet ik niet. We zagen ook 
een groot schip dat dicht naast ons kwam varen en dat heel anders gebouwd was dan het onze. De mensen 
van dat schip kwamen ook bij ons aan boord om ons te bekijken. Nadat ze ons allemaal hadden bekeken 
voeren ze weg.  

Na een aantal dagen zagen we land in de verte aan de linkerzijde van ons. Tussen ons en het land 
voeren er vele schepen heen en weer. Wij zagen verscheidene grotere schepen dan dat van ons. Het ene 
schip was nog mooier dan het andere. De masten van die schepen, leken in de verte op bossen.  

Eindelijk meerde ons schip aan aan de oostzijde van de stad. We kwamen ogen te kort om naar al 
die mensen te kijken die daar op de kade liepen. Het wemelde er van mensen die  allerlei soorten kleurige 
kleding droegen. Zoveel mensen hadden wij in ons dorp nog nooit gezien. We bleven die dag en nacht 
nog op het schip. We begrepen wel dat de volgende dag een koopman ons zou verkopen en presenteren 
aan de Hollanders.”  
 
“ Maar Wange, “ onderbrak Jacobus Wange’s verhaal, ” ben je nooit bang geweest dat je mishandeld zou 
worden of bij een slechte meester terecht zou komen? Het lijkt mij niet bepaald een pretje om zo in het 
ongewisse te blijven van je leefsituatie.” 
“ Dat is zeker waar, jongeheer Jacobus. Maar ik kan u vertellen over alle inlandse heren, waarbij ik ben 
geweest dat ik als slaaf onder mijn meesters nooit ben geslagen of uitgefoeterd. Ik moet zeggen dat ik het 
nooit slecht getroffen heb.” 
“ Sinds ik van mijn vaders huis kwam tot aan Bima toe, heb ik drie meesters gehad. Bij de eerste ben ik 
ongeveer vijf jaar geweest en hier werd nooit op mij gemopperd of geslagen. Bij de tweede meester was 
ik ongeveer een jaar en daar werd ik netjes behandeld. Bij de derde heer werd ik van Manggaraij naar Bi-
ma getransporteerd. Daar bleef ik ongeveer een jaar totdat ik naar Java werd gebracht.”  

 
“ De volgende dag gingen we van het schip af met de koopman om ons aan de Hollanders te pre-

senteren. We liepen door de straten, waar veel winkels van de Chinezen waren, en gingen een houten 
brug over. Vlak achter de brug stond een groot herenhuis. Daar gingen we naar binnen en moesten we in 
het voorhuis wachten. We mochten blijven staan of zitten in kleermakerszit. De koopman ging een ander 
vertrek in. Samen met mijn kameraad stonden we in deze kamer. 

Nadat de koopman weer terug was gekomen, gingen we verder langs de gracht onder de grote bo-
men door naar een ander groot huis van rijke mensen. Dit huis had blauwe stenen pilaren en een balkon of 
een galerij, dat weet ik niet precies. We mochten hier niet via de voordeur naar binnen maar werden door 
een naastgelegen poort binnengelaten. Daar bleven we op een binnenplaats staan totdat een Hollandse 
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heer ons kwam bekijken. We moesten even wachten. Die binnenplaats was ongeveer zo groot als uw tuin, 
meneer v.d. Chijs, het was vierkant van vorm en er waren rondom ruimtes voor stallen, koetsen, werk-
plaatsen en voorraadkamers.  

Toen kwam die Hollandse meneer naar ons kijken. Hij droeg prachtige kleren. Het was een grote 
man die een grote hoed met brede rand droeg. 
“ Zijn dat de twee jongens,” vroeg de meneer aan onze begeleider. 
“ Jazeker, meneer.” 
De Hollandse meneer kwam vlak voor ons staan, keek ons recht in de ogen en zei; “ Het is goed zo. Deze 
twee neem ik.” 
Vervolgens verdween onze begeleider en bleven wij bij onze nieuwe meester achter. Even later meldde 
zich een grote negerslaaf  bij de Hollandse meester, die meesterknecht Anand bleek te zijn.  
“ Zorg dat die twee jongens andere kleren krijgen, Anand, en breng ze daarna naar de keuken om ze te 
laten eten.” 
De keuken, waar het personeel mocht eten, kwam uit op de binnenplaats, die wij na ons omkleden bin-
nengingen.  
“ Hoe heten jullie?” vroeg de meesterknecht. 
Ik antwoordde dat ik Nai heette en mijn kameraad zei dat hij Denipu heette.  
“ Nai en Denipu, lopen jullie maar met me mee, dan gaan we nieuwe kleren en een nieuwe slaapmat 
ophalen.” 
In een van de voorraadkamers moesten we onze nieuwe kleren gaan passen. Onze sarong en broek moes-
ten we afgeven en kregen we een asgrijze lange broek en kiel voor terug. Onze hoofddoek mochten we 
ophouden maar onze andere kleren werden weggedaan.  
 ’s Avonds, na het eten, werd ons gewezen waar we konden slapen. De meesterknecht nam ons 
mee naar een barak die naast het voorhuis stond. Deze barak stond vrij van het grote huis van de Holland-
se meester. Wij liepen met de meesterknecht mee, namen onze slaapmatten mee en werden in een kamer 
van de barak gewezen waar we konden slapen. 
“ Deze kamer is de slaapplaats voor jullie en de oudere slaven. Zorg ervoor dat je tegelijk met de anderen 
gaat slapen en niet te laat, want morgen moeten jullie vroeg op om aan jullie werk te beginnen.” zei de 
meesterknecht tegen ons. 
Denipu en ik legden onze slaapmatjes alvast op de grond zodat we al een slaapplekje voor die nacht voor 
ons hadden gereserveerd. 
“ Als jullie morgen wakker worden,” zei de meesterknecht, “ dan moeten jullie je slaapmat weer oprollen 
en opbergen in de voorraadkamer waar je het matje hebt gekregen. Is dat duidelijk?” 
Wij knikte dat we het begrepen hadden en vroegen aan de meesterknecht wat er van ons verlangd werd. 
“ Ga eerst maar slapen dan kom je morgen vroeg naar de keuken om te eten en dan krijg je daarna je 
opdracht.” 
De volgende ochtend ontbeten we met het huispersoneel in de grote keuken. Behalve, wij tweeën, waren 
er nog negen andere slaven en slavinnen in verschillende leeftijden. De meeste waren ouder dan dertig 
jaar, schat ik. Nadat we gegeten hadden liepen we met de meesterknecht de binnenplaats op naar een 
open hok waarboven een rieten afdak was gemaakt.  
“ Luister goed, Nai en Denipu, als beginopdracht krijgen jullie poetswerk. Jullie moeten al het koperwerk 
van het huis poetsen met een poetssteen.” 
Onder het afdak stonden diverse kandelaars, schalen, kwispedoors en andere kopergoed.  
“ Deze spullen moeten jullie poetsen met een poetssteen. Kijk hier liggen de poetsstenen,” zei Anand 
Uit een rieten mandje haalde de knecht een poetssteen en deed ons voor hoe wij moesten poetsen. 
“ Hebben jullie het begrepen?” vroeg de meesterknecht na een korte demonstratie. “ Nai,” zei de mees-
terknecht, “ jij doet alle kandelaars en Denipu poetst de kwispedoors en de grote schalen. Jullie doen dit 
werk tot twaalf uur, daarna gaan we eerst eten en krijg je voor de middag een andere taak.”  
Samen zetten Denipu en ik ons aan het poetsen. We zaten op kleine krukjes en konden de voorwerpen die 
gepoetst moesten worden tussen onze knieën nemen.  

Onze meesterknecht was zo’n beetje de voorman van de buitenslaven, bovendien was hij ook de 
koetsier van de meester. Aan de binnenplaats grensde niet alleen de voorraadkamers en de werkplaatsen 
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maar ook twee paardenboxen en een schuur waar een koets in stond. Regelmatig werden de paarden in-
gespannen om met de koetsier en onze meester naar een plaats van bestemming te rijden.  

Op een nacht had het hard geregend en waren onze poetsstenen te nat geworden zodat we ze niet 
konden gebruiken om te poetsen. Nu we al een paar weken in dienst waren, wisten we al een beetje waar 
alles in de ruimtes van de binnenplaats te vinden was. Denipu wist dat er boven de stallen, op de galerij 
daar, een bergruimte was waar gereedschap lag. 
“ Nai,” zei Denipu tegen mij, “ ik zal even gaan kijken of ik daar boven twee droge poetsstenen kan vin-
den, dan kunnen we ons werk gaan doen.” 
Denipu liep de binnenplaats over om aan het eind de trap naar boven op te lopen om de droge poetsstenen 
te gaan pakken. Juist toen Denipu halverwege de trap was, kwam onze meesterknecht snel de binnen-
plaats opgelopen. 
“ Weg daar!!” riep hij tegen Denipu. “ Van die trap af en vlug wat!” 
Denipu en ik schrokken erg van de kwaadheid van de meesterknecht. 
“ Wat doe je daar?  Weglopen?!” 
En voordat we het wisten had de meesterknecht een zweep gepakt en sloeg hij Denipu drie, vier keer hard 
op zijn rug. 
“ Zo, dat zul je in het vervolg wel laten! Jullie komen nooit zonder mijn toestemming op andere plekken 
en als een van jullie wegloopt dan zal de ander het flink berouwen.” 
Met een liefkozend gebaar streelde de meesterknecht zijn zweep, die hij zojuist had gebruikt. 
Geschrokken gingen we naar onze werkplaats om daar ons poetswerk met de natte stenen op ons te 
nemen. 
 Na een paar weken kregen wij ander werk opgedragen. Ik moest met de kalkoenen, die in een hok 
buiten de binnenplaats verbleven, naar de weide gaan om ze daar te laten grazen. Als ze dan genoeg gege-
ten hadden en gingen liggen, dan moest ik ze weer terug jagen en in hun hok opsluiten. Denipu kreeg de 
opdracht de binnenplaats aan te vegen. 
’s Middags moesten we in de koffievoorraadkamer de slechte koffiebonen uit een geoogste partij bonen 
zoeken. Zo verliep weer een aantal weken totdat we weer een ander karwei kregen. Het volgende karwei 
was voor mij een heel aparte. Ik moest bij de slavinnen kousen leren breien. Dat moest ik dan doen tot het 
middaguur om na het eten mijn breiwerk mee te nemen als ik de kalkoenen in de weide liet grazen. Want 
dan had ik toch niets te doen. 

Op een gegeven moment riep de meesterknecht ons bij zich. Hij moest ons van de Hollandse 
meester ons loon uit betalen. Dat vonden wij, Denipu en ik, erg vreemd. Wij hadden nog nooit geld gehad 
voor het werk dat wij deden. 
“ Kijk, Nai en Denipu. De meester is erg tevreden over jullie en hij wil elke week, als jullie goed gewerkt 
hebben, vijf stuivers geven. Wees zuinig op het geld, je kunt het later nog nodig hebben.” 
Wij kregen tot onze verbazing een muntstuk van vijf stuivers groot. Omdat wij geen portemonnee hadden 
en geen zakken in onze broek, borgen wij ons geld op in een klein rieten bakje in onze koperpoetswerk-
plaats. 

Op een ochtend stelde Denipu voor om iets van dit geld te gaan kopen. Hij had gehoord dat er in 
de winkel van de Chinees, aan het eind van de gracht, snoepgoed te koop was.  
“ Nai,” zei Denipu, “ zullen we straks, na het eten, voordat we aan ons werk gaan beginnen, wat gaan 
kopen van ons geld?” 
“ Waarom zouden we al ons geld gaan besteden? Wij hebben het toch, mooi opgeborgen in het rieten 
doosje, dat in de werkplaats staat?” 
“ Nee, Nai, we gaan niet alles besteden. Laten we één muntstuk gaan gebruiken om iets lekkers te kopen.” 
“ Denipu, ik heb helemaal geen honger, jij wel? We hebben toch net gegeten. Waarom zullen we dan 
weer eten gaan kopen?”  
Al met al, Denipu wist mij te bepraten om een muntstuk aan snoepgoed te gaan besteden en samen slopen 
we stilletjes na het ontbijt weg, richting Chinese winkel. 
“ Kijk eens, wat lekker!” zei Denipu toen we in het winkeltje waren. Denipu’s ogen werden zo groot als 
schoteltjes bij het zien van al dat lekkers. 
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“ Ik wil dat en dat en ook die,” zei Denipu die met zijn vinger de lekkernij aanwees die hij wilde kopen. 
De Chinese meneer knikte vriendelijk en deed gewillig wat Denipu hem opdroeg. 
Toen wilde ik ook niet achterblijven, ik maakte mijn keuze en wees ook drie lekkernijen aan die mij erg 
smakelijk leken. Met onze beide handen vol snoepgoed liepen wij terug naar de binnenplaats om het daar, 
in onze werkplaats, op te gaan peuzelen. Maar wij, o domme jongens die wij waren, wisten niet dat de 
spiegeltjes aan de vensters van het grote huis, ons hadden verraden. Wij, simpele zielen, wisten niet dat 
de mevrouw door deze spiegels ons al van verre had zien aankomen. Zodra we op de binnenplaats waren, 
kwam de mevrouw ons direct tegemoet, wenkte ons dat wij bij haar moesten komen. 
“ Wat hebben jullie daar, Nai, Denipu? Kom eens hier?” 
 Wij lieten onze aankopen zien en de mevrouw vroeg aan ons; “ Hebben jullie nog niet gegeten?  Of 
hebben jullie te weinig gehad?” 
Wij knikten allebei bevestigend, niet begrijpend dat ons antwoord betekende dat wij vonden dat we te 
weinig eten hadden gehad.  
“ Ga jullie maar eens mee!” commandeerde de mevrouw. 
Gedwee liepen wij achter haar aan richting keuken waar de meid aan het opruimen was. 
“ Selina,” zei de mevrouw, “ hebben deze jongens vandaag niet gegeten, of was er te weinig eten?” 
“ O, nee, mevrouw. Helemaal niet. Zij hebben wel gegeten en er was ruim voldoende eten. Kijk u maar, 
hier staat nog wat er over gebleven is.” 
De meid wees de tafel aan waar wij die ochtend aan hadden gezeten en waar nog een aantal stukken 
brood en etenswaren op lagen. 
“ Zo, jongens. Dus dit is opgehelderd. Jullie mogen niet liegen tegen mij en jullie mogen geen eten kopen 
van het geld dat jullie krijgen. Ook geen lekkernij. Is dat duidelijk? Als ik jullie nog eens betrap, dan krij-
gen jullie geen weekgeld meer.” 
Met hangende pootjes gingen we terug naar onze werkplaats waar we met gemengde gevoelens genoten 
van onze lekkernij.  

In het vervolg kregen wij op vaste tijden van onze meesterknecht ons weekgeld van vijf stuivers 
groot uitgereikt, maar we kregen ook op gezette tijden een andere kiel en broek als dat nodig was. Wij 
kregen voldoende geld en kleren om er netjes uit te zien dat was, wel beschouwd, goed omdat wij met 
weinig waren gekomen.  

In die tijd kwam de dokter om ons, de twee nieuwe slaven, in te enten. We moesten allebei veer-
tien dagen op onze kamer in de barak blijven totdat we genezen waren.  

Na verloop van tijd, ik weet niet meer hoe lang dat was, werden mijn kameraad en ik geroepen dat 
we bij mijnheer moesten komen. Daar binnen gekomen zagen we onze mijnheer en een andere heer zit-
ten. Die andere heer bekeek ons allebei van kop tot teen en dezelfde dag kwam een bode ons halen en 
gingen we met hem mee.   

We werden met een prauw naar zee gebracht, zonder dat we onze kameraden goedendag of vaar-
wel konden zeggen, want wij wisten niet of we wel terug zouden komen. Zo verlieten wij de stad Soera-
baya en voeren we weg zonder te weten waar naar toe. Uiteindelijk kwam onze prauw aan bij een groot 
schip dat daar op de rede lag. Omdat het nogal stormachtig was werd het prauwtje op zij van het schip 
vastgemaakt. Het ging nogal op en neer in de grote golven en wij waren erg bang dat het prauwtje om zou 
slaan. Eindelijk kwam een matroos ons uit het prauwtje halen. Het schip was zo hoog dat we wel drie, 
vier of vijf trappen op moesten klimmen voordat we aan dek waren. Toen we boven waren, bracht de ma-
troos ons naar het achterdek. Daar was een luifel van zeil tegen de zonnehitte gespannen waar we onder 
konden blijven. We stonden verwonderd rond te kijken naar alles op het schip dat zo mooi gebouwd was. 
De prauw, waarmee wij van Bima waren gekomen, zag er lang niet zo mooi uit als dit schip. Nadat we 
enige tijd op het achterdek gebleven waren, kwam er een sloep aangeroeid met een rood, wit, blauwe 
wimpel voorop de boeg en vier mannen aan de roeiriemen. Achterin de sloep zaten een heer in een uni-
form en een man in gewone kleding. De sloep legde aan bij ons schip en de heer kwam aan boord. De vijf 
mannen bleven in de sloep. Toen die heer en onze bode lang genoeg hadden gesproken, werden wij alle-
bei geroepen en moesten wij frontaal voor de heer en naast elkaar gaan staan. Nadat wij meerdere keren 
bekeken waren door die vreemde heer, koos die heer mij uit en mijn kameraad ging weer terug met de 
bode die ons had gebracht. 
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 Mijn nieuwe Meester was wel geïnteresseerd in mij hij vroeg mij hoe ik heette. Ik zei toen op 
zachte en schuchtere toon dat ik ‘Nai, zoon van Wange’ heette. Door de wind verstond hij waarschijnlijk 
alleen het laatste gedeelte van mijn antwoord.  
“ O, je heet dus Wange.” zei hij. “ En waar kom jij precies vandaan?”  
Met mijn hand wees ik oostwaarts naar een ver land, dat daar ergens in de verte lag. 
Mijn nieuwe meester keek naar de richting, waarin ik wees en zei toen; “ Bali. Je komt van Bali. Dan 
noem ik jou voortaan; Wange van Bali.”  
 Op deze manier ben ik in dienst gekomen van uw familielid meneer Bagelaar. Hij heeft mij mee-
genomen en in Batavia opgevoed alsof ik zijn zoon was. Hij heeft mij alle goeds geleerd in die periode, 
dat ik bij hem in Batavia en Buitenzorg was. Tenslotte heeft hij me meegenomen naar Holland. 
  
 Nu Wange zijn verhaal tot een einde had gebracht viel er een stilte in de salon van de familie v.d. 
Chijs. Iedereen was zo onder de indruk van Wange’s verhaal dat men die eerste ogenblikken er het zwij-
gen toe deed. Zelfs  meneer v.d. Chijs had ademloos naar het relaas van Wange geluisterd en was daarbij 
totaal vergeten zijn pijp brandend te houden. Mienette was de eerste die de stilte doorbrak. 
“ Dat is toch gek, papa, wie koopt er nu een mens? Op de markt koop je toch kaas, boter of kippen, maar 
toch geen mens?”  
“ Lieve Mienette,” antwoordde meneer v.d. Chijs,” in sommige landen gebeurt dat wel. Hier in Holland 
kennen wij geen slaven maar bedienden zoals Wange en Rosella.” 
“ Maar u heeft Rosella toch niet gekocht?” 
“ Nee, Mienette, Rosella en Wange werken bij ons en krijgen daarvoor betaald. Dat noemen we loon of 
traktement. Slaven krijgen nooit loon maar zijn eigendom van hun meester of de eigenaar van het huis 
waarin ze werken.”  
“ Dus die slaven werken wel in dat huis van die meester maar krijgen daar geen geld voor. Dat vind ik 
niet eerlijk.” 
“ Tja Mienette, er zijn nog wel meer zaken in de wereld, die niet eerlijk zijn en dit is er één van. Mensen 
als slaaf houden. Het komt voor in deze wereld.” 
“ Wange, ik vind dat je een mooi verhaal hebt verteld, maar dat oom Jan Hendrik je heeft gekocht, dat ge-
loof ik niet. Zodra ik hem zie, zal ik het aan hem vragen.” 
“ Tuut, Tuut, Tuut, Mienette!” greep mevr. v.d. Chijs in, “ zo mag je niet over Wange oordelen. Wange 
heeft een zeer juist verslag van zijn afkomst gegeven. Je moet hem dankbaar zijn dat hij ons dat heeft wil-
len vertellen. Bied je excuses aan en zeg iedereen goedenacht, want het is al erg laat, bijna half twaalf. 
Morgen is het weer vroeg dag.” 
“ Wange en Rosella, jullie mogen gaan, we hebben jullie niet meer nodig voor deze avond.” zei mevr. 
v.d. Chijs tegen haar bedienden.  
Iedereen bedankte Wange voor zijn prachtige verhaal, wenste elkaar een goedenacht toe om zich ver-
volgens terug te trekken op de slaapkamer. Wange en Rosella stonden ook op en verlieten de salon. 
Wange vervolgde zijn weg naar de voordeur om uitgelaten te worden door Rosella. Nog eenmaal wierp 
Wange een steelse blik naar Rosella aan wie hij nu definitief zijn hart had verpand en stapte, met een blij 
gemoed, de duistere wereld van het oude Delft in.  
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Hoofdstuk 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudend;    -    Mienette 

  -    Een wandeling door Delft 
  -    Mejuffrouw Adenjana Petenella Harry 
  -    Jonkheer Charles van Kinschot 
  -    De bruiloft van Wange en Rosella 
  -    Naar Amsterdam 
  -    Amsterdam 
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Mienette 
 
 Op deze mooie lentedag in begin juni 1828 scheen de zon uitbundig het leslokaal van juffrouw 
Joycelijn binnen. De openschuifbare bovenramen stonden dan ook wijd open om de warmte in het lokaal 
enigszins te doen verminderen.  
Sinds 1818 had het schooltje van haar vader, meester Hartman, een enorme verandering in het meubilair 
moeten ondergaan veroorzaakt door de toen in werking gestelde wet op de inrichting van leslokalen. Zo 
bezat het leslokaal nu een grote met kolen te stoken kachel, waren er nieuwe voor de kinderen voorge-
schreven lesbanken aangeschaft, waar twee of drie kinderen plaats konden nemen. In  het front van het 
leslokaal waren nu twee schoolborden aanwezig; een schoolbord voor het leren schrijven met lijnenbal-
ken en een tweede bord om directe notities te maken zonder lijnenbalken. In het midden, tussen de twee 
schoolborden, bevond zich het letterbord met opbergkast voor de letterplankjes, die voor de juiste leesme-
thode voorgeschreven was. Aan de blinde muur hingen de schoolkistjes waar de kinderen hun privé 
schoolspullen konden opbergen. De nog overgebleven plekken op de muur waren voorzien van wandpla-
ten over geschiedkundige gebeurtenissen.  
Het leslokaal telde 15 lesbanken voorzien van schrijfplankjes en schrijfstiften. In een lage kast, langs de 
blinde muur bewaarde juffrouw Joycelijn de lesmaterialen voor de verplichte vakken lezen, schrijven en 
rekenen. 
 Het laatste halfjaar was Mienette toegevoegd aan het klasje van juffrouw Joycelijn als klassen-
hulpje. Mienette was nu bijna veertien jaar oud en zag er voor haar leeftijd niet fors uit. Ze was tenger van 
postuur, droeg volgens de laatste Franse mode een lange crèmekleurige japon, die tot de voeten reikte. 
Een smalle ceintuur omsloot haar middel, waarvan de lange resterende ceintuurstroken tot bijna knie-
hoogte afhingen. De hals van de japon, was afgezet met een amberkleurige rand, die uit drie elkaar over-
lappende stroken stof bestond. De aangezette pofmouwtjes waren klein en bezaten evenals de halslijn een 
drietal stroken. Het japonnetje was aan de onderzijde afgezet met een viertal banden overlappende stof 
van dezelfde amberkleur. Een paar open schoentjes van donker bruin leer completeerde Mienettes kle-
ding. Het haar droeg Mienette glad over het hoofd waarbij de twee lange vlechten haar hoofd omsloten 
als een Romeinse erekrans. Mienette was, omdat haar vader daarop aangedrongen had, een extra jaar op 
school gebleven om alle extra leerstof, die het schooltje had, door te nemen. Mienette was daarin uitste-
kend geslaagd en had alle leerstof van de verplichte vakken met succes afgerond. Mienette zou nu bin-
nenkort van school gaan en zou graag net als haar oudere broers, willen gaan studeren aan het Delftse 
gymnasium. Omdat Mienette had laten zien wel interesse te hebben voor het lesgeven en het omgaan met 
kleine kinderen leuk vond, was ze door juffrouw Joycelijn gevraagd het laatste halfjaar te helpen bij het 
geven van les aan de onderklas. Mienette zou met name de kinderen, die extra hulp nodig hadden bij het 
lezen, goed kunnen helpen. 
 
 “ Mienette,” zei juffrouw Joycelijn, “ zou jij Klaasje Van Veen willen helpen bij het hardop voor-
lezen? De andere kinderen hebben nu een schoonschrijfopdracht, dan is de klas rustig en kan Klaasje zich 
goed concentreren.” 
Mienette zette zich naast Klaasje op de bank, waar Klaasje samen met zijn één jaar oudere zusje op zat.  
“ Zo, Klaasje, zal ik je helpen met hardop lezen uit het boekje ‘Kinderspelen’? Pak je boekje maar uit de 
lessenaar dan zoeken we een leuk verhaaltje uit.” 
Klaasje was een aardig, erg mager jongetje van de slager uit de Choorstraat. Hij was nogal ziekelijk en 
had daardoor nogal vaak de lessen moeten verzuimen, bovendien had hij een zeer vervelende handicap; 
hij stotterde erg. Om dit gebrek werd hij vaak gepest en geplaagd door de grotere kinderen uit de boven-
klas. 
“ Gr…., gr…, graag, juffrouw,” antwoordde Klaasje.  
Na enige tijd in het boekje te hebben gebladerd had Klaasje zijn keuze laten vallen op het verhaaltje ‘Het 
hobbelpaard’, bladzijde 15 van het boekje. 
“ Nu Klaasje,” zei Mienette, probeer dit stukje over het hobbelpaard maar eens voor te lezen, dan zal ik je 
helpen. Hoe vind je het plaatje?” vroeg Mienette om het jongetje gerust te stellen. 
“ Erg l…, l…, leuk, juffrouw Mienette.” 
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“ Probeer nu het verhaaltje eens te lezen, begin bij de titel.” 
Klaasje kreeg nu al een rood hoofd, terwijl hij nog moest beginnen te lezen, hij legde zijn rechterwijsvin-
ger onder de eerste regel van het verhaaltje en begon. 
“ Het hob…hobbelpaard,”  klonk het uit de mond van het kleine knaapje. 
“ N…., n…., nooit is me …., me…., me een bl…., bl…., blijder dag geboren, d…., d…., dan toen ik kr…., 
kr…., kreeg dit hobbelpaard.” 
“ Goed zo Klaasje, dat lukt aardig, ga maar verder dan zal ik met je meelezen,” moedigde Mienette de 
kleine magere jongen aan. Samen lazen ze nu langzaam de volgende twee regels van het gedichtje. 
“ Niets kon mij immer meer bekoren, ik had mijn geld hiervoor bewaard.” 
Nu Mienette samen met Klaasje meelas, kwam het ventje tot rust en verliep het lezen met minder gestot-
ter. 
“ ’t Had wel een jaar nog moeten lijsten, mijn beursje kwam nog veel te kort.” 
“ Goed zo Klaasje, probeer de laatste twee regels weer eens alleen,” opperde Mienette. 
“ En…., en nu k…., kan ik op mijn paardje r…., rijden, waardoor mij…., mijn vreugd weer ver…., 
vermeerderd wordt.” 
Juffrouw Joycelijn keek met een goedkeurende blik naar Mienette, die haar telkens weer verbaasde over 
het geduld waarmee zij de zwakkere kinderen met hun taal hielp.  
Klaasje begon voorzichtig aan het tweede coupletje van het gedicht. 
“ N…., nu k…., kan ik mij…., mij gelukkig noemen, ik kr…., kreeg dat p…., paard toch onve…., 
onverwachts.” 
“ Zal ik je weer even helpen Klaasje?” vroeg Mienette vriendelijk. 
Het ventje knikte met zijn hoofdje voor de aangeboden hulp. Vervolgens las Mienette samen met Klaasje 
het vervolg van het gedichtje. 
Juffrouw Joycelijn had verschillende kinderen in haar grote klas van zesentwintig jongens en meisjes 
onder de tien jaar, die moeite hadden met het hardop lezen. Het beheersen van het hardop lezen was één 
van de voorwaarden om over te mogen gaan naar de bovenklas waar haar vader, meester Hartman, nog 
altijd les gaf. Als de kinderen van de onderklas het lezen niet voldoende beheersten, dan mochten zij niet 
doorgaan naar de bovenklas en moesten zij een leerjaar overdoen. 
Juffrouw Joycelijn was zeer tevreden over de hulp, die Mienette haar het laatste half jaar had geboden aan 
die kinderen die vaak door omstandigheden minder goed konden meekomen met de rest van de klas. 
“ Tja,” dacht juffrouw Joycelijn bij zichzelf, “ misschien zou Mienette komend schooljaar ook wel willen 
blijven helpen. Dat zou een mooie oplossing zijn, zeker nu vader van plan is te stoppen met het lesgeven 
omdat hij zich daar nu, negenenzestig jaar, te oud voor voelt. Dan zou vader een nieuwe gediplomeerde 
schoolmeester van de 4e categorie moeten aannemen om het schooltje te laten voortbestaan.” 
Juffrouw Joycelijn had zelf  niet de gelegenheid gekregen om haar onderwijzersdiploma te behalen. 
 Pas in 1816 werd de eerste kweekschool voor onderwijzersopleiding in Haarlem opgericht en deze 
was alleen toegankelijk voor jongens met een gymnasiumopleiding. Juffrouw Joycelijn overdacht haar 
situatie, terwijl er enig rumoer opsteeg uit de klas, waar de kinderen, ieder voor zich, bezig waren met 
taallesjes, waarmee het schoonschrijven in het Nederlands werd beoefend. 
“ Tja, misschien wil Mienette mij wel helpen met het lesgeven. Dan kan ik de bovenklas van vader over-
nemen en de nieuwe schoolmeester de onderklas,” mijmerde juffrouw Joycelijn. 
Op dat moment liet de torenklok van de Oude Jan zijn zware tonen horen om aan te geven dat het tijdstip 
van twaalf uur was aangebroken. Het sein voor de kinderen om te stoppen met hun opdracht, de schriftjes 
dicht te slaan en te wachten totdat juffrouw Joycelijn de les met een gebed zou beëindigen. Na het gebed 
leverden de kinderen hun boekjes en schriftjes in en legden hun schrijfspullen in hun schoolkistjes voor-
dat zij het lokaal mochten verlaten.  
“ Jongens en meisjes, de torenklok heeft twaalf uur geslagen, dat betekent dat de pauze is begonnen. 
Jullie mogen, omdat het woensdag is, de klas verlaten en naar huis gaan om thuis te gaan eten,” meldde 
jufrouw Joycelijn met heldere stem het aanzwellende rumoer overstemmend.  
De kinderen verlieten, met schuifelende voeten en elkaar aanstotend, het leslokaal. Pas buiten zouden ze 
zich volledig uitleven en elkaar nazitten, spelletjes doen of rustig naar huis lopen. 
“ Zeg Mienette,” sprak juffrouw Joycelijn nadat de laatste leerling het leslokaal had verlaten.  
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“ Jawel, juffrouw Joycelijn,” antwoordde Mienette. 
“ Ik vind,” hernam juffrouw Joycelijn, “ dat jij heel erg goed met de kinderen omgaat en dat je erg veel 
geduld hebt om ze iets te leren. Heb je er wel eens over nagedacht, nu je binnenkort van school gaat, om 
mij, ook in het nieuwe cursusjaar, te willen helpen bij het lesgeven? Ik kan je bijvoorbeeld leren hoe je les 
moet geven. Bovendien kan ik aan mijn vader voorstellen dat je een salaris voor dit werk krijgt. Lijkt het 
je wat om mij te willen helpen, Mienette?” 
Mienette keek haar juffrouw verbaasd aan, zo’n voorstel had ze nooit verwacht. 
“ Och Mienette, je hoeft nu niet direct te beslissen, maar overleg het eerst eens met je vader.” 
“ Jazeker juffrouw Joycelijn, ik zal dat zeker doen. Erg bedankt voor dit aanbod,” antwoordde Mienette 
beleefd.  
Mienette pakte haar zijden sjaal, sloeg hem om en verliet met gemengde gevoelens het leslokaal. 
“ Lerares worden?  Ja, dat wil ik wel.” dacht Mienette bij zichzelf over het voorstel van juffrouw 
Joycelijn, terwijl ze de Oude Delft opliep richting Korte Breedsteeg. 
Halverwege Mienettes wandeling op de Oude Delft richting huis, kwam zij Dirk Van den Hoogenband 
tegen. Een nogal luidruchtige jongen die, een jaar ouder was dan Mienette, ruim een hoofd groter en flink 
uit de kluiten gewassen en die bekend stond als een straatboefje. Van onder zijn grijze pet keken een paar 
ondeugende ogen brutaal de wereld in. Een gezicht vol met sproeten en een immer aanwezige lachende 
mond gaf aan dat hij altijd in was voor een pleziertje, een geintje of een ondeugende streek. In zijn een-
voudige boezeroen zag hij, ofschoon zijn ouders behoorlijk welgesteld waren, er uit als een straatjongen. 
“ Zeg Mienette,” zei Dirk,” heb je zin om vanmiddag met mij uit rijden te gaan met mijn bokkenwagen?”  
Dirk was de oudste zoon van de gewezen boer Van den Hoogenband, die zijn herenboerderij ten westen 
van Delft voor goed geld verkocht had en daardoor het statige pand aan de Oude Delft 14 had gekocht om 
nu ‘op stand’ te kunnen leven. Het grote huis had ook een ruime tuin waar nog een aantal ‘boerse zaken’, 
zoals de bokkenwagen stonden. 
“ Met jou uit rijden gaan?” lachte Mienette tegen Dirk, “ nu ja, daar heb ik wel zin in. Kom me maar 
vanmiddag na de lunch ophalen.”   
Grinnikend vervolgde Mienette haar weg benieuwd wat Dirk van plan zou zijn met zijn aanbod.Thuis 
aangekomen begaf Mienette zich naar de keuken om daar Rosella aan te treffen. 
“ Zeg, Rosella, heb je nog twee boterhammen voor mij? Ik wordt zo direct door Dirk Van de Hoogenband 
afgehaald,” zei Miennette. 
“ Maar juffrouw Mienette, eet u niet mee in de eetkamer met mevrouw en jongeheer Jacobus?” 
“ Nee Rosella, ik wil snel weg. Ben jij al klaar met de voorbereidingen voor je huwelijk met Wange? Heb 
je je mooie japon al klaar? In welke kerk gaan jullie trouwen?” 
“ Wat een boel vragen, juffrouw Mienette. Mijn mooie japon, die ik van uw moeder heb gekregen, heb ik 
vermaakt en is nu bijna klaar. Vanavond zal ik nog een paar sierstrikjes op de schouders bevestigen. Wij 
trouwen op 11 juni in de Oude Kerk. Dat hebben we afgesproken met dominee Hengel. Ook zijn we al 
driemaal op bezoek geweest bij de dominee om voorbereid te worden op het christelijk huwelijk.”  
“ Ach Rosella, mag ik je op je trouwdag helpen met het aankleden. Dat lijkt mij zo leuk. Zal ik het aan 
moeder vragen?” 
“ Ja dat vind ik wel goed. Uw moeder helpt mij toch al erg veel met het vermaken van de nette japon.  
Ze maakt nu een prachtig diadeem voor mij van stof en sierraden. Het wordt erg mooi.” 
“ Och Rosella, ik ben zo nieuwsgierig hoe jij er straks uit zal zien.” 
“ Juffrouw Mienette, zou ik u wat mogen vragen? Zou u misschien mijn bruidsmeisje willen zijn? Wij 
hebben daar nog niemand voor gevraagd. Zou u dat willen zijn?” 
“ Ja dat vind ik wel leuk. Dan kan ik ook erbij zijn als jij je kleedt voor de trouwdag.” 
“ Ik ben uw vader heel dankbaar voor de gunsten en gaven, die Wange en mij in staat stellen om ons 
huwelijk gestalte te geven.” 
“ Ik hoop dat het een mooie dag wordt, Rosella,” antwoordde Mienette, haar boterhammen aannemend 
om direct daarna de keuken te verlaten om zich naar haar moeder te haasten, die waarschijnlijk boven op 
de eerste etage bezig zou zijn. 
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“ Mamma,” begon Mienette, “ juffrouw Joycelijn heeft gevraagd of ik haar volgend jaar wil helpen bij het 
lesgeven. Hoe denkt u daar over en zou vader dat goed vinden? Ik zou dat wel graag willen maar mis-
schien hebt u andere plannen voor mijn toekomst?” 
“ Ach, Mienette, heeft juffrouw Joycelijn jou gevraagd? Wat leuk. Ik zal het met vader over hebben, 
zodra hij thuis komt. Als alles goed gaat, zou hij vanmiddag van zijn reis naar Brussel terugkomen. Dan 
is het een goede gelegenheid om hem hierover aan te spreken. Ik denk dat je het vanavond wel zelf aan 
hem kunt vragen als hij wat is uitgerust van de reis,” antwoordde Mienettes moeder. 
“ Dat is een goed idee, mamma.” 
“ Maar Mienette wat vind je er zelf van om juffrouw Joycelijn te helpen. Vind je het omgaan met kinder-
en echt wel leuk?” 
“ Ja mamma, kinderen iets leren vind ik best leuk, maar ik wil ook graag studeren net als Pieter en Jaco-
bus.” 
“ Tja, dat zal wel wat problemen geven, maar overleg dat maar met je vader,” zei haar moeder. 
De zware metalen klopper viel met een luide klap op de voordeur. Rosella droogde haar handen af en liep 
de gang in en opende de deur. Dirk had zich aangediend en stond op de drempel van de voordeur. 
“ Juffrouw Rosella, ik wilde even melden dat ik voor sta met de bokkenwagen om juffrouw Mienette een 
rijtour aan te bieden,” zei Dirk. 
“ Oh, ja? “ klonk het verbaasd uit de mond van Rosella, “ ik zal juffrouw Mienette verwittigen dat u er 
bent. Wilt u hier even in de gang wachten?” 
Rosella spoedde zich naar boven om de bezoeker aan te kondigen bij mevrouw v.d. Chijs en trof Mienette 
bij haar in de kamer aan. 
“ Oh, is Dirk er al?” reageerde Mienette bij het horen van de boodschap van Rosella en stormde naar be-
neden de trap af om even later weer even snel boven te komen. 
“ Mamma, heeft u nog een boodschap te doen voor mij? Dan kan ik die met Dirk gaan halen. Moeten we 
niet iets lekkers kopen voor vader als hij straks thuis komt?” informeerde Mienette.  
“ Ja, Mienette, dat is een goed idee. Haal bij de chocolaterie van Ungert in de Choorstraat maar één ons 
pralines. Wacht even dan geef ik je 25 cent mee dan kun je de boodschap direct betalen. Je weet wel, die 
lekkere pralines, die we vorige keer ook hadden voor bij de thee. Maar wees je oppassend met die ondeu-
gende jongen van Van den Hoogenband? Hij heeft geen beste reputatie.” 
Mevrouw v.d. Chijs pakte haar met kralen bezette zilveren portemonnee en telde het geld uit. Mienette 
nam het geld aan en spoedde zich naar beneden waar Dirk met zijn pet netjes in de hand in de schoonge-
boende gang stond te wachten. 
“ Dag Dirk, hier ben ik al. Wat ben je vroeg?” zei Mienette.  
Dirk opende de voordeur maakte een diepe buiging en zwaaide elegant met zijn pet om Mienette uit te 
nodigen hem voor te gaan. 
“ Alstublieft Madam, uw rijtuig staat voor,” zei Dirk quasi deftig doend.  
De bokkenwagen bestond uit een brede houten bak waarop aan weerzijden  een smalle bank, met een 
dunne metalen rand als leuning, was aangebracht. Al giechelend stapte Mienette in de houten bak van de 
bokkenwagen waarna Dirk de leidsels van het tuigwerk in zijn stevige knuisten  nam en vroeg; “ Waar 
wenst madam Mienette naar toe te rijden?” 
Mienette barstte in een luid gelach uit om de dwaze maniertjes, die Dirk haar ten toon spreidde. 
“ Ach koetsier, rij mij maar naar de Choorstraat, ik wens daar bij de chocolaterie van Ungert een kleine 
boodschap te doen,” speelde Mienette het spel mee. 
“ Zo,” antwoordde Dirk droogjes, “ u hebt nog besognes voor deze dag.” 
Met een luid ‘hort sik’ spoorde Dirk de grote witte bok aan die het tuig aanspande en de bokkenwagen 
met een schok in beweging zette. 
“ Dirk, waarom heb je al dat servies in je wagen?” vroeg Mienette wijzend op de diverse schoteltjes en 
bordjes, die rammelend de rijtour begeleidden.  
“ Oh, die!” antwoordde Dirk. ” Die heb ik straks nodig voor een wetenschappelijk experiment.” 
“ Wetenschappelijk experiment?” vroeg Mienette zich met gefronste wenkbrauwen af. 
“ Jazeker, wetenschappelijk. Wacht maar af, ik zal het je straks laten zien.” 
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De houten wielen van de bokkenwagen ratelden met luid kabaal over de keien van het Oude Delft. 
Handig leidde Dirk de bokkenwagen, langs de Peperstraat en over de Boterbrug richting Oude Jan naar 
het Heilige Geest kerkhof om daar rechtsaf te slaan naar de Choorstraat. 
Dirk spoorde de bok aan om de hoge tonronde ‘Hof van Delftbrug’ te beklimmen om vervolgens de bok-
kenwagen uit te laten rijden in de Choorstraat. Even voorbij bakkerij ‘De Diamanten Ring’ liet Dirk de 
bokkenwagen, tegenover de chocolaterie van de familie Ungert, halt houden. 
“ Alstublieft juffrouw Mienette. Wij zijn op het gevraagde adres gearriveerd,” zei Dirk in zijn nog steeds 
volgehouden quasi deftigheid. 
“ Dank U zeer, koetsier,” antwoordde Mienette, terwijl ze de bokkenwagen uitstapte en naar de overkant 
van de Choorstraat liep, Dirk in haar kielzog meevoerend.  
In het winkeltje, dat een geïmproviseerde etalage voor het opengeklapte raam had, moest Mienette een 
aantal minuten wachten, voordat zij aan de beurt was. Dirk inspecteerde het winkeltje en de etalageplank 
of er niets van zijn gading bij was. Op zeer slinkse manier liet Dirk twee grote bonbons in zijn ruime 
broekzak verdwijnen.  
“ En wat had u gehad willen hebben, juffrouw Mienette?” vroeg mevrouw Ungert, die het winkeltje 
beheerde, vriendelijk. 
“ Graag één ons pralines…..Belgische.” voegde Mienette er snel aan toe om haar bestelling zo duidelijk 
mogelijk over te laten komen.  
Op de eenvoudige bascule verwisselde mevrouw Ungert de gewichten en vulde een bruine papieren zak 
met pralines totdat het juiste gewicht was bereikt. 
“ Zo, juffrouw v.d. Chijs, hier hebt u uw pralines. Ik hoop dat ze u zullen bevallen. Ze kosten 23 cent. Is 
uw vader al terug van zijn reis naar België?” vroeg mevrouw Ungert belangstellend.  
“ Nee, nog niet, maar hij zal vandaag wel thuiskomen,” antwoordde Mienette beleefd, terwijl zij het geld 
op de toonbank uittelde. Mienette nam het zakje pralines van de toonbank, groette mevrouw Ungert 
nogmaals vriendelijk en verliet het winkeltje. Dirk had zich al op de bokkenwagen genesteld in afwach-
ting van de komst van Mienette. 
“ Zeg Mienette,” zei Dirk, “ zullen we maar weer gewoon praten?”  
“ Ja, dat is goed Dirk,” antwoordde Mienette. 
“ Vort bok,” commandeerde Dirk, terwijl hij de leidsels op de rug van de bok liet neerkomen. De 
bokkenwagen zette zich langzaam in beweging.  
“ Hier Mienette,” zei Dirk zich half omdraaiend en stak zijn hand uit naar Mienette. Dirk gaf Mienette 
één van de twee bonbons, die hij zojuist bij het winkeltje van de etalageplank had gepikt. 
“ Ohoh, Dirk. Wat ben jij een boef,” giechelde Mienette.  
“ Ach Mienette,” verklaarde Dirk zijn daad, ” ik heb ze nog gewaarschuwd met ‘scheer je je weg of ik 
pak je weg’ maar de bonbons bleven gewoon liggen,” antwoordde Dirk met een luide lach, terwijl hij de 
bok aanzette om de brug over de Verwersdijk te nemen om vervolgens linksaf te slaan richting Molen-
straat.  
“ Een leuk ritje, hè Mienette.” zei Dirk, terwijl hij de laatste restanten van de bonbon achter zijn kiezen 
wegpeuterde. 
“ Ja Dirk, je hebt een goede tourtocht uitgezocht. Maar wat wil je nu met dat servies doen? Straks 
rammelt het nog kapot,” zei Mienette op ernstige toon. 
“ O ja, dat servies, dat mag niet kapot rammelen. Wil je het een beetje beschermen?” vroeg Dirk haar. 
“ We hebben thuis kasten vol met dit soort servies,” begon Dirk, ” in sommige kasten staan wel honderd 
kopjes, schotels, borden, kannen en schalen. Wij barsten gewoon van het servies. We hebben zelfs een 
kast met servies, dat maar twee keer per jaar gebruikt wordt; met Pasen en Kerstmis. Dus ik kan best wel 
wat schoteltjes en bordjes voor mijn experiment gebruiken,” verklaarde Dirk zijn bezit van het servies. 
“ Welk experiment dan?” vroeg Mienette nogmaals. Dirk hulde zich in een diep stilzwijgen, met een 
grijns op zijn gezicht. Al rijdend hield Mienette met beide handen de bordjes en de schoteltjes tegen om 
ze zo te beschermen tegen het horten en stoten van de bokkenwagen. Links af, leidde Dirk de bokkenwa-
gen de Molenstraat in en voer de wagen langs de zeepziederij Bouquet waar het altijd heerlijk rook naar 
zeep en parfum. Dan de Kolk over, richting Noordeinde. Daar werden de heerlijke geuren van de zeepfa-
briek overklast door de weeïge lucht van de jeneverstokerij van de familie Meertens.  
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“ Zeg Mienette, ben jij wel eens in de herberg ‘De Gouden Moolen’ geweest? Ze hebben daar een enorm 
groot biljart. Ik heb daar met mijn vader vorige week nog biljart gespeeld. Dat was enorm leuk en span-
nend. Bovendien heb ik toen van mijn vader mijn eerste flesje bier mogen drinken, omdat ik het spelletje 
biljart van hem had gewonnen.” 
“ Is dat echt waar Dirk?” vroeg Mienette verwonderd. 
“ Jazeker, ik had volgens mijn vader erg veel geluk gehad met het biljarten.” 
Verder ging de bokkenwagen, het Noordeinde af richting Oude Jan om vervolgens op de westzijde van de 
Oude Delft uit te komen. Langs de majestueuze panden van rijke patriciërs mende Dirk de bokkenwagen 
langs het Prinsenhof aan de rechterzijde en de toren van de Oude Jan aan de linkerkant. Langs‘Het Wapen 
van Savooye’, de Jerominiusbrug over richting Haverbrug. Op de Haverbrug was nogal wat volk samen-
gestroomd vanwege de graan en vlashandel. In de Korenbeurs, die over de gracht van de Binnenwater-
sloot was gebouwd, werd die dag markt gehouden. De Korenbeurs van Delft was gebouwd in de bekende 
stijl van een galerijgebouw. De Korenbeurs bezat een houten bekapping, die op stenen pilaren steunde. 
De grote ruimte, die men nodig had voor de graan en vlashandel, verkreeg men door twee grote vleugels 
van het gebouw toe te voegen aan het centrale deel dat over de gracht was gebouwd. Deze Korenbeurs 
was helemaal door de stadsfabriek gebouwd. De hoofdgalerij bezat aan weerskanten op de lijst, onder de 
bekapping, een ornament sluitstuk met als tekst; “Korenbeurs 1775“ met het wapen van Delft. 
 Met veel vaart mende Dirk de bokkenwagen tussen de rondlopende mensen door die links en 
rechts van de Korenbeurs en op straat hun contacten onderhielden  en gesprekken voerden. 
“ Ho, ho, jongeman. Kan het niet wat rustiger?” vermaande een bezoeker van de Korenbeurs Dirks rij-
kunst. Dirk moest nu de vaart van de bokkenwagen terugnemen wilde hij niet in conflict komen met de 
aanwezige kooplieden en handelaren van de Korenbeurs. Voorzichtig laveerde Dirk de bokkenwagen 
door de menigte om na het passeren van de Haverbrug de bok weer de vrije teugel te geven.   
 In de gracht van het Oude Delft was weinig bedrijvigheid. Aan de linkerkant van de gracht lag de 
asschuit aan de kade waar de bewoners van de straat hun huisafval konden afgeven. De platbodemschuit 
was voor de helft met een grote berg afval, die verschrikkelijk stonk, gevuld. Aan de rechterkant van de 
gracht lag nog een platte schuit waarop de bewoners van oude Delft 77 hun huisraad op hadden geplaatst. 
Dat was de familie van Druten, die aan het verhuizen was. 
Halverwege de Oude Delft, precies tegenover zijn huis maar dan aan de andere kant van de gracht liet 
Dirk zijn bokkenwagen halt houden. 
“ Huuuuu, maar bokje. Hier moeten we zijn,” zei Dirk.  
“ Hier??” vroeg Mienette verbaasd, “ tegenover je huis? Waarom dat?” 
“ Nu, voor het wetenschappelijk experiment,” zei Dirk laconiek.  
Dirk had de bokkenwagen tussen twee lindebomen, langs de grachtkant gemanoeuvreerd. Stapte uit, nam 
een paar bordjes uit de bokkenwagen en startte het wetenschappelijk experiment. 
“ Wat nu, wetenschappelijk?” vroeg Mienette. 
“ Kijk Mienette, dit wetenschappelijk experiment maakt aanschouwelijk dat het zinken van aardewerk of 
porselein op een bepaalde manier gebeurd. Kom maar kijken.”  
Zo gezegd stonden Dirk en Mienette samen op de rand van de kademuur van de gracht. Dirk pakte een 
bordje en liet het met een plons in het water vallen. 
“ Zie je dat, Mienette?” zei Dirk. Mienette keek hem verbaasd aan. 
“ Het bordje,” begon Dirk zijn betoog, “ valt rechtstandig in het water, maar zodra het onder water is 
maakt het een ronddraaiende beweging, voordat het op de bodem terecht komt.”  
Het bordje was in het sombere water van de gracht afgedaald en bleef treurig op de bodem van de gracht 
liggen. 
“ Kijk Mienette, ik zal het nog eens doen.”  
Een tweede bordje volgde hetzelfde lot van Dirks wetenschappelijk onderzoek en daalde ook nu met een 
ronddraaiende beweging onder het wateroppervlak af naar zijn laatste rustplaats. 
“ Let op Mienette, nu komt het verrassende. Het maakt niet uit hoe je het bordje in het water laat vallen. 
Plat op zijn rug, of op zijn kop, of op zijn rand. Het zal altijd op dezelfde manier onder water met een 
ronddraaiende beweging naar de bodem zinken.” 



 118

Dirk voegde de daad bij het woord. Achtereenvolgens verliet een bordje op zijn kant, dan ondersteboven 
en in normale positie de hand van Dirk met telkens hetzelfde resultaat van zinken. 
“ Zag je dat Mienette, dat het schoteltje dat ik ondersteboven in het water liet vallen zich helemaal 
omdraaide om daarna op dezelfde manier als de andere naar de bodem te zinken!! Wil je het ook eens 
proberen?” vroeg Dirk aan Mienette. 
“ Ja,” zei Mienette met een klein stemmetje bij het zien van zoveel wetenschappelijke bewijsvoeringen. 
Mienette pakte ook een paar bordjes om hetzelfde experiment uit te voeren. 
 “ Kijk, Mienette, ik ga nu wat anders doen met de schoteltjes.”  
Een ondeugende blik straalde uit de bruine ogen van Dirk, een bravourachtig glimlachje verscheen rond-
om zijn mond. Dirk pakte een paar kleine schoteltjes uit de bokkenwagen, nam er één tussen duim en 
wijsvinger en keilde het schoteltje rakelings over het wateroppervlakte, waardoor het schoteltje twee, drie 
ja zelfs vier sprongen maakte, hetgeen Dirk in een luid gejuich deed uitbarsten. Een volgend schoteltje 
onderging hetzelfde lot doch het aantal sprongen was minder. Op het moment dat Dirk het vierde schotel-
tje wilde inzetten voor zijn keildrift, zwaaide de zware eikenhouten deur van pand nr. 14 aan de overkant 
van de gracht open en stormde een breed, volumineus vrouwspersoon, met klepperende klompen, de 
straat op; Ka, de dienstmeid van de familie v.d. Hoogenband.   
“ Dirk, rotjong, wil ju tat ommiddullijk late,” klonk het schel over de gracht in een plat Westlands accent. 
Ka, bloem van het dienstmeidenvolk, gewend aan het zware huishoudelijke werk van trappen schrobben, 
gangen poetsen, vensters reinigen kwam daar als uit het niets te voorschijn. Haar blanke kornet, de echt 
nationale dracht der dienstmeiden, met haar geruite boezelaar, haar opgestroopte mouwen, haar witte kou-
sen en haar holsblokken, welke juist de minst sierlijke delen van haar lichaam aan het oog ontrokken. 
Elke beweging, die zij uitvoerde liet haar kloeke gestalte zwaar uitkomen. 
Ka stond daar machteloos, ziedend van woede met een stoffer nog in de hand, waarmee ze dreigende be-
wegingen richting Dirk maakte, waarbij haar zware ontblote onderarmen schudden onder de heftige be-
wegingen die zij verrichtte.  
“ Dirk, kom ommiddullijk naar huis. Ju moedur kreijg nog es un buroertu van jouw. Stop da’ ommiddluk 
mee!!” Beval Ka nogmaals. Inmiddels was de buurt opgeschrikt door het lawaai, dat zich aan de gracht-
kant ontwikkelde. Uit allerlei hoeken en gaten kwamen straatjongens tevoorschijn die, nieuwsgierig ge-
worden, op het lawaai afkwamen. Ramen werden opengeschoven en hoofden werden uit de vensters ge-
stoken, zodat men getuige kon zijn van hetgeen zich op de gracht afspeelde. Dirk besefte dat zijn weten-
schappelijk onderzoek ten einde liep, wierp nog eenmaal demonstratief een schoteltje over het water en 
telde hardop het aantal sprongen, dat dit kleinood maakte. 
“ Dirk, la’tat. Kwaojongu,” gilde Ka met hoog overslaande stem. 
Dirk zag de hopeloosheid van zijn situatie in, liet Mienette in de bokkenwagen instappen om haar eerst 
thuis te brengen. Aan Ka beloofde hij dat hij direct thuis zou komen. 
“ Zie je Mienette,” zei Dirk, “ dat was het laatste experiment; als je servies in de gracht gooit komt Ka 
met veel misbaar naar buiten. Dit noemt men ook wel de wet van actie en reactie.” 
Mienette knikte begrijpend hoewel ze twijfels had over de laatste door Dirk geuite these. Mistroostig keek 
Mienette nog eenmaal om naar de gezonken bordjes en schoteltjes de als bewegingsloze ronde platvissen 
in het duistere grachtwater zichtbaar bleven als resultaat van een wetenschappelijk experiment. 
Dirk leidde de bokkenwagen over de Weesbrug om Mienette voor haar huis af te zetten. 
“ Zo, Mienette, je bent weer thuis. Ik hoop dat je een leuke rijtour met mij hebt gehad.” 
“ Jawel hoor Dirk, het was leuk. Maar krijg je nu straf vanwege het servies?” vroeg Mienette. 
“ Oh, nee, dat denk ik niet. Ka heeft toch niets over mij te zeggen. Moeder ligt met hoofdpijn op bed en 
mijn vader lacht altijd om alles wat ik doe. Ik denk dat het wel meevalt. Dag Mienette,” zei Dirk en 
spoorde de bok aan om zich over de Oude Delft te bewegen richting Ka, die, daar midden op straat met de 
vuisten op haar brede heupen, op Dirks komst stond te wachten. 
 
 Mienette keerde zich om, om het huis aan de Korte Breedsteeg nr. 1 binnen te gaan. Toen haar 
oog op een vreemd voorwerp viel dat voor het raam van het huis stond.  
“ Wat is dit nu weer?” vroeg Mienette zich af.  
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Voor het raam stond een ‘draisine’, een apparaat met twee wielen en een stuur en iets erop dat op een 
zadel leek. 
“ Oh, jee, vader is thuis,” flitste het door Mienettes hoofd. Ze bedacht zich geen moment, duwde de zware 
eikenhouten voordeur open en rende de gang in, de salon binnen om haar vader te omhelzen. 
“ Dag, papa,” begroette Mienette haar vader, terwijl ze op een onstuimige manier haar vader om de hals 
vloog. 
“ Ho, ho, kindje, Mienette toch, rustig maar,” zei haar vader. 
“ Oh papa, ik ben zo blij dat u weer thuis bent. Dan kunnen we straks weer gaan schaken en samen lezen. 
Dat heb ik zo gemist,” zei Mienette enthousiast. 
“ Ja, ja, Mienette, dat gaan we ook weer doen. Maar ik wil eerst even bijkomen van de vermoeiende reis 
vanuit Brussel. Ik heb daar veel gezien en beleefd.” 
“ Papa,” begon Mienette, wat is dat voor een gek ding dat daar voor het raam staat?” 
“ Dat ding, dat noemen ze in Parijs een ‘draisine’. Het is een Franse uitvinding waarmee je je sneller kunt 
verplaatsen. Die heb ik voor Jacobus meegebracht. In Parijs zijn de straten er vol van. Iedere jongeman 
rijdt op zo’n ding om zich in die grote stad snel te kunnen verplaatsen. Toevallig hadden ze bij het filiaal 
van het venduhuis ‘Vermaelen’ in Brussel nog een exemplaar staan. En dat heb ik meegenomen voor 
Jacobus.” 
 “ En wat hebt u voor mij meegenomen, papa?” vroeg Mienette onbevangen. 
“ Je kent het spreekwoord ‘meisjes die vragen worden overgeslagen’,” antwoordde haar vader plagerig. 
“ Toe papa, laat me niet zo in spanning,” antwoordde Mienette. 
Meneer v.d. Chijs wees naar een grote ronde doos, die op één van de Biedermeier taboeretten, stond. 
Sinds kort had het interieur van de salon een drastische metamorfose ondergaan. De oude empirestijl 
meubelen waren weggedaan en vervangen door de modernere Biedermeier stijlmeubelen. Alleen de oude 
secretaire, de gietijzeren kachel en de sofa waren aan de vernieuwingsdrang van mevrouw v.d. Chijs 
ontsnapt. De oude zware leren fauteuils waren vervangen door de lichtere uit notenhout gefabriceerde 
stoeltjes met eenvoudige leuning. De sofa was opnieuw bekleed met een lichte stof en stond achterin in de 
salon. Ook was de oude Hollandse servieskast vervangen door een moderne Biedermeier stijlkast. De 
wanden waren met lichtkleurig papieren behang beplakt en de gordijnen waren nu van een transparante 
glasachtige stof, die meer licht doorlieten. 
“ Kijk maar eens in die doos, Mienette. Dat is voor jou,” zei haar vader. 
“ Oh, papa.” klonk het bewonderend uit Mienettes mond toen zij de doos geopend had en voorzichtig de 
grote lichtroze hoed met witte banden uit de doos tilde. Vol trots toonde ze haar nieuwe aanwinst aan haar 
vader en moeder en zette de hoed op haar hoofd. 
“ Oh, papa, wat mooi…Deze wil ik dragen als Rosella trouwt. Dan ben ik bruidsmeisje. Dat lijkt me 
prachtig. Ik moet alleen nog een passende jurk hebben. Moeder heeft u die al gekocht?” 
Met een goedkeurende blik in haar ogen gaf haar moeder te kennen dat Mienettes wensen allemaal in 
vervulling zouden gaan en dat zij bij de huwelijksplechtigheid van Rosella en Wange als bruidsmeisje 
gekleed zou gaan.  
“ Tja, Mienette,” begon haar vader, “ ik hoorde van je moeder dat je onlangs een groot meisje bent ge-
worden. Dan zul je je ook als een jongedame moeten gaan kleden. Je hebt nu je jeugdkledij van korte rok 
en kniekousen achter je gelaten en dat verwisseld voor de lange jurk en je mag nu je haar opsteken en een 
hoed dragen. Vandaar dit geschenk aan mijn dochter, die straks als volwassen vrouw door het leven zal 
gaan.” 
“ Och, papa, mag ik dan ook naar de soirees die de sociëteit ‘Standvastigheid’ regelmatig geeft?” 
“ Dat zullen we dan wel weer zien, Mienette,” antwoordde haar vader zich op de vlakte houdend. 
“ Ach, moeder, ik ben zo gelukkig. Ik voel me zo blij. Dank u wel papa.”  
Mienette omhelsde haar vader voor de tweede maal en liep vervolgens naar de gang om haar hoed in de 
spiegel te kunnen bewonderen. Daarna liep ze naar de keuken. 
“ Rosella, Rosella, kijk eens wat ik van papa heb gehad. Een prachtige hoed, vind je niet. Deze zal ik op 
jouw trouwdag, als we naar de kerk gaan, dragen. Dan zal ik het mooiste bruidsmeisje zijn dat je ooit 
gezien hebt.”  
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“ Oh, juffrouw Mienette, wat doet mij dat een plezier,” zei Rosella verheerlijkt. Mienette had de keuken 
al weer verlaten. Ze had Jacobus thuis horen komen.  

Jacobus liep de salon in om zijn vader goedendag te zeggen en zette zich in één van de Biedermei-
er stoeltjes om samen met zijn ouders de thee te gaan gebruiken. 
“ Mienette, Mienette,” riep haar moeder. 
“ Waar zijn nu de pralines, die je zou kopen bij de chocolaterie?” 
“ Oh, natuurlijk,” zei Mienette, “ ik heb ze in de gang gelegd. Ik zal ze even pakken.”  
Getooid met haar nieuwe hoofddeksel, waarvan ze de stormbanden net had vastgestrikt, liep Mienette 
weer naar de gang om even later met het zakje pralines in de hand de salon weer binnen te komen hetgeen 
haar vader in een onbedaarlijke lachbui deed uitbarsten. 
“ Mienette, Mienette toch, wat maak je toch weer een drukte. Kom nu eens rustig zitten. Zet je nieuwe 
hoed even af dan kunnen we gezamenlijk de thee gebruiken en genieten van die heerlijke pralines die jij 
hebt meegebracht.” 
Mevr. v.d. Chijs schonk de thee in, lengde hem aan met kokend water en ging rond met de pralines die zij 
inmiddels op een zilveren bonbonschaaltje had gelegd. 
“ Zo, Mienette,” zei mevr. v.d. Chijs “ wat was daar straks allemaal aan de hand op de gracht? Heeft het 
te maken met die Dirk Van den Hoogenband?” 
Mienette vertelde het hele verhaal over de rijtour met Dirk en diens optreden als wetenschappelijk onder-
zoeker. Meneer v.d. Chijs kon van tijd tot tijd zijn lachen nauwelijks inhouden, terwijl mevr. v.d. Chijs 
haar dochter nog eens ernstig toesprak zich niet te veel met die Dirk in te laten. 
“ Zeg Jacobus, hoe vordert jouw studie nu jij aan het eind van het cursusjaar bent gekomen? Mag je 
binnenkort al je propedeuse doen, of ben je nog niet zo ver?” vroeg meneer v.d. Chijs aan zijn jongste 
zoon. 
“ Ach vader, zo ver ben ik nog lang niet. Ik volg pas één jaar de lessen aan het gymnasium. Bovendien 
moet ik me nog gaan specialiseren. Ik wil graag rechten gaan studeren. ” antwoordde Jacobus. 
“ Maar vader, vertel ons eens wat dat voor een ding is dat buiten tegen de gevel staat?” 
“ Ja, Jacobus, dat is jouw cadeau van mij uit Brussel. Het is een ‘draisine’. In  het Engels noemt men het 
ook wel een ‘dandy horse’. Je kunt je er zeer snel mee verplaatsen. Zullen we hem eens van nader gaan 
bekijken?” stelde meneer v.d. Chijs voor.  
Het hele gezelschap toog naar buiten om de informatie over de ‘draisine’ van meneer v.d. Chijs te verne-
men. 
“ Kijk Jacobus, met deze ‘draisine’ kun je veel sneller lopen dan zoals je normaal doet. ”  
De daad bij het woord voegend pakte meneer v.d. Chijs de draisine van de muur en zette hem op de keien 
van de Breedsteeg, zwaaide zijn linkerbeen over de balk waaraan de twee wielen waren bevestigd en ging 
op het zadel zitten. 
“ Zo zit je op een ‘draisine’. Met het stuur kun je het voorwiel bewegen om bochten te nemen. Je moet je 
stuur wel stevig vasthouden. Dan ga je lopen. Probeer het maar eens. Jacobus. Het is eenvoudig,” 
instrueerde meneer v.d. Chijs zijn zoon. 
Vervolgens stapte hij van de draisine af om het apparaat aan Jacobus door te geven. Deze bedacht zich 
geen moment en zette zich op dezelfde wijze als zijn vader het had voorgedaan op de draisine. 
“ Goed zo, Jacobus. En nu moet je gewoon gaan lopen.” 
Voorzichtig zette Jacobus zich met zijn voeten af en warempel het voertuig bewoog zich over straat. Na 
enkele meters kreeg Jacobus de smaak van het rijdend lopen te pakken en ging steeds sneller lopen, ter-
wijl hij het Oude Delft richting Oude Jan afliep met een steeds toenemende snelheid. 
“ Oh, wat leuk vader,” jubelde Mienette.   
Oh, wat leuk. Dat wil ik ook een keer doen. Mag het papa?” 
“ Mienette toch, een aankomende jonge juffer verlaagt zich toch niet tot dergelijke malle fratsen van jon-
gelui!”  
“ O! “ klonk het teleurgesteld uit Mienettes mond. 
“ Och, papa, mag ik het echt niet een keertje proberen?  Ja toch?” probeerde Mienette haar vader te 
vermurwen.  
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Inmiddels had Jacobus de Mauritiusbrug bereikt, stak deze en de Haverbrug over om via de westzijde van 
de Oude Delft weer terug te rijden.  
De moderniteit van de ‘draisine’ was niet onopgemerkt gebleven. Hier en daar was er wat publiek toege-
stroomd om deze nieuwigheid te bekijken. Een aantal cadetten van de Genie- en Artillerieschool stonden 
op de stoep van hun school de verrichtingen van Jacobus gade te slaan. De straatjongens, die zich her en 
der op de Oude Delft ophielden, hadden ook interesse voor het apparaat van Jacobus en stootten elkaar 
aan en wezen Jacobus na.  
Vervolgens reed Jacobus met een flinke vaart over de Oude Delft richting Weesbrug waar zijn familiele-
den stonden te wachten. Mienette stond te springen van opwinding bij het zien van de snelheid, waarmee 
haar broer voorbij raasde om met zijn tweede rondje Oude Delft te beginnen. 
“ Ach, Jacob toch,” zei de bezorgde mevr. v.d. Chijs, ” wat een gevaarlijk apparaat heb je nu weer meege-
bracht. Het gaat zo snel dat het me duizelt.”  
Mevr. v.d. Chijs greep in onmacht vallend naar haar hoofd.  
“ Oh, God, ik geloof dat ik flauw val,” stamelde zij. 
“ Ach, lieve Anna,” sprak een verbijsterde meneer v.d. Chijs, die zijn vrouw snel ondersteunde opdat zij 
niet zou vallen.  
“ Voel je je niet goed? Kom mee naar binnen dan zal ik je op de sofa leggen en een koude kompres op je 
hoofd leggen.”  
Uiterst bezorgd nam meneer v.d. Chijs zijn vrouw mee naar binnen om haar te ruste te leggen. 
Intussen had Jacobus zijn tweede rondje met een flinke vaart afgerond en applaus geoogst van de cadet-
ten, die zich op de stoep en de traptreden van het schoolgebouw stonden te kijken. Jacobus reed de Wees-
brug op, minderde zijn vaart en bracht de draisine tot stilstand. 
“ Geweldig hè, Mienette,” zei Jacobus lichtelijk buiten adem.  
“ Waar zijn vader en moeder?” 
“ Oh, die zijn even naar binnen gegaan. Moeder kreeg het een beetje te kwaad,” antwoordde Mienette 
laconiek.  
“ Jacobus, Jacobus, laat mij nu even. Ik wil het ook even proberen. Mag ik?” vroeg Mienette 
dolenthousiast. Jacobus, die zijn jongere zusje eigenlijk nooit iets kon weigeren, stapte van zijn loopfiets 
af en liet Mienette zien hoe hij opstapte. 
“ Maar Mienette, dat gaat toch niet. Je kunt met die lange jurk je linkerbeen toch niet over het zadel tillen 
zoals ik dat doe,” zei Jacobus.  
Na een paar pogingen om op de draisine te komen, ontdekte Mienette dat zij op een andere manier dan 
Jacobus moest opstappen. 
“ Wacht, Jacobus, wacht. Ik weet het al. Ik moet mijn linkerbeen over het stuur zwaaien dan kan ik op 
mijn jurk op het zadel gaan zitten,” zei Mienette. Aldus deze geniale inval uitvoerend, zat Mienette 
parmantig op het nieuwe vervoermiddel, dat door Jacobus in evenwicht werd gehouden. Mienette balan-
ceerde op de draisine en kon net met haar tenen de keien van de straat aanraken. Dit spektakel werd met 
veel geamuseerdheid door de cadetten, die nog steeds op het stoepje op een afstand naar de verrichtingen 
van Mienette stonden te kijken, gadegeslagen. 
“ Toe Jacobus, laat eens los. Ik wil het proberen!” riep Mienette overmoedig tegen haar broer. 
Jacobus liet daarop de draisine los, die wankelend naar links en naar rechts zwenkend met Mienette van 
de Weesbrug afrolde. Mienette trachtte met haar voeten contact te houden met de keien van het wegdek 
van de Oude Delft. Helaas raakte op dat moment de hak van haar linkerschoen hopeloos verstrikt in de 
zoom van één van haar onderrokken. De draisine maakte een scherpe bocht naar links, naderde met straf-
fe snelheid de walkant, het voorwiel schoof over de kaderand en Mienette werd als het ware gelanceerd 
en viel met een luide plons in het troebele water van de gracht.  
Met veel misbaar, gekwaak en gespetter protesteerde een aantal eenden tegen de aantasting van hun 
zwemdomein. Een angstig ‘help me’ klonk uit het heftig kabbelende water, waarop een cadet onmiddel-
lijk zijn jack uittrok en spontaan in het grachtwater sprong en zich naar Mienette spoedde. 
“ Help me,” Mienette klampte zich vast aan de stevig gebouwde cadet, die haar met behulp van Jacobus 
op het droge hees. Op dat moment kwam meneer v.d. Chijs weer naar buiten.  
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“ Mienette, Jacobus!” riep hij en overzag onmiddellijk de situatie, waarin zijn dochter zich bevond. Direct 
pakte meneer v.d. Chijs zijn dochter in zijn armen en rende het huis aan de Korte Breedsteeg binnen. 
Druipend en stinkend van het smerige grachtwater stond Mienette, tot grote ontsteltenis van Rosella, in de 
keuken. 
“ Snel,” commandeerde meneer v.d. Chijs, “ kleed je uit Mienette, Rosella zal je helpen. Rosella, heb je 
nog warm water? Mienette moet onmiddellijk verschoond worden en in bed gedaan.” 
Meneer v.d. Chijs liep vervolgens naar buiten en trof daar Jacobus aan met zijn draisine, die ook door de 
cadet op het droge was gebracht. Meneer v.d. Chijs bedankte de jongeman wel duizend keer.  
“ Wat is uw naam, jongeman? U hebt zojuist mijn dochter gered. Is er iets dat ik voor u kan doen?” 
“ Mijn naam is Charles, jonkheer van Kinschot,” antwoordde de cadet. 
“ Ach juist,” antwoordde meneer v.d. Chijs, “ wilt U zich niet verkleden. Wilt U dat misschien bij mij 
thuis doen of woont u hier in de school?” 
“ Ach meneer, u hoeft zich om mij geen zorgen te maken. Ik kleed mij op mijn kamer wel om. Ik heb nog 
genoeg kleding om mij te verschonen,” zei de nog immer druipende cadet. 
“ Meneer van Kinschot,” zei meneer v.d. Chijs, “ mag ik u uitnodigen één dezer dagen de avond bij ons te 
willen doorbrengen?”  
“ Dat wil ik zeker wel doen,” antwoordde de jonkheer, die vervolgens opnieuw in de gracht sprong en tot 
aan zijn middel door het ondiepe water terugwaadde om daar weer druipend op de wallenkant te klauteren 
om het schoolgebouw, onder luid applaus en gejuich van zijn medestudenten, binnen te gaan. 
 
 Na deze veelbewogen dag werd de avond in huize v.d. Chijs in gepaste rust doorgebracht. Het 
licht van de ondergaande zon scheen door de twee grote ramen, door de dunne glasgordijnen en zette de 
salon in een rossige gloed. Ofschoon het al ruim acht uur was geweest viel er nog voldoende licht in de 
kamer om nog wat te lezen of te handwerken. Mienette had, nadat ze wat geslapen had, een lichte maal-
tijd bestaande uit twee biscuits en een groot glas warme melk gebruikt. Ze was nu zover opgeknapt dat ze 
de avond, hoewel in negligé gestoken, met de familie in de salon kon doorbrengen.  
Het voorval van die middag had grote indruk op iedereen gemaakt. Jacobus was nu wat genuanceerder 
ten opzichte van de voordelen van zijn nieuwe vervoermiddel gaan denken. Mienettes moeder had meer 
dan duizend en één angsten doorstaan maar was nu, dankzij de saliethee, weer wat opgekikkerd. En me-
neer v.d. Chijs had Jacobus ernstig toegesproken en hem op zijn verantwoordelijkheid jegens zijn jongere 
zuster gewezen. Enfin, de avond begon in een rustige stemming waarbij men zich had voorgenomen geen 
aandacht meer te besteden aan het voorval omdat het, zo als dit nu liet aanzien, Mienette geen zichtbare 
schade had berokkend.  
 Mevr. v.d. Chijs stond op uit haar biedermeier leunstoel en trok aan het schellenkoord om Rosella 
te melden dat de familie klaar zat om de thee te gaan gebruiken. Meneer v.d. Chijs pakte zijn lievelings-
pijp uit de standaard, vulde hem met tabak en stak hem met een vuurkooltje aan. 
“ Zeg Anna, weet je dat er op dit moment een enorme vraag is naar sigaren. Ik hoorde onlangs van Hen-
drik Hillen dat hij zijn sigarenproductie moest verdubbelen om aan de vraag van sigaren te kunnen vol-
doen. Zou het wat voor ons zijn om naast onze theehandel ook tabaksbladeren uit Indië of Zuid Afrika te 
gaan importeren?” 
“ Ach Jacob, zou dat nu al voldoende winstgevend zijn. De mode van het roken van sigaren is nog zo 
jong. Je hebt hier in Delft pas één sigarenfabriek. Hoeveel omzet zou deze nu maken? Een partij tabaks-
bladeren importeren wordt pas winstgevend als je een scheepslading kan laten komen. Ik vind dat je deze 
handel nog even moet laten rusten.” 
“ Tja,” zei meneer v.d. Chijs, ” ik zou natuurlijk ook een deel in Antwerpen kunnen afzetten. Daar bevin-
den zich al twee sigarenfabrieken. Nu ja ik moet er nog even over nadenken. Overigens heb ik tijdens 
mijn verblijf in Brussel zaken opgemerkt, die niet echt florissant zijn, er heerst een ongunstige politieke 
stemming”  

“ Maar, apropos, Anna. Zijn de voorbereidingen voor het huwelijk van Wange en Rosella nu al 
definitief klaar, over tien dagen is het zover dat onze twee bedienden met elkaar in het huwelijk treden. Ik 
vind het een aardige situatie dat juist Wange en Rosella elkaar hier in ons huis hebben gevonden.” 
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“ Jacob, alle voorbereidingen voor dat huwelijk zijn zo goed als afgerond. Met dominee van Hengel is 
alles, aangaande de dienst, doorgesproken. Rosella’s trouwjurk is zo goed als klaar. Ze bestaat uit een 
lichtgroene robe met een transparante lange sluier, die als bruidssleep wordt gedragen. Je zult het resul-
taat wel zien. Het is echt mooi geworden. Wange heeft een net pak gehuurd bij kleermaker Pieter Noter in 
de Choorstraat om zich een waardige bruidegom te tonen en onze Mienette wil graag als bruidsmeisje 
voor Rosella optreden,” zei mevr. v.d. Chijs. 
“ En het vervoer naar de kerk? Gaan we met rijtuigen?” 
“ Wij gaan te voet naar het stadhuis en de kerk. Wange heeft niet zoveel geld, dat hij voor iedereen een 
koets of een diligence kan bestellen. De jongens en een aantal vrienden van Rosella en Wange sluiten 
daarbij aan. Na de huwelijksvoltrekking in de Oude Kerk lopen we naar Korte Geer nr. 7 om daar de be-
scheiden huurwoning van Wange en Rosella te bezichtigen. Vanuit het steegje kunnen we zo weer in on-
ze tuin komen, om daar de festiviteiten te houden en een broodmaaltijd te gebruiken. Voor de verzor-ging 
van de broodmaaltijd heeft Wange een aantal vrienden en vriendinnen ingezet. Je zult zien Jacob, het 
wordt best een aardige bruiloft zonder al te veel soesa.”   
“ Het is jammer dat Wange geen familie hier heeft maar wij zullen als familie dat gemis een beetje op 
kunnen vangen,” zei haar echtgenoot. 
“ Ja, maar dat geldt ook voor Rosella, alleen haar oude tante van Dort en haar getuige mevr. Van Veen zal 
van haar familie aanwezig zijn. Meer familie is hier in Holland niet aanwezig. Dat is nu eenmaal het soci-
ale gebrek van alle weeskinderen, ze zijn altijd aangewezen op anderen, die geen familie van hen zijn. In 
ieder geval is de gang van zaken rondom de bruiloft geregeld. Heeft Wange zijn huwelijk ook kenbaar 
gemaakt op het stadhuis, bij de afdeling Burgerlijke Stand?”  
“ Jazeker, Jacob, Wange heeft zijn boterbriefje gekregen en zijn toekomstige adres is geregistreerd bij de 
gemeente.” 
“ Ach, Jacob, er is vorige week een brief binnen gekomen uit Zuid Afrika. Ik zou hem bijna vergeten 
hebben.” 
Meneer v.d. Chijs pakte zijn zilveren briefopener, maakte de brief open en nam de velletjes geschreven 
tekst in de hand. 
 
 “Kaapstad, 23 maart 1828” 
 
Las meneer v.d. Chijs hardop, ging rechtop zitten en begon de brief van zijn zoon Jan Theodoor voor te 
lezen.    
 
 Lieve vader, moeder, broers en zusje, 
 

Deze brief, die ik U schrijf, is een vervolg op de vorige brief van december jl. waarin ik 
jullie vertelde over mijn aankomst in Zuid Afrika en mijn eerste ervaringen met dit land en zijn 
inwoners. In deze brief wil ik jullie vertellen wat mij de afgelopen maanden heeft beziggehouden. 
Doch eerst moet ik U en vooral moeder condoleren met het overlijden van oom Jan Hendrik, 
waarvan U in Uw laatste brief melding hebt gemaakt. Het is voor mij diep tragisch te vernemen 
dat zo’n goedaardig persoon als oom Jan Hendrik op zo’n jonge leeftijd komt te overlijden. 
Schokkend was het voor mij te vernemen dat oom Jan Hendrik geen fatsoenlijke Christelijke 
burgerbegrafenis heeft mogen krijgen doch in de tuin van zijn woning door de familie is begraven. 
Ondanks deze treurige gebeurtenis ben ik zeer verblijd te horen dat oom Jan Hendrik elk van ons 
in zijn nalatenschap heeft opgenomen en ons een toelage heeft toegekend. Ik dank U dan ook ten 
zeerste dat U bij Uw laatste brief een wissel hebt bijgesloten hetgeen mijn financiële ruimte erg 
heeft vergroot. 

 
De gedachte van meneer v.d. Chijs dwaalde even af naar die droevige dag vorig jaar november toen zij 
zijn zwager Jan Hendrik hadden begraven. Jan Hendrik had zich de laatste jaren afgewend van de 
Hervormde Gemeente en was onder de indruk geraakt van de nieuwe stroming van verlichte denkers in de 
protestantse kerk. Door het opzeggen van zijn lidmaatschap van de moederkerk mocht hij ook niet meer 
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in gewijde grond worden begraven. Begraven op een Rooms Katholieke begraafplaats in Son zelf was 
geen optie. Alleen in St. Oedenrode bestond hier in de omgeving een begraafplaats van de Hervormde 
gemeente. Samen met zijn zwager Ernst Jan had hij een audiëntie aangevraagd bij het kerkbestuur in St. 
Oedenrode. Ondanks zijn pleidooien, voorstellen en verontschuldigingen waren de kerkse bestuurders 
niet bereid een uitzondering te maken voor zijn overleden zwager. 
Nu had Jan Hendriks trouwe knecht Jacob Schagerlie een graf achter in de tuin van het huis aan de Dom-
melstraat 12 naast de tamme paardenkastanjeboom gegraven. De ter aarde bestelling was voor de familie 
intens droevig geweest. Jan Hendrik was een goed mens en een voorbeeld voor zijn medemens geweest. 
Doch begraven in gewijde grond kon niet. Hijzelf had een geïmproviseerde grafrede gehouden bij het 
ontbreken van enig kerkelijke vertegenwoordiger. 
Meneer v.d. Chijs zette deze droevige gedachten van zich af en vervolgde de brief. 
 
 Maar nu eerst iets over mijzelf. 
 

Ik zit nu in de herberg ‘De gouden Hoorn’ deze brief te schrijven en ik kijk uit over de 
haven van Kaapstad. De herberg is  eenvoudig doch robuust gemeubileerd met grove houten 
meubels. Op de tafels in de ruime diningroom staan eenvoudige koperen kandelaars voor de 
sfeerverlichting ‘s avonds. De rode gordijnen voor de kleine ramen zijn bijna het enige kleurrijke 
aspect in deze ruimte. De keuken van deze herberg is redelijk te noemen, niet overdadig. Op de 
menukaart staan zowel Hollandse, Engelse als inlandse gerechten. De kamer die ik in gebruik heb 
is niet erg groot, slechts drie bij vier meter, en is voorzien, en dat is voor jullie een nieuwigheid, 
van stromend water. Het bed is stevig en groot genoeg voor één persoon. Boven het bed hangt een 
crucifix en op het tafeltje ligt een Hollandse bijbel van de Dortse synode. De kamer bezit slechts 
één raam waardoor ik uitkijk over de haven van Kaapstad. 
En dat is een prachtig uitzicht. Al die deinende masten van allerlei soorten schepen en daar achter 
op de achtergrond, de met bloemenweelde gekleurde Tafelberg, die nu aan het begin van de 
herfst, op zijn mooist is. De Tafelberg rijst majestueus op uit het landschap en is altijd omgeven 
door een grijze sluier, net alsof de berg rookt. Op de voorgrond de haven met de schepen van 
verschillende mogendheden. De Engelse schepen zijn duidelijk in de meerderheid. Aan de kleine 
kade liggen drie Engelse oorlogsschepen en een slavenjager, die regelmatig uitvaart om langs de 
kuststrook te patrouilleren op jacht naar slavenhalers. Hier in Kaapstad is het verboden om 
slaven te verhandelen, je mag wel slaven als huisbedienden gebruiken maar kopen of verhandelen 
is verboden. 
 In deze herberg heb ik sinds december gelogeerd in afwachting van mijn persoonlijke 
papieren die ik van het Britse Gouvernement kan verwachten. Het kasteel ‘De Goede Hoop’ ligt, 
gezien vanuit mijn zitplaats in de herberg, iets hoger op de helling. Het is een groot vijfhoekig fort 
dat nu geen verdedigende functie meer heeft maar voor de welgestelde elite van Kaapstad een 
soort sociëteit is geworden waar men regelmatig grote feesten en bals organiseert. 
In het gebouw zetelt het Brits Gouvernement en herbergt een leger ambtenaren dat nodig is voor 
het reilen en zeilen van het gewest Kaapprovincie.  
Kaapstad zelf is een drukke stad waar veel volk zich ophoudt. Het kent een ruim stratenpatroon 
met klassieke gebouwen die eertijds door de Hollanders zijn neergezet. In het hart van het cen-
trum liggen nog altijd de compagnietuinen, hoewel hopeloos verwaarloosd en niet meer in ge-
bruik voor de teelt van groentegewassen, is het gebied nog altijd in tact gelaten als erfenis van 
Jan van Riebeeck.   

 
  Tot zover mijn beschrijving van mijn directe omgeving. 

Wat is er de laatste drie maanden met mij gebeurd? 
Eerst heb ik mij, zoals ik in mijn laatste brief heb geschreven, bij het Gouvernement aangemeld 
om ingeschreven te worden als vrijburger. Vervolgens heb ik een aanvrage gedaan om mij te 
mogen vestigen in de Kaapprovincie en ben ik opgenomen in het register van de Kamer van 
Koophandel als planter. 
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Nu kan ik dan eindelijk actie ondernemen om een plantage of een stuk grond te zoeken, die mij 
werk en inkomen zal kunnen verschaffen. In de omgeving van Kaapstad zijn alle stukken bouwland 
al geëxploiteerd door kleine boeren. Dus ben ik verderop in de Kaapprovincie gaan zoeken. 
Stellenbosch is een goede streek om druivencultuur te ontwikkelen, doch op dit moment is er zo 
weinig vraag naar Zuidafrikaanse wijnen, dat het economisch gezien voor mij niet interessant is. 
Meer naar het oosten ligt de streek Franshoek. Het is er wat warmer en gunstiger voor de suiker-
rietteelt of tabaksteelt. Ik denk dat ik uit één van deze teelten mijn keuze ga maken. De suikerriet-
teelt levert erg veel op maar is ook zeer arbeidsintensief en vraagt grote kapitaalinvesteringen. De 
tabaksteelt is daartegen eenvoudiger op te zetten, minder arbeidsintensief en vergt ook minder 
kapitaalinvestering in gebouwen en apparaten etc. Ik denk, als ik het juiste perceel grond kan 
kopen, dat ik me dan toeleg op de tabaksteelt. Een probleem is echter om aan goed zaaigoed te 
komen. De Engelsen hebben alles in hun protectionistische wetten vastgelegd waardoor ik 
nauwelijks buiten hen om kan handelen. Ook het zaaigoed voor tabaksplanten zou ik liever uit 
Holland betrekken dan van Engelse zaadhandelaren. Hun zaaigoed is duidelijk van mindere 
kwaliteit.    

 
Zo, ik ga nu mijn briefje beëindigen. Van het Gouvernement heb ik onlangs de vereiste 

papieren en toestemmingen gekregen om mij als planter te kunnen vestigen. Ik heb morgen een 
afspraak met een veilinghuis voor de aankoop van een perceel grond in de Franshoek en als dit 
allemaal succesvol verloopt hoop ik jullie de volgende keer te berichten over mijn verdere erva-
ringen in de Kaapprovincie. Hopelijk schrijf ik dan vanuit mijn eigen haciënda op een landgoed 
dat ik dan gekocht heb. 

 
En nu tot slot; 
 
Veel liefs aan U allen, van Uw liefhebbende zoon Jan Theodoor en een kusje voor mijn zusje. 
 
“ Waarlijk een alleraardigste brief van onze Jan Theodoor, vind je niet Anna?” 
“ Ja dat is het zeker.” 
“ Het stelt mij enigszins gerust dat Jan Theodoor in het verre Zuid Afrika zijn draai lijkt te hebben gevon-
den. Overigens zijn ideeën om een tabaksplantage te beginnen kunnen ons weer goed van pas komen als 
ik tabak wil gaan importeren. Ja, Jan Theodoor zou daar de producent zijn van tabak en ik zou dan de ver-
koop en de distributie van de tabak hier in Nederland voor mijn rekening kunnen nemen. Ja, ik denk dat 
ik deze gedachte maar eens vasthoud. In de toekomst zou dat zowel Jan Theodoor als ons voordeel kun-
nen opleveren,” zei meneer v.d. Chijs hardop peinzend. 
“ Ik hoop dat Jan Theodoor zich niet in te grote schulden steekt bij de aanschaf van een perceel teelt-
grond. Ik ben er toch wel wat huiverig voor. Ik hoop dat hij geluk heeft bij de veiling en een voordeeltje 
kan behalen. Frappant is dat zij al stromend water hebben, vind je niet Jacob. Dan zijn die Engelsen toch 
flink ondernemend in Zuid Afrika,” zei zijn vrouw. 
“ Wat leuk voor Jan Theodoor,” mengde Mienette zich in het gesprek, “ papa, gaan we ook eens een keer 
naar Zuid Afrika? Dat lijkt me ontzettend spannend.” 
“ Mienette,” antwoordde haar vader, “ het is heel goed mogelijk dat we een keer op bezoek gaan bij Jan 
Theodoor, maar hij moet eerst zijn zaken op orde hebben. Wij kunnen hem moeilijk voor de voeten gaan 
lopen.”   
   “ Ach Jacob,” zei mevrouw v.d. Chijs,“ heb je al een beslissing genomen over de vervolgopleiding 
van Mienette? Ze is, zoals ik je vanmiddag al vertelde, door juffrouw Joycelijn gevraagd of ze het komen-
de schooljaar weer als schoolhulpje in de school wil komen helpen. Zie jij dat als een toekomstige invul-
ling voor Mienettes leven?” 
“ Ach, Anna, Mienette, ik heb er nog niet uitgebreid over nagedacht maar ik acht het verstandiger dat 
Mienette zich op de school voor jongedames laat inschrijven om daar het een en ander over goede manie-
ren en etiquette te leren. Dan kan ze ook haar pianolessen, de tekenlessen en de lessen in de Franse taal 
blijven volgen. Deze vakken worden aan de Franse School aan de Voorstraat gedoceerd.” 
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“ Wat vind jij Anna?  Lijkt dat je niet beter dan dat Mienette als hulpje van de schooljuffrouw haar leven 
gaat slijten?” 
“ Papa,” viel Mienette haar vader in de rede,” ik wil helemaal niet naar de etiquetteschool. Ik wil net als 
Jacobus en Pieter studeren aan de Latijnse School en dan in Haarlem verder leren voor onderwijzeres.” 
 “ Lieve Mienette, wat je nu zegt is helemaal niet mogelijk. Om toegelaten te worden tot de kweekschool 
in Haarlem moet je de opleiding aan de Latijnse school volgen en die is alleen toegankelijk voor jongens, 
niet voor meisjes,” reageerde haar vader op Mienettes idee. 
“ Dus dan kan ik nooit naar de kweekschool voor de opleiding van onderwijzeres in de 4e categorie!”   
“ Dat is juist Mienette. Geloof me maar, die opleiding aan de Franse School voor jonge dames is best aan-
trekkelijk. Je leert je te bewegen in de betere kringen van onze samenleving. Je krijgt les in etiquette en 
juiste manieren die je als jonge dame moet beheersen wil je in de smaak vallen bij jongeheren uit de ho-
gere stand,” antwoordde haar vader. 
Mienette voelde een gloed van innerlijke woede in zich opstijgen. 
“ Vader daar heb ik helemaal geen zin in om me als kakmadammetje aan te bieden aan een of andere 
hooggeplaatste jongeman en dan elke zondagmiddag braaf op te zitten of er misschien een engagement 
wordt aangeboden middels een stompzinnig visitekaartje. Nee dat nooit. Ik wil zelf mijn toekomst bepa-
len.” 
“ Maar Mienette toch, ” onderbrak mevr. v.d. Chijs de tirade van haar dochter, “ je vader heeft het beste 
met je voor. Wij zouden het fijn vinden als je als onze enige dochter goed kunt bewegen in de betere 
kringen en daar dan een huwelijkskandidaat zou vinden. Je vader verkeert overigens ook vaak in derge-
lijke kringen.” 
“ Ik wil helemaal niet leren hoe ik op verschillende goede manieren een kamer moet binnen komen of het 
verschil kennen hoe je een dame of een heer begroet om me daarbij min of meer op de grond te werpen 
om de hand van de desbetreffende persoon te kussen. Nooit zal ik dat doen om in een gunstig daglicht te 
komen staan voor wie dan ook. Ik ben Mienette, ik wil studeren daar heb ik net als Pieter en Jacobus recht 
op. Ik wil ook mijn eigen leven inrichten, een baan hebben en onafhankelijk zijn van wie dan ook!” 
“ Mienette toch,” stamelde haar moeder, “ wat zeg je ons nu? Vind je dat wij niet goed voor je zorgen? 
Wat zal men wel niet denken als je een betaalde baan zou vervullen. Je vernedert dan je man waarmee je 
gehuwd bent! Men zou dan denken dat je echtgenoot te weinig verdient om jou te kunnen onderhouden. 
Dat zal je toch niet gebeuren? Je moet nu eenmaal in je man je meerdere erkennen en daarnaar leven en je 
te gedragen! Het is normaal en gangbaar dat de vrouw haar man volgt in alles wat hij voor haar doet. Lees 
maar eens in ons tijdschrift ‘Penelope’. Daar schrijft mevrouw van Meerten-Schilperoord dat; ‘de man uit 
de schat van zijn geleerdheid en ervaring zijn vrouw veel kan meedelen, hetgeen zij zonder hem zou moe-
ten missen.’ 
 Nu Mienette, welke reden bestaat er voor jou om je niet te willen liëren aan een man die zich oprecht en 
eerlijk  aan jou wil binden?” 
“ Ach mamma, die verhaaltjes uit ‘Penelope’ zijn toch alleen gericht om de vrouw in haar onderdanige 
positie te sterken. Ik wil zelf mijn leven inrichten en ontdekken met wie ik wil omgaan en dat niet opge-
drongen krijgen door u of papa.”  
“ Ho, ho Mienette, Penelope is niet zomaar het eerste damesblad, het heeft een reputatie op te houden. 
Bovendien heeft mevrouw Meerten-Schilperoord bij de minister een verzoek ingediend voor de inrichting 
van scholen voor opleidingen van onderwijzeressen, zelf kan zij bogen op een ruime ervaring als houdster 
van een meisjeskostschool in Gouda.” 
“ Oh, nee mamma, ik wil jullie helemaal niet te schande maken, dat bedoel ik niet,” zei Mienette, terwijl 
tranen van een beginnende huilbui in haar opwelden. 
“ Ik wil zo graag datgene doen wat ikzelf goed en verstandig vind.” 
“ Maar Mienette,” mengde Jacobus zich in het gesprek, ” wat is er op tegen om je als vrouw te binden aan 
een man?” 
“ Wat daar tegen is, Jacobus,” antwoordde Mienette fel, “ dat ik geen eigen leven heb, geen eigen baan, 
mezelf niet kan onderhouden, maar als een soort huisslaaf mijn hand moet ophouden voor de goede gaven 
van mijn meerdere; mijn man! Nee Jacobus, jij mag studeren en je eigen toekomst inrichten. Dat wil ik 
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ook. Ik wil ook het recht hebben, zoals jij, jurist of notaris te worden. Dat recht eis ik op en niet een slap 
recht van overgave aan de man zoals de Penelope dat voorstaat.” 
“ Maar Mienette, dat kun je pas doen als je voldoende opgeleid bent en kennis bezit. In dat geval moet je 
je zodanig gedragen dat je als een fatsoenlijke vrouw wordt gerespecteerd.”  
“ Dus,” zei Mienette, terwijl er een felle flikkering in haar ogen ontbrandde, “ u zegt dat ik mij moet 
schikken naar de gewoontes en de maniertjes, die in de hogere kringen gebruikelijk zijn terwijl ik mezelf 
wil ontwikkelen. Ik wil studeren en de wereld gaan zien en niet bij u thuis blijven om te borduren en te 
breien. Nee mamma, ik wil zelf bepalen wat ik in mijn toekomst doe. Ik wil ook iets van de wereld zien 
en niet alleen thuis zitten en braaf wezen voor mijn echtgenoot.” 
“ Op reis gaan, lieve Mienette,” zei haar vader, “ kan altijd nog als je je als dame met goede manieren kan 
gedragen. Ik beloof je dat je met mij op reis mag en zo het een en ander van de wereld kan zien. Als dat 
tenminste je grootste wens is? Mienette, je zult je naar de maatstaven van onze maatschappij moeten 
richten en als je dat niet wilt, dan zal de maatschappij je verstoten.” 
“ Ach, dat zie ik dan wel, papa. Het is dezelfde maatschappij, die mij mijn rechten niet toekent. Niet al-
leen ik maar alle vrouwen worden op deze manier rechteloos gemaakt! Voor mij en voor elke vrouw is 
deze wereld een verkeerde wereld. Zoals slaven worden gebruikt als werkvee voor de plantages, zo wor-
den vrouwen hier gebruikt als huwelijksvee om de status van haar echtgenoot te vermeerderen!” 
“ Mienette, ben je nu helemaal mal. Zoiets mag je niet zeggen. Hiermee beledig je direct mij en je moe-
der. Voor mij is je moeder geen huwelijksvee zoals jij dat noemt. Dit soort taal wil ik niet in mijn huis 
horen. Begrepen!!”  
Dit gesprek aldus eindigend pakte meneer v.d. Chijs zijn glas en nam een flinke slok cognac.  
“ Maar papa, ik wil zo graag verder studeren en zelf mijn toekomst bepalen,” herhaalde Mienette 
nogmaals. 
“ Mienette, je moet nu goed luisteren,” sprak haar vader op strenge toon, “ ik heb je net uitgelegd dat je 
niet naar de kweekschool kan om te studeren voor onderwijzeres. De Franse School is juist voor meisjes 
zoals jij een uitstekende school. Dan kan je ook mij op mijn reizen vergezellen maar je zult wel goed 
Frans, Engels en Duits moeten spreken. Bovendien kun je je dan als een goed onderrichte jongedame met 
goede manieren in de betere kringen kunnen bewegen.”  
“ Ik wil zelf uitmaken wat ik met mijn leven doe,” sputterde Mienette tegen. 
“ Mienette,” sprak haar vader, “ we laten dit onderwerp even rusten dan kun je er over nadenken. We 
spreken af dat we samen een goede oplossing gaan bedenken voor jouw toekomst. Afgesproken?” 
“ Papa, ik vind jullie niet eerlijk tegen mij. Ik vraag alleen om dezelfde rechten die Jacobus ook heeft.” 
Mienette zag de onmogelijkheid van haar verlangens en slikte haar verdriet in. Maar in haar hart woelde 
een opstandigheid die haar niet met rust zou laten. Nijdig stond Mienette op, sloeg haar peignoir dicht en 
liep driftig, zonder iemand goedenacht te wensen, de kamer uit.  
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Een wandeling door Delft 
 
 In de vroege ochtend van de eerste zaterdag van de maand juni 1828 was Mienette al geruime tijd 
geleden opgestaan. Ze keek door haar slaapkamerraam over de Oude Delft uit en zag daar nog enige 
onruststokers, die deze nacht tot één van de onrustigste van het jaar hadden gemaakt. Het deuntje dat 
daarbij door de jonge herrieschoppers werd gezongen zat nog in Mienettes hoofd;  
 

“ Luilak, slaapzak, zonder verdriet, 
   Jij bent onze luilak niet,  
   onze luilak heeft geslapen,  
   op een bed met zeven gaten.  
   Luilak slaapzak zonder verdriet.” 
 

Er was deze nacht veel lawaai geweest. Men had op de ruiten gebonsd en tegen de deur getrapt. Erg goed 
geslapen had ze deze nacht niet. Maar het was nu ochtend en haar vader had haar beloofd dat ze met hem 
mee mocht. De botermarkt bezoeken en een aantal adressen aflopen voor de afspraken, die haar vader nog 
had uitstaan. Mienette kleedde zich aan voor de wandeling en zocht daarvoor passende kleding uit. 

Meneer v.d. Chijs had, net als iedereen deze nacht, slecht geslapen. Achter zijn bureau zittend in 
de salon, nam hij nog een aantal zaken door, die hij straks moest afhandelen in het Boterhuis. 
“ Zeg Anna,” zei meneer v.d. Chijs tegen zijn vrouw, die juist vanuit de gang de salon in kwam lopen,  
“ ik wil zo direct met Mienette de stad ingaan. Is ze al wakker?  Ik heb haar vanochtend nog niet gezien!” 
“ Ach Jacob, Mienette is altijd als één van de eersten uit de veren. Ze zal bezig zijn zich te kleden en klaar 
te maken voor de wandeling. Wat is er, Jacob? Heb je geen zin om met je dochter te gaan wandelen?” 
“ Ach jawel hoor,” antwoordde meneer v.d. Chijs, “ maar die herrie van vannacht heeft me een slechte 
nachtrust bezorgd.” 
“ Ja, het was weer luilak. Ze hebben ons goed te pakken gehad. Er is zeker wel acht maal op de ramen en 
de deur gebonsd. Ik ben er ook wakker van geworden. Jacobus was vannacht zelfs opgestaan om te zien 
wat dat lawaai inhield.”    
 “ Aaaah.” Een ernstig gekrijs klonk uit de gang van huize v.d. Chijs.  
“ Oh, mevrouw, mevrouw. Oh wat erg,” klonk de stem van Rosella, “ ach, jakkes wat smerig!!” 
Kokhalzend liep Rosella in een draf naar de keuken de salon daarbij passerend. 
“ Wat is er nu, Rosella? Jacob, ga jij eens kijken wat er aan de hand is.”  
Mevr. v.d. Chijs volgde met gezwinde spoed Rosella naar de keuken, terwijl haar echtgenoot naar de 
voordeur liep die Rosella zojuist had geopend.  
Boven de gootsteen trof mevr. v.d. Chijs haar dienstmeid brakend aan. 
“ Rosella, meisje, wat is er? Wat heeft je zo doen schrikken?” vroeg mevr. v.d. Chijs aan haar heftig 
trillende dienstmeid. Ze schonk een glas melk in om haar te kalmeren.  
“ Wat is er nu ineens, Rosella?”  
“ Och mevrouw,” sprak Rosella met gebroken stem, “ ze hebben vannacht twee dode ratten met hun 
staarten aan de deurklopper gebonden en toen ik de deur opendeed zwierden die vieze dingen bijna in 
mijn gezicht. Ik ben zo geschrokken.” 
Haar tranen afdrogend en dankbaar het glas melk aanpakkend, ging Rosella in één van de houten stoelen 
in de keuken zitten om weer op adem te komen. 
“ Dat is me ook wat moois!” kwam meneer v.d. Chijs al foeterend de keuken in lopen.  
“ Hebben die rot paapse jongelui een paar ratten aan onze deur gehangen. Wie doet nu zoiets. Dit soort 
feesten moeten altijd in vandalisme en treiterijen eindigen. Ik schat dat dat joch van Van den Hoogenband 
hier de hand in heeft gehad. Dat kind wordt elke fatsoenlijke vorm van opvoeding onthouden. Een moe-
der, die altijd migraine heeft en een vader, die totaal geen opvoedingsmoraal kent.” 
“ Jacob, je kunt niet zomaar iemand beschuldigen. De hele straat loopt over van straatboefjes, die van-
nacht hebben meegedaan aan het luilakvieren. En dan zou die ene jongen van Van den Hoogenband ver-
antwoordelijk zijn? Vat dit nu maar op als een misplaatste grap. Ik vind het veel erger dat Rosella zo van 
streek is. Gaat het alweer Rosella?” 
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Inmiddels was Mienette ook beneden gekomen en hoorde met stijgende verbazing de gebeurtenissen aan. 
“ Ik vind het wel heel erg laf om zoiets te doen en daarbij Rosella zo de stuipen op het lijf te jagen. Ik zal 
die Dirk wel eens ondervragen of hij er wat mee te maken heeft. Ik vind dit niet grappig.” 
 
    In de 19e eeuw werd het luilakfeest in Delft nogal controversieel  
   gevierd, waarbij vooral de gegoede burgerij vaak het slachtoffer  
   werd. Soms ontaardden deze luilakfeesten in vandalisme dat  

 veelal door straatjongens in de vroege ochtenduren van Pinkster- 
 zaterdag werd uitgevoerd. 

 
“ Ik zal het huis even gaan inspecteren of er nog meer schade is toegebracht door die bende woestelin-
gen,” zei meneer v.d. Chijs. 
Meneer v.d. Chijs voegde de daad bij het woord, trok zijn lange overjas aan en liep de Korte Breedsteeg 
in. De gevel en ruiten controlerend constateerde hij tot zijn opluchting dat er geen schade aan zijn woning 
was berokkend. Op de Weesbrug lagen nog wat attributen, waarmee de opgeschoten jeugd zich die nacht 
mee bewapend had; een slaghout, twee gebroken kolfstokken en een ijzeren ketting.  
“ Zo, er is hier zeker slag geleverd tussen twee groepen luilakvierders,” mompelde meneer v.d. Chijs in 
zichzelf en keerde weer huiswaarts om aan zijn ontbijt te beginnen.  
Inmiddels was de rust in huize v.d. Chijs weergekeerd en kon de familie het ontbijt gaan gebruiken. 
“ Zo,” zei meneer v.d. Chijs, ” buiten heb ik gelukkig geen schade kunnen constateren. Ik zal straks ook 
even een inspectie uitvoeren bij het Boterhuis op de Markt. Het is goed mogelijk dat die luilakvierders op 
de Markt huisgehouden hebben. Enfin ik zal het straks wel zien.”  
“ Mienette,” zei meneer v.d. Chijs,” ga je nog met mij mee naar de Botermarkt en het Boterhuis? Dan 
kunnen we nog even de drukte op de Boterbrug bekijken. Het is mooi weer. De aangevoerde boter van de 
laatste dagen is van uitstekende kwaliteit, dus ik verwacht veel handel op de Markt.” 
 

 
*( De Boterbrug in Delft is geen gewone brug maar een overkluisde brede gracht die ongeveer tweehon-derd meter lang is. )
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Meneer v.d. Chijs was in zijn functie van directeur/pachter van het boterhuis verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en de gewichten van de aangeleverde boter waarop een keurmerk werd uitgegeven. In het Boterhuis 
had hij dan ook gekwalificeerd personeel, dat er op toezag dat de juiste botermaat werd gehanteerd en de 
aangevoerde boter door zijn keurmees-ters werd gekeurd.Waarbij aan de leverende partij betalingen werden 
verricht en de boter gekwalificeerd werd voordat zij op de markt verhandeld mocht worden. 

 
Na het ontbijt ging een ieder zijn weg. Jacobus had een afspraak met een studievriend in de binnenstad. 
Mevr. v.d. Chijs wilde nog wat boodschappen doen voor het pinksterfeest  en om aldus wat verfraaiing en 
decoratie in de salon aan te brengen, terwijl Rosella de huishoudelijke taken op zich nam. 
“ Zo Mienette,” zei haar vader, ” zullen wij eens gaan?”  
Meneer v.d. Chijs trok zijn lange zwarte jas aan, zette zijn hoge zijden hoed op, trok zijn slangenleren 
handschoenen aan en pakte de dunne rotting met ivoren knop uit de paraplustandaard.  
Mienette had zich voor deze wandeling luchtig gekleed in een zomers jurkje naar de laatste Franse mode. 
Een zijden shawl lag luchtig gedrapeerd over haar schouders, terwijl een moderne hoed haar opgestoken 
haar bedekte. Ze trok haar lichtroze glacé handschoenen aan en pakte de kleine crèmekleurige parasol uit 
de paraplustandaard en meldde haar vader dat ze klaar was voor de wandeling. 
 Aldus opgedirkt verlieten Mienette en haar vader het huis aan de Korte Breedsteeg en wandelden 
richting Boterbrug waar de botermarkt al vanaf de vroege ochtend een aanvang had genomen.  
Op hun wandeling kwamen ze tal van bekenden tegen die zij, formeel groetend, voorbij liepen of waar-
mee zij een moment een praatje maakten, waarbij de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Meneer v.d. 
Chijs had de laatste jaren een succes weten te maken van zijn boter- en kaashandel. Sinds dat hij directeur 
was van het Boterhuis had hij meer een administratieve dan een vertegenwoordigende functie gekregen. 
Het eenvoudige werk, verbonden aan de kaas- en boterhandel, werd nu in het Boterhuis uitgevoerd door 
een aantal employés. Hij kon zich nu wat vrijer bewegen en op een andere manier met zijn clientèle om-
gaan, hetgeen hem zeer veel plezier opleverde. 
“ Mienette,” zei meneer v.d. Chijs, terwijl ze de Peperstraat passeerden, “ we lopen eerst naar de boter-
markt, daar wil ik een aantal afnemers spreken, vervolgens gaan we naar het Boterhuis om de voortgang 
van de handel te controleren en daarna wil ik nog een bezoek brengen aan mevrouw Ravestein in de 
Choorstraat. Zij heeft pas een winkeltje geopend in kruiden, thee en tabak. Misschien kan ik nog wat 
handel met haar regelen.”  
“ Goed papa,” antwoordde Mienette, “ ik vind het best leuk al die drukte op de markt.” 
Dichterbij gekomen bleek het inderdaad erg druk te zijn op de Boterbrug.*  
 Het geluid van roepende en schreeuwende kooplieden, ratelende kruiwagens en klepperende 
klompen overstemde het gesprek. In de gracht aan de kade van de Oude Delft waren diverse schuiten 
afgemeerd van waaruit de kooplieden hun waren betrokken. Diverse zaken werden middels de kruiwa-
gens vervoerd; kazen, botertonnen, dozen en manden met eieren en zelfs manden met levende kippen. De 
boterbrug stond, op deze zaterdag voor het Pinksterfeest, vol met marktkraampjes, waarop de marktkoop-
lieden hun waren hadden uitgestald. Zij prezen hun waren aan aan het kooplustige publiek en probeerden 
elkaar daarbij te overstemmen. Nette dames in burgerkleding gestoken plaatsten hun bestellingen bij de 
handelaren terwijl dienstmeiden de aangeschafte producten in hun mandjes meevoerden. Straatjongens 
glipten tussen de mensenmenigte door, zich soms haastig verplaatsend en soms anderen ophoudend. 
“ Je moet hier op de markt altijd op je hoede zijn,” bedacht Mienette, “ er lopen altijd oneerlijke lieden 
tussen, die er niet voor terugdeinzen om weerloze mensen te beroven van hun beurs of pas aangeschafte 
goederen.”  
“ Dag meneer Schut,” sprak meneer v.d. Chijs een grote in boerenkleding gestoken man aan, die achter 
één van de marktkramen stond, “ ik wilde even informeren of de zending boter, die ik u vorige week heb 
gedaan, in goede orde is ontvangen?  Is de bestelling goed door mijn personeel uitgevoerd en heeft u geen 
commentaar op de kwaliteit van de geleverde boter?”  
“ Ach, nee meneer. Commentaar heb ik niet,” baste de zware stem van de marktkoopman, die meneer v.d. 
Chijs had aangesproken, “ de verkoop van die boter is de afgelopen week zo snel gegaan dat ik genood-
zaakt ben nu eenzelfde bestelling te plaatsen anders vergooi ik mijn handel voor de volgende week. Zou u 
mij nog een dergelijke partij boter kunnen bezorgen?” 
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“ Maar natuurlijk mijn beste meneer Schut,” antwoordde meneer v.d. Chijs, “ ik zal zo direct deze bestel-
ling doorgeven, zodat u volgende week weer kan beschikken over een nieuwe voorraad.”  
“ Meneer Schut,” sprak een dienstmeid de koopman aan, “ mijn mevrouw zou graag drie pond boter van 
Woudtse kwaliteit willen kopen. Zou ik dat ook direct mee kunnen nemen?” 
“ Jazeker mevrouwtje,” antwoordde de grote man, terwijl hij een 25 liter vat opende en er met een grote 
spatel een flinke kluit boter uitschepte en het op een vel perkamentpapier deponeerde om het vervolgens 
af te wegen. 
“ Papa, ik vind het vandaag erg druk op de markt. Ik heb mijn parasol maar dichtgedaan. Ik hinder de 
mensen ermee.” 
“ Daar heb je goed aan gedaan, Mienette. Ik wil nog één handelaar spreken, hij staat daar achteraan bij de 
Wijnhaven. Dan kunnen we deze drukte gaan verlaten,” zei haar vader. 
Aldus besprak meneer v.d. Chijs een financieel probleem met één van de marktkooplieden, waarbij nogal 
forse taal werd gebruikt. 
“ Tja Mienette, die kerel denkt dat hij voor geleverde goederen niet hoeft te betalen. Ik heb hem de wacht 
aangezegd. Wij zijn als firma zeer coulant jegens onze clientèle maar we laten niet met ons sollen.” 
Op de Wijnhaven aangekomen staken Mienette en haar vader via het smalle bruggetje de gracht over, lie-
pen de Waagsteeg in om aan het eind rechtsaf te slaan de Markt op. Vervolgens passeerden ze het Waag-
gebouw lopend in de richting van het Boterhuis. 
Voor het Boterhuis stonden langs de achterkant van het stadhuis diverse hoge boerenkarren, waarmee de 
boeren en de boerinnen uit de omgeving hun eigen gemaakte gezouten boter ter keuring in het Boterhuis 
aanboden. Het Boterhuis op de markt bestond uit twee samengevoegde grote woningen, die elk hun eigen 
kap hadden behouden. Aan de marktzijde echter was de oude bekapping van beide woningen voor een 
deel weggebroken om plaats te maken voor een nieuw rechthoekige opbouw van de gevel met een schild-
dak. Het pand verkreeg hierdoor aan de marktzijde een modern uiterlijk met een rechte gevel, waarin gro-
te ramen waren aangebracht en werd afgesloten door een lijst met een driehoekige fronton met links en 
rechts de hoekpirons voorstellend een botervat en één piron in het midden bovenop het fronton. In het 
fronton waren het lofwerk en de ornamenten aangebracht voorstellende het wapen van Delft geflankeerd 
door twee in goudverf geschilderde botertonnen. Op de lijst onder het fronton stond met fraai vergulden 
letters de tekst; 
 

    “ Stads  Boter  Huijs  MDCCLXIV “ 
 
De hoeveelheden boter, die op de verschillende karren werden aangevoerd, waren merendeels in manden 
en houten kuipen verpakt. De boter moest eerst in de stadswaag, die naast het Boterhuis stond, werden ge-
wogen. De boeren kregen van de waagmeester een gewichtsbriefje waarmee zij de boter ter keuring in het 
boterhuis konden aanbieden. Werd de boter goed gekeurd dan werd ze in botertonnen opgeslagen. De 
aanbieder kon dan beslissen ofwel de gekeurde boter weer mee te nemen om deze zelf op de botermarkt 
te verhandelen of de boter aan te bieden aan het boterhuis, die de boter dan tegen een standaardprijs op-
kocht en de te heffen botermaat, een gemeentelijke belasting, verrekende met de overheid. 
 De bedrijvigheid voor het Boterhuis en de Waag met het bijbehorende lawaai van kooplieden, 
boeren en paarden maakte veel indruk op Mienette. De boerenkarren stonden achter elkaar opgesteld 
zodat ze om de beurt hun lading in het waaggebouw konden laten wegen om ze vervolgens in te laten 
klaren in het Boterhuis. 
“ Kom Mienette, we lopen even naar mijn kantoortje dan zijn we even uit deze drukte.”  
Mienette en haar vader liepen de grote brede openstaande deuropening van het Boterhuis in om in de 
immens grote ruimte van de boterhal te komen. Daar waren diverse keurmeesters en magazijnknechten 
bezig om de aangevoerde boter te keuren en te merken. De boerinnen, die hun boter hier aangeboden 
hadden, wachtten bij het kantoortje op hun papieren, die hun boter kwalificeerde of zij kregen hun geld 
voor de aangeboden hoeveelheid boter.  
“ Zeg Jochem,” sprak meneer v.d. Chijs de wat oudere man aan die in het kantoortje de administratie 
voerde, ” het is erg druk vandaag. Hebben we nog genoeg opslagruimte en lege tonnen?” 
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“ Jazeker, meneer v.d. Chijs, we hebben nog voldoende ruimte op de tweede etage maar dan moeten we 
de boter wel in 25 liter tonnen verpakken. De aangevoerde boter is van goede kwaliteit en de porties die 
aangeboden worden zijn niet al te groot. Ik denk dat het vandaag heel goed te verwerken is.” 
Ondertussen had Mienette zich enigszins afgezonderd van het kantoortje waar haar vader met zijn vloer-
meester de lopende zaken besprak. Mienette bekeek de boterhal waar het daglicht middels de grote hoge 
ramen ruimschoots naar binnen viel. De zware houten steunbalken ondersteunden het bovenliggende pla-
fond van de eerste verdieping. Mienettes aandacht werd op een gegeven moment getrokken door een 
groot ingelijst pamflet, dat naast het kantoortje aan de muur was bevestigd. Het leek op een soort oorkon-
de. Mienette begon de tekst te lezen;  
 
  ‘ Wij belooven en zweeren, dat wij alle en een iegelijk, hetsij kooper, of vercooper, int weegen altoos op  
  behoorlijke tijden sullen gerieven; en in het weegen alle oplettendheijdt in sorgvuldigheidt te sullen hebben  

en getrouwelijk weegen en behoorlijke brievjes te sul-len afgeven, dat kooper nog vercooper eenige de 
minste voordeel off schaade daardoor kome te leijden off hebben; ook geen boter, die ons toeschijnt vervalst 
off geen leverbaar goet te sijn, sullen insetten off weegen, en dat wij sulx niet sullen nalaaten uijt haat, nog 
nijdt, vriendschap, nog maagschap, om giften, nog gaven, nog om wat saaken het soude mogen weesen.’ 

 
Onder de oorkonde stond het stadsstempel en de naam van haar vader en de Schepen van Delft. De date-
ring was 1824. 
Mienettes aandacht verlegde zich nu naar de werkende mensen in de boterhal. Achteraan in de hal zag ze 
Wange. Wange was juist bezig een groot 50 liter botervat op te hijsen met het liertouw naar de boven ge-
legen verdieping. Stilletjes zwaaide Mienette naar Wange, maar die kon alleen met zijn hoofd een knikje 
richting Mienette geven. Hij had zijn beide handen nodig voor het hijswerk. 
“ Zo Mienette, heb je het één en ander bekeken? Zie je hoe het hier allemaal werkt? De boter wordt hier 
rechts door de boeren en boerinnen aangeleverd. Het waagbriefje wordt door de ijkmeester gecontroleerd 
om daarna de boter te verdelen en opnieuw te wegen zonder mand of kuip. Dan komt de keurmeester de 
boter keuren op zoutgehalte, smaak en vetgehalte. Als de boter dan wordt goedgekeurd dan wordt ze in 
die tonnen gedaan. De kleinere tonnen worden door Wange dichtgeslagen en naar een hoger gelegen ver-
dieping gehesen voor opslag. Die grote tonnen, de oxhoofden, worden in de kelder opgeslagen. De keur-
meester schrijft met krijt op het deksel van de ton hoeveel er in zit en welke soort of kwaliteit de boter 
heeft. Interessant hè, Mienette.”   
“ Maar papa, als u die boter boven hebt staan, hoe gaat u die dan verkopen?” 
“ Dat is een slimme vraag. Kijk Mienette, die meneer Schut van de botermarkt, die heeft een bestelling 
boter bij mij gedaan. Dat heb je wel gehoord hè? Nu die bestelling wordt door Wange of één van de ande-
re jongens boven bij het transportluik aan de achterkant van het Boterhuis klaar gezet. Beneden in de 
gracht ligt dan een bodeschuit, waarop de bestelling van meneer Schut wordt neergelaten voor het vervoer 
naar hem. Maar zulke dingen doen we op maandag of dinsdag. Dan is er geen botermarkt hier en wordt er 
geen boter aangevoerd. De schipper van de bodeschuit krijgt van ons een vrachtbrief waarop de naam en 
het afleveradres van meneer Schut opstaat. Dan hoeft de schipper alleen nog de boter naar het opgegeven 
adres te vervoeren. Duidelijk?” 
“ Ja papa. Het is hier erg groot. Papa wat betekent dat papier daar aan de muur waar uw naam op staat?” 
Mienette wees de oorkonde aan die zij zojuist had gelezen. 
“ Oh, dat papier? Dat is de eed, die elke Boterhuisdirecteur moet afleggen ten overstaan van een notaris 
en de gemeenteambtenaar. Ik heb die eed afgelegd toen ik de boterhandel van je grootvader overnam in 
1802.” 
“ Waarom staat er dan 1824 op, papa?” 
“ In dat jaar zijn de nieuwe maten en de wettelijke regels voor de boterhandel veranderd en in een keur 
vastgelegd. Toen heb ik die eed weer opnieuw moeten afleggen. Zo, weet je nu genoeg Mienette? Dan 
gaan we weer verder met onze wandeling.” 
“ Goed papa.”  
Mienette en haar vader verlieten de boterhal om zich buiten in de woelige menigte van handelaren, ko-
pers, marktbezoekers, boeren en boerinnen op te laten nemen. 
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Mienette en haar vader vervolgden hun wandeling richting Vleeshal. Een grijs, grauw en sinister uitziend 
gebouw waar een tweetal gehoornde koeienkoppen van steen en een aantal ramskoppen de gevel sierden. 
De van gietijzeren tralies voorziene ramen en een smalle trap, die benedenwaarts naar een donkere kelder 
leidde, boezemden Mienette onrust in. 
“ Papa,” zei Mienette met een benepen stemmetje, “ we gaan toch niet de vleeshal in hè? Ik vind het zo 
eng daar.” 
“ Ach nee, Mienette. In de vleeshal heb ik niets te zoeken. Dat is werk voor je moeder of Rosella,” 
antwoordde haar vader. 
 Nee, de vleeshal was geen plek waar Mienette graag kwam. Er hing een vieze geur van bloed, 
vlees, urine en ontlasting. Eenmaal in de week werd hier in Delft op de Beestenmarkt veemarkt gehou-
den. De kopers konden dan van de boeren vetgemeste en gemerkte koeien kopen. Elke koe moest eerst 
door de stadskeurmeester gekeurd en gemerkt worden wilde de boer zijn koeien op de Delftse markt mo-
gen verhandelen. Als een koper zo’n koe had gekocht dan moest dat dier binnen 24 uur door een slager 
worden geslacht. Het vlees van de geslachte koeien kon dan in de vleeshal, waar tweeëntwintig kramen  
stonden, verkocht worden. Wilde de handelaar het vlees van zo’n koe verkopen dan was hij verplicht de 
gevilde huid met het keurteken naast het vlees leggen, zodat de koper van het vlees kon zien of het vlees 
gekeurd en vers was. Mienette herinnerde zich nog heel goed die keer dat ze met Rosella vlees ging ko-
pen in de vleeshal, terwijl achter in de hal een koe werd geslacht. Het dier werd met een mes in de hals 
gestoken, slaakte een doodskreet, terwijl het bloed uit de wond gutste en zich vermengde met het zaagsel 
dat op de vloer gestrooid was. De doffe klap van het omvallende dier was Mienette nog lang bij gebleven. 
Toen ze daarna thuis kwam moest ze griezelen van al die plukjes zaagsel met geronnen bloed,  die in de 
zoom van haar jurk waren blijven plakken. 
 Mienette en haar vader liepen de vleeshal voorbij, langs de hekken van de visbanken en sloegen 
rechtsaf de Hippolytusbuurt op. Bij de visbanken, waar verse zeevis werd verhandeld, was het geweldig 
druk. 
“ Oppassen mensen, oppassen!”  
Een grof gebouwde vishandelaar, met een vieze leren sloof voor baande, zich een weg door de verzamel-
de menigte. Hij droeg boven zijn hoofd een grote mand met allerlei visafval.  
“ Oppassen!” riep hij nogmaals en liep naar de kade van de gracht. Daar aangekomen kieperde hij de 
mand met visafval leeg in gracht. Dit had als direct gevolg dat een hele groep luid klepperende gekort-
wiekte ooievaars zich op het visafval stortte, vergezeld van tientallen krijsende zeemeeuwen. 
“ Dank u mensen, nog even oppassen.”  
Een tweede mand met visafval verdween evenals de eerste ook in de gracht. De gekortwiekte ooievaars 
genoten in Delft wettelijke bescherming. Men geloofde dat zij voorspoed brachten, bovendien droegen zij 
de kleuren van het Delftse stadswapen; wit en zwart. 
Al keuvelend nestelde Mienette zich stevig in haar vaders rechterarm en stak ze haar parasol op. Nu de 
mensenmenigte op de Hippolytusbuurt wat gedund was, sprak meneer v.d. Chijs zijn dochter aan. 
“ Mienette, ik wandel nu eerst naar de Choorstraat naar mevrouw Ravestein, je weet wel die mevrouw 
van het nieuwe thee en tabakswinkeltje, dan lopen we nu eerst de Hippolytusbuurt af en slaan straks de 
Choorstraat in.”  
“ Dat is goed papa, dan kan ik bij de boekhandel van meneer Bruins bladmuziek kopen. Mejuffrouw 
Harry heeft gezegd dat ik al ver genoeg ben met het pianospelen om werken van Mozart te gaan spelen. 
Ik speel de sonatina van Muzio Clementi al heel goed en ik maak goede vorderingen met de sonata in G 
majeur van Haydn. Daarom mag ik de variaties; ‘Ah, vous dirai-je, maman‘ van Mozart gaan spelen.  
“ Ach papa, zou u aan mama willen vragen of de piano in de salon mag komen te staan? Dan kan ik ’s 
avonds, als u thuis bent, muziek voor u maken. U komt nooit naar me luisteren als ik in de voorkamer aan 
het oefenen ben.” 
“ Maar Mienette, waar zou de piano dan in de salon moeten staan? De salon staat al vol met allerlei nood-
zakelijke spullen?” 
“ Nu papa, ik weet een oplossing. Als u nu die sofa, die u toch nooit gebruikt, eens weg doet. Dan komt 
daar een plek vrij voor de piano.”  



 134

“ Tja Mienette, dat is natuurlijk wel een leuk idee, maar je moeder heeft net de sofa opnieuw laten stof-
feren met zo’n Biedermeier motiefstofje. Daar zal ze niet blij mee zijn.” 
“ Ach, toe papa, ik wil zo graag ’s avonds voor u spelen. Bovendien ga ik nu al echt sonaten, dansen en 
quadrilles spelen.” 
“ Nu goed Mienette. Ik zal er over nadenken, maar ik beloof nog niets.” 
Inmiddels hadden Mienette en haar vader de Hippolytusbuurt verlaten en waren rechtsaf de Choorstraat 
ingeslagen. De Choorstraat in Delft was al jarenlang de belangrijkste winkelstraat waar men allerhande 
goederen en huisnijverheidproducten kon aanschaffen. Links aan het begin van de Choorstraat, was de 
Latijnse School gevestigd. Doch in deze tijd was het aantal leerlingen zeer gering en werd de school nau-
welijks gebruikt. Aan de rechterkant van de straat stonden vele oude panden, de meeste droegen een 
naam, die met sierlijke letters op de daklijst was vermeld. Zo liepen Mienette en haar vader de huizen ‘De 
Diamant Rinck’ de bakkerij, ‘De Vergulde Kam’ de kapper, ‘Sint Lukas’ en ‘De Vergulde Duym’ voorbij 
om halt te houden voor de woning met de veelbelovende titel; ‘De Vergulde Schrijfpen’ halverwege de 
Choorstraat. 
 De boekhandel van meneer Bruins was in deze oude woning gevestigd. Het huis had als enige in 
de straat een grote etalageruit, die bijna tot aan de eerste verdieping doorliep. In de etalage waren diverse 
boeken, tijdschriften en andere boek- en kantoorwaren uitgestald. Op de grote etalageruit was met goud-
verf, in een halfronde boogvorm, de tekst; “ BOEKHANDEL en UITGEVERIJ “ geschilderd. Daaronder, 
in de ruimte, die de boogvorm creëerde, was het logo van de boekhandel aangebracht nl. een opengesla-
gen boek, in zwart en wit en versierd met de goudkleurige letters B.B. Onder het logo stond de naam van 
de boekhandelaar; Bastiaan Bruins v/h Wed. Mertens. Rechts daaronder stond de tekst in witte, maar veel 
kleinere letters; “ Inkoop, Verkoop van Nieuwe en gebruikte boeken en bladmuziek.” 
Mienette duwde de klemmende deur met kracht open, waardoor de deurschel een hels kabaal veroorzaak-
te. Zonder aarzeling stapte Mienette de naar stof en oud papier ruikende winkel binnen.  
 De winkel was erg rommelig ingericht. Hier en daar stonden op de grond een aantal dozen opge-
stapeld. Achter de toonbank, die in de lengte van de winkel stond, was een hoge stelling met een groot 
aantal vakken tot aan het plafond opgesteld. In de vakken lagen talloze papieren, tijdschriften en ander 
klein materiaal ordeloos opgeslagen. Aan het plafond was een rail bevestigd, waaraan een verrijdbare lad-
der was aangebracht, die men kon gebruiken om de hoog gelegen vakken te kunnen bereiken. In de ach-
terkamer was een boekenstelling opgesteld, waarin zeer vele oude boeken op naam en alfabetische volg-
orde waren gerangschikt. In het midden van de achterkamer stond een grote vierkante tafel met dozen en 
kisten, waarin allerlei oude, nog niet uitgezochte boeken, opgeborgen waren. Achteraan in de kamer, on-
der de twee grote ramen, stond een dressoirkast, waarvan de deurtjes waren verwijderd, waarin en waar-
op, de nieuwe en de nieuwste aanwinsten van de boekhandel Bruins uitgestald waren. Ook de nieuwe 
uitgaven van diverse tijdschriften en kranten waren hier te vinden.  
 Meneer Bruins was een magere, enigszins kalende man van midden vijftig, die zich moeilijk kon 
voortbewegen. Het verhaal ging dat hij in zijn jeugd tijdens het spel van de zoldertrap was gevallen en 
daardoor een rugblessure had opgelopen. Meneer Bruins was daardoor gedeeltelijk verlamd geraakt, doch 
geestelijk kon hij zich goed manifesteren. Hij trok weliswaar met het linkerbeen maar dat belette hem niet 
de verrijdbare ladder bij de boekenstelling te gebruiken. Zijn linkerarm hield hij altijd in een gebogen 
stand voor zijn borst, zijn vingers omklemde daarbij een zakdoekje. Zijn gezicht was vaalgrijs van kleur, 
net als de stofjas die hij droeg. Zijn linkermondhoek hing krachteloos naar beneden, waardoor de mond 
immer vocht verloor dat hij met zijn zakdoekje regelmatig afveegde.  
“ Mejuffrouw,” sprak meneer Bruins Mienette aan, waarbij hij enigszins slissende en vochtuitdrijvende 
klanken produceerde, “ waarmee kan ik u van dienst zijn?” 
Mienette, die meneer Bruins al vaker ontmoet had, wist dat de man goedaardig en zeer behulpzaam was.  
“ Meneer Bruins, ik wil graag bladmuziek van u kopen. Ik moet van mijn pianolerares, mejuffrouw Har-
ry, de variaties ‘Ah, vous dirai-je, Maman’ van Mozart gaan spelen. Heeft u die voor mij?” 
“ Alleen de variaties, mejuffrouw?” vroeg meneer Bruins.  
“ Jazeker, meneer Bruins,” antwoordde Mienette. 
“ Dan zal ik even in de stelling hier achter mij kijken.”  
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Zonder te twijfelen schoof meneer Bruins de verrijdbare ladder naar een bepaalde plek voor de stelling, 
stapte op de eerste trede van de ladder, trok zijn linkerbeen bij om vervolgens met zijn  rechterbeen op de 
volgende sport van de ladder te stappen totdat hij, vier treden hoger, bovenin de stelling kon zien wat 
voor bladmuziek hij daar had liggen. Hij bladerde, zich in evenwicht houdend op de ladder, van boven 
naar beneden door een stapel bladmuziek en mompelde;  
“ Bach, Donizetti, Clementi, Scarlatti, aha, Mozart.”  
Wroetend en wriemelend trachtte meneer Bruins een bepaald dun pakje papier, dat halverwege de stapel 
lag, er tussen uit te trekken. 
“ Ja, mejuffrouw, u hebt geluk. Hier heb ik het door u gewenste bladmuziek.”  
Voorzichtig van de ladder af klauterend toonde meneer Bruins, met zijn rug naar Mienette gekeerd, het 
veroverde exemplaar bladmuziek. Weer op de begane grond aanbeland, stond meneer Bruins enigszins te 
hijgen van inspanning, veegde met zijn zakdoekje het kwijl, dat hem langs de kin liep, weg en liep naar 
de toonbank om Mienette de bladmuziek te overhandigen. 
“ Ziet u mejuffrouw. Het is de originele versie. Kijkt u maar hier staat: ‘Ah, vous dirai-je, Maman’ van 
Wolfgang Amadeus Mozart. Ausgabe von Jos. Becker, Cöln. Original ausgabe für Piano.  
Zo, nu kunt U uw pianostudie voortzetten. En vordert u nogal met de studie?” vroeg meneer Bruins 
vriendelijk, terwijl hij nogmaals met het zakdoekje zijn mond afveegde.  
“ Jawel, meneer Bruins. De sonate van Haydn, die ik vorige maand bij u kocht, gaat al heel goed. Mejuf-
frouw Harry is erg tevreden over mijn pianospel.” 
“ En je vader, geniet hij ook nog een beetje van je oefeningen?” 
Meneer v.d. Chijs, die zich achter in de winkel ophield, kon dit spontane gesprek van zijn dochter met de 
boekhandelaar niet horen, omdat hij te ver verwijderd was en met zijn gedachten te diep in een tijdschrift 
verzonken was. 
“ Nu,” antwoordde Mienette op fluisterende toon, “ ik mag misschien thuis in de salon gaan spelen. Mijn 
moeder moet het alleen nog goed vinden dat de sofa weggedaan wordt.”  
“ Zo, dat is mooi om te horen. De salon heeft altijd een veel betere akoestiek dan een klein voorkamertje. 
Ik hoop voor u dat het lukt,” zei meneer Bruins, eveneens op fluisterende doch spetterende toon.  
Inmiddels had meneer v.d. Chijs ook zijn keuze gemaakt. Hij nam het nieuwste nummer van de Spieghel 
Historiael en een boek van de Engelse auteur Sir Walter Scott getiteld; ‘Tales of the Canongate’ mee.  
“ Dat is dan 2 gulden en 4 stuivers, meneer v.d. Chijs,” zei meneer Bruins, waarop meneer v.d. Chijs het 
bedrag betaalde. Meneer Bruins rolde het tijdschrift en de bladmuziek op tot een rolletje, deed er een 
kleurig strikje om en gaf het aan Mienette. Het boek werd in een bruin stuk pakpapier ingepakt en aan 
meneer v.d. Chijs overhandigd. 
“ Tot ziens, meneer Bruins,” groette Mienette vriendelijk bij het verlaten van de winkel. 
 Zodra Mienette en haar vader weer buiten in de Choorstraat waren, voelden ze de warmte van de 
dag, die met elk uur sterker zou worden. Mienette stak haar parasol op, voordat zij de met kleine bolronde 
keitjes geplaveide Choorstraat overstaken om richting Cellebroerstraat te lopen. Op de hoek van de 
Choorstraat en de Cellebroerstraat bevond zich sinds kort een alleraardigst winkeltje van bloemist Kuiper, 
die daar allerlei soorten snijbloemen en boeketjes verkocht. De snijbloemen en boeketjes had hij voor de 
gevel van het winkeltje uitgestald. 
“ Och, papa,” zei Mienette, “ kijk eens hoe mooi die bloemen zijn. Die anjelieren ruiken zo lekker en zie 
eens hoe groot die roze dubbele pioenrozen zijn!” 
Haar vader knikte instemmend en zei; “ Mienette, luister eens, morgen is het Pinksteren dan wil ik voor je 
moeder nog bloemen kopen. Als jij nu eens een paar mooie ruikers uitzoekt dan loop ik naar het winkeltje 
van mevr. Ravestein, hier op de hoek van Dertienhuizen. Dan betaal ik straks, als ik terug kom.” 
“ Goed, papa,” antwoordde Mienette. Mienette bekeek en rook aan allerlei soorten snijbloemen en raakte 
verrukt van de schoonheid van de irissen, anemonen, pioenrozen en anjelieren. Ook de kleine biedermei-
erboeketjes trokken haar aandacht. Meneer Kuiper, de bloemist, keek vanuit zijn winkel toe hoe zijn 
clientèle zich verdiepte in de kleuren, geuren en lengte van de snijbloemen. 
“ Oh, die pioenrozen zijn toch wel heel erg mooi,” peinsde Mienette, “ ja, die neem ik zeker mee en ook 
zo’n …..”  
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 Mienettes gedachten werden verstoord door het aanzwellende gehuil, dat uit de naast de winkel 
gelegen Cellebroerstraat klonk. Mienette verliet daarop de uitstalling van bloemen en boeketjes en liep de 
smalle Cellebroerstraat in. De Cellebroerstraat was, in tegenstelling met de deftige Choorstraat, een on-
ooglijk straatje, waar aan de rechterkant van de weg de tuinen van de woningen van Dertienhuizen grens-
den. De meeste tuinen waren afgezet met schuttingen, schuurtjes of andere bouwsels, hetgeen de straat 
een rommelig aanzien gaf. Aan de linkerkant van de straat werd het begin gedomineerd door de blinde 
muur van de grote winkel van slagerij Van Veen. Achter dit huis liep, aan de linkerkant van de Celle-
broerstraat, de nog smallere doodlopende Minderbroedersteeg, waar kleine arbeidershuisjes in een rij van 
tien huisjes waren gebouwd.  
 Een meter of tien in de Cellebroerstraat trof Mienette een kleine jongen van ongeveer vier jaar oud 
huilend op de straat zittend, terwijl zijn pet een meter verderop op de grond lag. De kleine hield angstval-
lig een klein speelgoedpaard vast dat blijkbaar zijn lievelingsspeelgoed was. Mienette verliet de geplavei-
de Choorstraat en liep de uit harde leem en zand bestaande Cellebroerstraat in om zich met de kleuter te 
gaan bemoeien. Het kleine ventje maakte in lange uithalen zijn verdriet kenbaar.  
“ Wat mankeert jou?” vroeg Mienette aan het zeer van streek zijnde ventje.  
Het ventje keek op naar Mienette en zette zijn verdriet onverdroten voort. Het ventje had een bol rond ge-
zichtje. Op zijn bovenlip prijkten twee groene glibbers, die bij elke uithaal van het huilen op en neer be-
wogen. Over zijn wangen biggelden grote tranen. 
“ Wat is er aan de hand, ventje?” vroeg Mienette nogmaals op haar allerliefste toon en klapte haar para-
sol dicht om zich op haar hurken te zetten tegenover het kleine ventje. 
“ Hoe heet je?” vroeg Mienette. Deze vraag had succes. Het gehuil van het ventje stokte even en het vent-
je antwoordde tussen twee snikken door; “ Hansje.” 
“ Zo, Hansje, wat is er gebeurd?” 
“ Ze hebben me geslagen.”  
Met zijn vingertje wees hij twee iets grotere meisjes aan, die zich snel uit de voeten maakten door de 
Minderbroedersteeg in te vluchten. 
“ Hebben ze je erg veel pijn gedaan?” vroeg Mienette. 
Hansje stond op, pakte zijn pet en zette die op zijn blonde ongekamde stekelig omhoog staande haardos. 
“ Ja,” zei hij zacht snikkend, “ ze hebben mijn paardje kapot getrapt.” 
Hansje was eenvoudig gekleed. Hij droeg een grove wollen boezeroen, die duidelijk op de groei was ge-
maakt en al verscheidene generaties Hansjes had gediend. Zijn broekje was gemaakt van een stevige stug-
ge katoenen stof met op de rechterknie een groot gat van het kruipen. Aan zijn voetjes droeg Hansje onaf-
gewerkte klompjes, die er vrij nieuw uitzagen. 
“ Ze hebben mijn paardje kapot getrapt,” zei Hansje nogmaals met nadruk en pakte zijn paardje van de 
grond. Het paardje had al een zeer langdurig leven achter de rug. De verf ontbrak grotendeels. Van de van 
vlas gevlochten manen van het paardje waren slechts een paar plukjes nog aanwezig, terwijl de rechter-
achterpoot gebroken was. Het plankje, waarop het paardje was bevestigd, miste één van de vier wieltjes. 
“ Kijk maar,” zei Hansje, wiens verdriet nu bijna over was, “ ze hebben net het pootje van mijn paardje 
kapot getrapt.” 
“ Dat is niet zo netjes van die meisjes,” zei Mienette, terwijl ze aanstalten maakte haar geborduurde zak-
doekje te gebruiken om de groene glibbers op de bovenlip van Hansje weg te vegen. Even twijfelde ze, 
dan veegde ze resoluut de glibbers weg en stak het vies geworden zakdoekje in de broekband van het 
ventje.  
“ Zo, Hansje, voel je je nu al beter? Zal ik je even naar je moeder brengen?”  
Hansje knikte instemmend, klemde zijn paardje stevig onder zijn rechterarm en gaf Mienette zijn groeze-
lig uitziende linkerhandje. Nog een beetje nasnikkend liet Hansje zich gewillig door Mienette leiden. 
“ Waar woon je, Hansje?” vroeg Mienette. 
“ Daar, het steegje in. Mijn moeder woont daar.” 
Mienette wandelde nu met de tot rust gekomen ventje, de aangewezen steeg in. Achter in de steeg waren 
een aantal kinderen en balspel aan het spelen. De steeg zag er verwaarloosd uit. In het straatdek zaten gro-
te putten en gleuven, die na een regenbui vol water bleven staan. Aan de linkerkant van de steeg grensden 
de huizen direct, met een smal stoepje voor de deur, aan de ongeplaveide weg. Aan de rechterkant hadden 
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de kleine verveloze arbeidershuisjes, kleine voortuintjes, die afgezet waren met allerlei vormen van hek-
werkjes. In de meeste tuintjes groeide het onkruid weelderig, terwijl een stenen verharding van de grond 
ontbrak. De huisjes waren laag. De voordeur had nauwelijks de hoogte om een volwassen man door te la-
ten, terwijl de daklijst vlak boven de voordeur het begin van het dak aangaf. Bij de meeste huisjes ontbrak 
de dakgoot. Het dak was belegd met dakpannen, doch de meeste daken hadden stormschade opgelopen, 
waardoor er één of meerdere dakpannen ontbraken. Elk dak van een huisje bezat en dakkapel met een 
klein raam, waarin zich vier ruitjes bevonden. Op de nok van het dak van de huisjes waren stenen schoor-
stenen gemetseld, die op gelijke afstanden op een rij van elkaar stonden. Het rijtje huisjes werd geken-
merkt door een ernstige vorm van achterstallig onderhoud. De huisjes waren sinds tientallen jaren met 
geen verfkwast meer aangeraakt, waardoor verscheidene deurposten en raamkozijnen er verrot uitzagen. 
Naast de voordeur bevond zich bij alle huisjes een opschuifbaar raam dat een zestal ruiten bezat.    

Halverwege de steeg zat een man van ruim veertig jaar, lusteloos onderuitgezakt op een stoel in de 
schaduw van zijn woning. De man was slordig en slonzig gekleed in een grauwe boezeroen en een oude 
broek, die met een paar touwtjes, die als bretels dienst deden, werd opgehouden. Zijn ongeschoren gelaat 
boezemde Mienette enige angst in. Naast zich, binnen handbereik, stond een kruikje bier dat hij regelma-
tig aan de mond zette om een slok te nemen. Nu hij Mienette met Hansje zag, richtte hij zich enigszins 
op, om deze ongewone verschijning in deze achterbuurt, beter te kunnen bekijken. 
“ Is dat je vader, Hansje?” vroeg Mienette, de man aanwijzend. 
“ Nee, mijn vader is er niet. Mijn moeder staat daar aan de andere kant.”  
Hansje wees een vrouw aan die een drietal tuinen verder een vloerkleed stond uit te kloppen.  
De vrouw was ongeveer dertig jaar oud, droeg een wollen jurk van een grijze kleur met daarop een wit 
schort. Op haar hoofd droeg ze een tot tulband gevormde rood geblokte handdoek, waaronder vandaan 
haar donkerblonde haarlokken zichtbaar waren. Haar gezicht was getekend door het leed dat zij had mee-
gemaakt. Aan haar voeten droeg ze een stel oude klompen, die voorzien waren van een leren band om de 
wreef te beschermen. De slagen van de mattenklopper deden het vloerkleed, dat over een aantal waslijnen 
hing, trillen terwijl de wolken stof er van alle kanten uit vlogen. De harde klanken van de slagen klonken 
ver door in de steeg. 
“ Zo, prinsessie,” zei de man, die juist de bierkruik nog eens aan zijn lippen zette,” kom je bij mij op vesi-
tu, dan sal ik je us verwenne.”    
Mienette huiverde van deze man toen zij hem met Hansje passeerde. Uit haar ooghoek zag zij nog net hoe 
de man zijn linkerhand op zijn kruis legde en daar iets beetpakte. 
“ Kom Hansje, dan lopen we naar je moeder.”  
Bij het hekwerk van het tuintje aangekomen, probeerde Mienette de aandacht van de kloppende vrouw te 
trekken. 
“ Mevrouw, mevrouw,” riep Mienette met enige stemverheffing, maar de vrouw hoorde haar niet en klop-
te stevig door. Tussen twee salvo’s van mattenklopperslagen probeerde Mienette nogmaals de aandacht 
van de vrouw te trekken.  
“ Mevrouw, mevrouw,” riep Mienette nogmaals.  
De vrouw draaide zich om met de mattenklopper nog in de aanslag. 
“ Wablief,”  klonk het onverschillig uit haar mond. 
“ Mevrouw, ik heb Hansje voor u meegenomen. Hij is geslagen door twee meisjes en hij is erg verdrietig.  
“ Wat? Geslage!! En kom je me daarvoor store in m’n werk? Hij zal nog wel vaker klappe krijge. Daar is 
helemaal niks mis mee, da wordt ie hard van,” antwoordde de vrouw in de duidelijke Delftse volkstaal. 
“ Maar mevrouw,” probeerde Mienette opnieuw, “ hij heeft heel erg gehuild!” 
“ Nu huilt’ie toch niet meer?” reageerde de vrouw. 
Hansje had tijdens dit gesprek verwachtingsvol naar zijn moeder gekeken, doch besefte dat zijn wens niet 
in vervulling zou gaan. Hij maakte zich los uit de hand van Mienette, zette zijn paardje op de grond, op de 
nog drie resterende wieltjes. Hij pakte het touwtje en zei; “ Kom maar paardje, vort, vort. Dan gaan we 
een eindje lopen.”  
Hansje liep weg van Mienette de steeg in. 
Mienette voelde zich nu tamelijk ongemakkelijk. 
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“ Ja, jongedame,”  begon de moeder van Hansje, “ ik weet niet hoe je heet of wie je ben maar je siet ‘r 
netjes uit. So was ik vroeger ook, voordat ik met m’n man Janus trouwde. Ik wilde toen so snel mogeluk 
trouwe. Ik heb nu zes kinderen in tien jaar tijd gekrege, waarvan er nog vier in leve sijn. Bedenk je nog 
maar ‘s goed voordat je aan trouwe begint, want het is je voorland. Me Janus is geen slechte vent hoor. 
Hij hept altijd hard voor ons gewerrukt. Maar nu hept hij geen vast werrek meer. Hij was klompensnijer 
bij de klompefebriek op de Nieuwe Langedijk. Hij verdiende daar‘n goeie cent mee waarvan wij redelijk 
konde rondkomen met ons zessies. Maar hij wiert ontslage, omdat de voorman vond dat hij mat’riaal van 
de febriek had gestolen. Janus had wat afvalhout in zijn schafttijd gebruikt om ‘n paar klompies voor 
Hansje te snije. Dat vond de voorman diefstal en hept’ie het doorgebriefd aan de directeur, meneer Breu-
kels. Daarop wiert mijn Janus onmiddelluk ontslage. Maar neem maar van mij aan dat dat niet de echte 
rede is hoor. Wij benne Katheliek en dat had Janus bij sijn sollicitasie verzwegen. Als je Katheliek ben, 
word je al bij voorbaat verslete een dief te sijn. Wij kunne biechte nietwaar? Ja, meissie wij zitte nu son-
der inkome en moete wu geregeld naar de bedéling toe. Janus hept zich vandaag voor ‘n dag als sjouwur 
op de turrefmarrekt verhuurd. Dan komt er tenminste nog ‘n dag loon binne. Maar jij ben seker niet 
Katheliek hè?” vroeg de vrouw aan Mienette.  
Mienette schudde een beetje beduusd ontkennend het hoofd. 
“ Tja, die directeur van de klompefebriek is ook so’n fijn Christelijk mens. So innig menslievend. Morgen 
met Pinkster sal je hem wel weer vooraan in de kerrek sien sitte om bij het colluctére sijn barmhartighei’ 
te tone in de vorm van stuivers, guldens of daalders. Hij had beter Janus in dienst kunnu houwe dan hoeve 
we nu geen gebruik te make van de giften van de Kerk. Maar wat sou jouw dat kunne leie. Jij hept een 
goed leve, je siet er mooi uit. Je vader is seker een rijk man? Wij, de arrebeiders, sullen wel ons hele leve 
moete voortploetere in arremoei en ellende.”  
 Deze zinsnede gesproken hebbende, draaide de vrouw haar rug naar Mienette en zette haar 
klopwoede voort met een extra venijn in de slagen, die het vloerkleed flink op en neer deed bewegen. 
Mienette had dit gesprek nogal beteuterd aangehoord en wist nu dat de conversatie afgelopen was. Op dat 
moment merkte ze dat ze omringd was door een aantal slecht geklede straatkinderen, die ze zojuist nog in 
de steeg had zien spelen. 
“ Wat een mooie jurk heeft u aan,” zei één van de meisjes.  
“ Wat doet u hier in onze straat?” vroeg een ander meisje.  
Zo werden er, door de vriendelijke kinderen, nog meer vragen op Mienette afgevuurd totdat er een wat 
grotere jongen van een jaar of veertien, op het groepje af kwam. 
“ Wat mot jij hier?” snauwde de jongen tegen Mienette.  
Mienette wilde nog antwoord geven maar de brutale nogal opgewonden jongen snauwde; “ Jij hoort hier 
niet. Dit is onze straat!”  
Eén van de meisjes zei nog; “ Ze hield Hansje vast.”  
Helaas werd deze informatie volledig verkeerd opgevat door de grotere jongen.  
“ Wat?  Hansje? Wilde ze Hansje meenemen?” 
“ Ja,” klonk het uit diverse kelen, ” ze is een kinderlokster.” 
“ Niet waar!” verdedigde Mienette zich nog, maar de grotere jongen gaf haar een zet en toen nog één. 
Mienette zag de onmogelijkheid van haar situatie in en maakte zich uit de voeten. 
“ Gauw naar vader,” flitste het door haar hoofd. 
“ Sie je prinsessie,” zei de nog steeds onderuit gezakt zittende man,” je had beter baij maij kunne kome. 
Ik had je verwent!!” 
“ Kinderlokster!!” riep de jongen haar nog na. 
Mienette wist niet hoe snel ze deze onheilsplek moest verlaten. Ze haastte zich de steeg uit, sloeg snel de 
hoek om naar de bloemenwinkel in de Choorstraat. 
In de bloemenwinkel stond haar vader al een tijdje op zijn dochter te wachten, toen Mienette hijgend en 
buiten adem daar arriveerde. 
“ Waar was je nu Mienette?” vroeg haar vader. “ Wat is er aan de hand kind, je ziet er zo verward uit!” 
“ Oh, het is niets, papa. Ik heb een jongetje naar zijn moeder gebracht.” 
“ Een jongetje? Waarom?” 
“ Ach papa, dat vertel ik je straks wel,” zei Mienette en ging over tot de orde van de dag.  
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“ Ik vind die roze pioenrozen en dat Biedermeier boeketje erg leuk om mee te nemen,” zei Mienette met 
enige spanning in haar stem.  
Meneer v.d. Chijs betaalde de bloemist, nam zijn dochter bij de arm en liep samen met haar naar huis; 
richting Korte Breedsteeg.  
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Mejuffrouw Adenjana Petenella Harry 
 

“ Hallo Anna, we zijn weer thuis,” schalde het door de gang van het huis aan de Korte Breedsteeg. 
“ O, papa, kijk eens. Op het tafeltje ligt een kaartje van ene meneer Kinschot. Kent u die?” vroeg 
Mienette aan haar vader. 
“ Jazeker Mienette, dat is die jongeman die jou uit de gracht heeft gered. Ik heb met hem afgesproken dat 
hij eens een avondje langs mocht komen. Dan kun jij ook met je redder kennismaken. Een goed idee, vind 
je niet? Ik denk dat hij vanavond wel langs zal komen. Ik zal het even aan moeder vragen,” zei haar 
vader. 
 Nu Mienette en haar vader weer thuis waren, ging Mienette zich voorbereiden op de komende 
pianoles van mejuffrouw Harry. Mejuffrouw Harry, die door Mienette ‘Addie’ genoemd mocht worden, 
kwam al een jaar of drie om de veertien dagen aan huis om de pianolessen te verzorgen. Zij was een 
jonge, moderne doortastende vrouw uit de gegoede middenstand.  
 

Zij was geboren in Delft, nu 23 jaar geleden. Haar vader, Nicolaas Harry, was van oorsprong  
van Engelse afkomst. De familie Harry leefde in Londen op stand en konden zich allerlei luxe 
veroorloven. Zo had Nicolaas aan het Londens Conservatorium piano gestudeerd en had  ver-
volgens deze studie in het rumoerige Parijs van de tachtiger jaren van de achttiende eeuw, voort-
gezet aan de ‘L’école Royale de chant et de déclamation’. Daar werd hij al snel enthousiast voor 
de nieuwe patriottische stroming van Liberité, Fraternité et Egalité. Hij brak zijn studie af en was 
in de kunstenaarswereld van Parijs terecht gekomen. Daar ontmoette hij belangrijke patriotten 
van zowel Franse als Hollandse origine. In 1789 maakte hij de bestorming van de Bastille mee en 
verbond zich met de uit Holland gevluchte patriotten Gerrit Paape en Wibo Fijntjes. In het kielzog 
van de Franse legioenen was hij meegetrokken naar Holland om zich tenslotte als onafhankelijk 
burger in Delft te vestigen. Na het échec van de Bataafse Republiek leefde hij als statenloos bur-
ger en trachtte  zich een inkomen te verzekeren door het geven van pianolessen aan de gegoede 
burgerij van Delft. In 1804 trouwde hij met Cornelia van der Linden en werd vervolgens Adenjana 
een jaar later geboren. Ze krijgt de namen van haar grootmoeder, die van Russische komaf was. 
Adenjana wordt door haar ouders in de geest van de Verlichting en de idealen van Jean Jacques 
Rousseau modern opgevoed, waarbij zij door haar vader wordt opgeleid tot een begenadigd 
pianiste. Als haar vader in 1825 komt te overlijden neemt Adenjana de groep leerlingen over en 
zet zo de pianolessenpraktijk van haar vader voort. 
 

“ Ach Rosella,” zei Mienette,” zou jij straks, als mejuffrouw Addie is gearriveerd, ons de thee in de voor-
kamer willen serveren?” 
“ Jazeker juffrouw Mienette, dat wil ik wel zeker doen?” zei Rosella. 
Het was nu reeds gewoonte geworden voor Mienette om samen met haar pianolerares aan het eind van 
het lesuurtje pianospelen, gezellig thee te drinken en naar de verhalen van haar juffrouw Addie, die een 
levendig causeur was, te luisteren. 
“ Hoe laat verwacht u mejuffrouw Harry?” vroeg Rosella.  
“ Ik verwacht juffrouw Addie omstreeks drie uur, dan gaan we eerst pianospelen en daarna thee drinken. 
Breng ons maar rond half vier de thee,” antwoordde Mienette. 
“ Goed mejuffrouw Mienette, ik zal er voor zorgen.” 
Mienette verheugde zich op de komst van haar pianolerares waarmee ze in de loop van de afgelopen jaren  
een innige band had opgebouwd. Mejuffrouw Harry was zo modern en veel wetend dat Mienette graag 
haar mening over allerlei zaken wilde vernemen. Overal had mejuffrouw Addie wel een mening over, 
vaak meningen, die niet algemeen aanvaard waren. Dat maakte haar in de ogen van Mienette nu juist zo 
interessant.  
Mienette keek nog eens naar het nieuwe stuk bladmuziek, dat zij die ochtend samen met haar vader had 
gekocht. 
“ Het lijkt mij niet moeilijk. Straks zal juffrouw Addie er wel een uitleg over geven,” dacht Mienette bij 
zichzelf. 
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De deurklopper viel met een luide klap op de voordeur. 
“ Dat zal ze zijn,” flitste het door Mienettes hoofd. Ze stond snel op, liep de gang in om Rosella voor te 
zijn met het openen van de voordeur. 
“ Dag Mienette,” begroette mejuffrouw Harry haar,” alles goed met jou?” 
“ Jazeker juffrouw Addie, ik wacht al op u en ik heb bij Rosella voor straks de thee al besteld.” 
De jonge elegant geklede vrouw stapte resoluut de wit gepleisterde gang binnen, plaatste haar parasol in 
de paraplubak, maakte de linten van haar grote luifelhoed met veren los en legde deze op het halfronde 
tafeltje neer, waardoor haar in pijpenkrullen gedraaide donkerbruine haarlokken aan weerzijden van haar 
gezicht, zichtbaar werden. Mejuffrouw Harry ging altijd zeer modern gekleed, vaak liep ze al vooruit op 
de nieuwe Engelse mode. Kennis, die zij opdeed uit het enige damesblad dat Holland in deze dagen rijk 
was, nl.; ‘De Penelope’. Ze droeg nu een moderne jurk van lichtgroene zijdeachtige stof met een sterk 
ingesnoerde taille waaronder het rokgedeelte van de jurk wijd uitbolde. De mouwen van haar jurk waren, 
volgens de nieuwe mode, zeer wijd en sloten met een eenvoudig manchet de arm bij de pols af. Deze 
jurkenmode, de zgn ‘imbéciles’ werd geaccentueerd door een grote brede kraag. In haar decolleté droeg 
mejuffrouw Harry een chemisette, een inzetje van batist met een opstaand kraagje. Over haar schouders 
had ze een donker roze kasjmir shawl gedrapeerd. Om haar hals droeg ze een zwart fluwelen halsbandje 
met een gouden medaillon, waarin ze de miniatuur portretjes van haar vader en moeder droeg. Aan haar 
voeten droeg ze halfhoge veterlaarsjes, die lichtbruin van kleur waren en nu een nieuwigheid van de 
laatste mode waren.  
Kortom mejuffrouw Harry wist zich goed te kleden. Haar gezicht was zonder meer knap te noemen en 
bezat Oosteuropese uiterlijke kenmerken. De donkere ogen straalden vrolijkheid uit. Ze had dunne 
verfijnde wenkbrauwen, het voorhoofd was tamelijk breed. Een mooie ronde kaaklijn, die eindigde in de 
korte kin, waarboven twee dunne, iets met rood aangezette lippen, de toeschouwer toelachten. Een 
scherpe neus bekroonde het knappe gezicht van mejuffrouw Harry. 
“ Ach juffrouw Addie, wat ziet u er weer prachtig uit,” complimenteerde Mienette haar bewonderend. 
” Wat kunt u zich toch betoverend kleden!” 
“ Ja Mienette, ik ben onafhankelijk. Ik kan me dit alles makkelijk permitteren. Mooi hè?”  
Mejuffrouw Harry showde haar kleding door zich een keer rond te draaien in de ruime gang, voordat ze 
de voorkamer betrad om met de pianoles te beginnen. 
Mienette zette zich achter het buffetmodel piano, dat door de firma Ibach sinds een jaar of vijf als nieu-
wigheid in de pianowereld had geïntroduceerd ter vervanging van het ouderwetse tafelklavier. De 
notenhouten kast van de piano was prachtig gepolitoerd en bezat links en rechts messingkleurige 
kandelaars om, bij somber weer of bij avond, licht op de bladmuziek te kunnen stralen.  
“ Zo Mienette,” zei mejuffrouw Harry, “ heb je de bladmuziek van Mozarts ‘Ah, vous direz je, maman’ 
weten te bemachtigen?” 
“ Jazeker juffrouw Addie, ik heb het vanmorgen bij de boekhandelaar in de Choorstraat gekocht.” 
“ Dat is mooi. Daar zal ik straks wat over vertellen maar we zullen nu eerst de sonata van Haydn 
doornemen. Dan kun je een beetje in je spel komen. Laat maar eens horen.” 
Mienette zette het bladmuziek van de sonata op de muziekstandaard en speelde met groot gemak het 
eerste deel van deze sonata in G majeur waarna mejuffrouw Harry nog een paar opmerkingen maakte met 
betrekking tot het ritme van het eerste deel en de accentuering van een aantal maten. 
“ Het gaat al erg goed, Mienette. Speel nu ook het laatste deel, het menuet van deze sonata. Daar had je 
de vorige keer nog wat problemen mee.” 
Mienette volgde de aanwijzingen van haar pianolerares braaf op en wist wonderwel ook het moeilijkere 
menuet bijna foutloos te spelen. 
“ Keurig hoor, Mienette. Dan zullen we nu eens het nieuwe stuk van Mozart gaan bekijken. Dit stukje 
muziek bestaat uit een basisthema waarop Mozart een aantal variaties heeft gemaakt, waarbij vooral het 
repeterend spelen van de zestiende noten wordt beoefend. Ik zal het stukje even voor spelen.” 
De daad bij het woord voegend stond mejuffrouw Harry op, zette zich op de ronde pianokruk, plaatste de 
bladmuziek op de pianostandaard en speelde het basismotief.  
“ Ach wat leuk,” juichte Mienette enthousiast op het moment dat mejuffrouw Harry even stopte, voordat 
zij aan de eerste variatie van het muziekstuk zou beginnen, “ dat wijsje ken ik,” zei Mienette.  
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” Op school zongen we daar de tekst van Kortjakje op. Ach wat leuk.” 
“ Ja dat klopt, maar nu verder,” zei mejuffrouw Harry en vervolgde haar spel met de eerste variatie op het 
thema. Haar mooie slanke handen beroerde uiterst geoefend en gracieus de toetsen van de piano en lieten 
de melodie van het Mozartiaans muziekstukje klinken.  
“ Zo, dat klinkt heel anders, nietwaar Mienette? Kom Mienette probeer jij eerst eens het basisthema te 
spelen.” 
Mienette deed haar uiterste best om het nieuwe pianostuk te spelen. Eerst de rechterhand oefenen dan de 
linkerhand apart, goed tellen en daarna beide handen samen. Na een paar keer oefenen lukte het Mienette 
al heel aardig. Mienette was in het pianospelen erg handig en vlug van begrip. 
“ Dat gaat al goed, Mienette. Let wel op het accent op de eerste tel van de maat. Dus; Pom-pom, Pom-
pom, Pom-pom.”  
Deed mejuffrouw Harry het ritme van het muziekstuk voor, terwijl ze met haar rechterhand de toetsen 
van de diskant van de piano gebruikte. 
Na zo’n half uur oefenen en proberen bracht Rosella de thee binnen, maakte een bescheiden reverence 
voor de pianolerares en verliet weer geruisloos de voorkamer. 
“ Kom Mienette, laten we eerst thee gaan drinken, dan zullen we daarna onze aandacht aan de eerste 
variatie van ‘Ah, vous direz je maman’, gaan wijden.” 
Zo gezegd zo gedaan, Mienette wierp zich op als volleerde gastvrouw, schonk de thee netjes in de te 
gebruiken kopjes van het Engelse Wedgewood servies. Bediende vervolgens mejuffrouw Harry van 
suiker en melk en offreerde tenslotte een koekje bij de thee. 
“ Zo, Mienette, vertel eens, hoe gaat het hier in huize Die Wereld?” vroeg mejuffrouw Harry op 
vriendelijke toon. 
“ Oh, het gaat heel fijn. Vandaag ben ik met vader in de stad gaan wandelen en heb ik het nieuwe 
muziekstuk gekocht. Ook hebben we toen voor morgen bloemen in het winkeltje in de Choorstraat 
gekocht. Dan is de salon feestelijk versierd voor het Pinksterfeest. En volgende week woensdag is het de 
grote dag voor Rosella,” lichtte Mienette haar pianolerares in. 
“ De grote dag?” vroeg mejuffrouw Harry enigszins verbaasd. 
“ Ja, weet u dat nog niet? Rosella gaat woensdag trouwen met Wange en ik mag bruidsmeisje zijn. 
Moeder heeft al een mooie jurk voor mij besteld bij kleermaker Dijkgraaf in de Peperstraat.” 
“ Zo. dus Rosella gaat trouwen. Dan is haar vrije leventje afgelopen.” 
“ Hoezo, afgelopen? Het is toch prachtig als je trouwt? Vind u van niet?” 
“ Jazeker, het trouwen is een prachtige vertoning, maar voor een vrouw betekent dat het einde van haar 
vrijheid. Ze zal de rest van haar leven echtgenote en moeder zijn en zich volledig aan haar gezin moeten 
wijden en bij het huis horen. Ieder zijn keus.” 
“ Maar het is toch prachtig, juffrouw Addie?  Trouwen en kinderen krijgen. Niet soms?” 
“ Het trouwen is prachtig, maar het vervolg geeft maar een hoop narigheid. Ik moet er niet aan denken me 
te moeten binden aan één of ander heerschap, die de scepter over mij zal willen zwaaien. Ik geniet nu van 
mijn vrijheid, die niemand mij kan ontzeggen.” 
“ Kijkt u dan niet verlangend uit naar het geluk?” vroeg Mienette een beetje ontstemd. 
“ Och Mienette, dat soort geluk bestaat alleen in goedkope romanverhalen, die meestal door mannen zijn 
geschreven. Voor het echte geluk van vrijheid zal je als vrouw zijnde moeten vechten als je tenminste niet 
geminacht wil worden door je omgeving.” 
“ Hoe bedoelt u dat?” 
“ Nu Mienette, als je in vrijheid wilt leven zul je voor je omgeving een eerzaam beroep moeten uitoe-
fenen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Kijk Mienette, nu is het zo dat de algemene op-
vatting van de mensen is, dat een vrouw thuis behoort te zijn om voor man en kinderen te zorgen. Dat is 
natuurlijk wel noodzakelijk voor arme mensen, waar de vrouw, noodgedwongen voor de verzorging van 
de kinderen, thuis moet blijven. Maar wij vrouwen van de midden- en hogere stand, behoeven niet thuis 
te zitten, wij kunnen ons eigen leven inrichten als wij tenminste een beroep kunnen uitoefenen om in ons 
eigen onderhoud te voorzien. Nu is er alleen in de kerk plaats voor vrouwen, die een beroep willen 
uitoefenen bijv. als zieken verpleegster of als non. Maar die vrouwen kunnen geen dominee of priester 
worden. Dat houdt de kerk tegen. Maar waarom zou een vrouw geen advocaat of arts mogen worden? 



 143

Wij kunnen toch ook studeren, waarom wordt ons het recht op studie ontzegd? Het wordt tijd dat er 
wetten komen die ons rechten geven en niet alleen de plichten zoals de kerk en de staat ons voorschrijven. 
Het is toch te gek voor woorden dat wij vrouwen bijv. geen rechten hebben met betrekking tot het erven 
en het bezitten van eigendom. Dat wordt ons ontnomen of we worden onder curatele van de man gesteld. 
De leuze ‘de vrouw behoort thuis te zijn’ is een conservatieve uitspraak, die de oude garde wil handhaven 
in de overtuiging, dat alles kan blijven zoals het is nl.; de vrouw onderdanig aan de man. Kijk maar eens 
wat moderne vrouwen zoals Mary Wollstonecraft en Madame Staël hier over schrijven.  
De mens, en ook de vrouw, wordt in vrijheid geboren zoals Jean Jacques Rousseau terecht heeft geschre-
ven. Maar zelf heeft hij daar nooit naar gehandeld. Dan heb ik meer waardering voor Mary Wollstone-
craft, zij verdedigt in haar boeken de rechten van de vrouw.” 
“ Heb je nog nooit van Mary Wollstonecraft gehoord, Mienette?” 
 Mienette schudde haar hoofd, onder indruk van het betoog van juffrouw Addie. 
” Nee, ik heb nog nooit iets van haar gehoord.” 
“ Nu,” hervatte mejuffrouw Harry haar betoog, “ Mary Wollstonecraft was een vrouw die, om in haar 
levensonderhoud te kunnen voorzien, kleine boekjes schreef. Ze was gouvernante voor de dochters van de 
Ierse burggraaf Lord Kingsborough en schreef daar haar eerste boekje ‘Mary, a Fiction’.  
Toen zij weer in Londen woonde ging ze serieus voor een uitgever schrijven onder andere kinderboekjes 
en maakte ze bewerkingen van boeken en verrichtte ze vertaalwerk. Ook schreef zij artikelen voor het 
tijdschrift ‘Analytical Review’. In 1789 reisde ze naar Parijs en maakte daar de revolutie mee. Na een 
ongelukkige liefde schreef zij haar ideeën op in het moderne boek ‘A Vindication of the Rights of 
Woman’. Toen raakte ze bevriend met William Godwin en trouwde met hem. Deze geleerde filosoof gaf 
haar de ruimte en de mogelijkheden om haar idealen op schrift te stellen en er ook naar te leven. Nadat 
haar dochtertje Mary was geboren stierf ze in het kraambed.  
Maar er zijn nog andere moderne vrouwen, die hun  ideeën hebben opgeschreven voor de rechten van de 
vrouw zoals madame Staël of Jane Austen. Lees maar eens een roman van deze vrouwen bijvoorbeeld de 
roman ‘Emma’ van Jane Austen. Zij zijn een voorbeeld voor de vrouwen in deze wereld.”  
Mienette had ademloos naar het verhaal van juffrouw Addie geluisterd en nam zich voor eens een boek 
van één van deze vrouwen te gaan lezen. 
“ Maar Mienette, ik kwam hier om pianoles te geven en nu zit ik mijn tijd te verpraten. Kom laten we op 
onze pianoles terug komen, we zullen, voordat we ons tweede kopje thee gebruiken, nog eerst even de 
eerste variatie van Mozarts muziekstukje doornemen, dan kun je de komende veertien dagen hier fijn op 
studeren.”  
Met deze woorden hervatte mejuffrouw Harry de pianoles. 
“ Mienette zette zich weer aan de piano, herhaalde het basisthema van ‘Ah, vous direz je, maman’ om 
vervolgens de moeilijkere eerste variatie te proberen. 
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Jonkheer  Charles van Kinschot 
 

Op deze zaterdagavond voor Pinksteren trof men de gehele familie v.d. Chijs, met uitzondering van 
Jan Theodoor, aan in de salon van het grote huis aan de Korte Breedsteeg. Een pinksteravond vooraf-
gaand aan het hoogfeest van Pinksteren, had alle kwaliteiten in zich voor een gezellige avond. Pieter Otto 
en zijn verloofde Helena Maas hadden zich voor deze avond op het adres aan de Korte Breedsteeg ge-
meld. Zoals gewoonlijk waren ook Mienette en Jacobus van de partij, terwijl mevrouw v.d. Chijs voor de 
nodige geneugten zoals drank en spijs zou zorgdragen.  
“ Zeg vader,” opende Pieter Otto het gesprek, “ is het werkelijk zo dat de gemeente Delft een stads-
schouwburg zal gaan krijgen? Ik heb zoiets vernomen uit de Leidsche Courant.”  
“ Jawel Pieter, daarin ben je juist geïnformeerd. De veertigraad van de gemeente heeft besloten om, na het 
vertrek van de Genie- en Artillerieschool uit Delft, het terrein van de schietbaan aan het Doelen te gaan 
gebruiken om daar een modern stadstheater neer te zetten. Het is een grote wens van velen hier in Delft 
om ook hier enig cultureel vertier mogelijk te maken. De tekeningen voor het nieuwe theatergebouw zijn 
al gemaakt door de stadsfabriek en zal ter goedkeuring aan de veertigraad van de gemeente, waar ikzelf 
deel van uitmaak, worden voorgelegd. Het zal een genot voor ons zijn om allerlei culturele activiteiten te 
kunnen meebeleven. Denk hierbij aan toneelvoorstellingen, concerten, voordrachten, lezingen en even-
tueel andere activiteiten waarbij ook ensembles uit de naaste omgeving of zelfs uit het buitenland zich 
hier kunnen presenteren. Vergelijk ons nieuwe stadstheater met datgene dat in het Haagse Diligentia 
afspeelt. Datzelfde beoogt de gemeente ook hier in Delft te bereiken.”  
“ Och Jacob, mag ik je even onderbreken?” vroeg zijn vrouw nu Rosella met de thee was binnenge-
komen. 
“ Willen jullie allemaal thee?”  
Allen knikten instemmend en uitten hun goedkeuring aan het geopperde idee waarop mevrouw v.d. Chijs 
het theeservies klaarzette, de thee voor een ieder inschonk en Rosella bedankte voor haar assistentie.  
 Pieter Otto had zijn verloofde al enige tijd geleden al voorgesteld aan zijn ouders. Helena Maas 
was van goede komaf, zij stamde direct af van een oud patriciersgeslacht in Leiden. Zij was net zo oud als 
Pieter en maakte zich verdienstelijk op een aantal vrijwilligersfuncties in charitatieve instellingen van de 
stad Leiden. Pieter had haar tijdens één van de vele door hem bezochte soirees in het studentikoze Leiden 
ontmoet. Na een aantal ontmoetingen en afspraken in o.a. het Leidsche park, had Pieter besloten deze jon-
gedame als levensgezellin te vragen. Waarop Helena volmondig direct ‘ja’ had geantwoord. Daarop vol-
gend had het jonge stel annonces in de Leidsche Courant geplaatst en visitekaartjes rondgezonden naar 
vrienden en bekenden. Een verlovingsring aan de rechterwijsvinger van Helena getuigde van de verbinte-
nis tussen haar en Pieter Otto. Nu was het grote sparen voor meubels en uitzet begonnen. Ook hadden zij 
nu de vrijheid van komen en gaan zonder gehinderd te worden door een eeuwige chaperonne.  
 Omstreeks acht uur werd de deurklopper met een luide klap neergelaten op de voordeur. Rosella 
reageerde, zoals gewoonlijk, direct op dit geluid door zich naar de voordeur te begeven om de bezoeker 
bij de familie aan te kondigen.  
“ Ach Rosella, daar zul je meneer van Kinschot hebben,” zei mevrouw v.d. Chijs, “ doe even open, neem 
de hoed en de mantel van deze heer even aan en geleid hem naar de salon. Meneer van Kinschot zal deze 
avond bij ons vertoeven,” tegen haar dienstmeid. 
Enige ogenblikken later stond een jonge man in het militaire tenue van cadet bij de Grenadiers in de 
salon. Stelde zich aan een ieder voor en nam plaats op één van de stoelen, die beschikbaar waren in de 
ruime salon van de familie v.d. Chijs. Jonkheer Charles van Kinschot was gekleed in het militaire uit-
gaansuniform bestaande uit een donker mosgroen gekleurde broek met dito kort jack met het fel gele 
borstfront. Op de schouders droeg de jonkheer de oranjerode epauletten van de rang van vaandrig. De 
mouwen werden afgesloten met eveneens oranjerode manchetten. De donker groene hoge muts met de 
militaire regimentsembleem had de jonkheer in de gang op het halfronde buffettafeltje achtergelaten. Aan 
de voeten droeg de cadet donkere lederen laarzen waarvan alleen het schoengedeelte onder de broek 
zichtbaar was.  
De jongeman, van omstreeks 22 jaar, bezat een volle haardos met bakkebaarden, die tot halverwege de 
kaaklijn waren doorgegroeid. Een paar donkere ogen keken de wereld uitdagend aan. Een scherpe neus en 
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dunne fijne wenkbrauwen completeerde het gezicht waar een kleine mond met dunne lippen een amu-
sante uitstraling hadden. 

Mienette had de jonkheer met een elegante revérence begroet, wetende dat haar vader dat zeer op 
prijs zou stellen. Nu oog in oog staande met haar redder voelde Mienette een warme gloed zich meester 
maken van haar wangen en enigszins stotterend wenste Mienette de knappe jongeman een goedenavond 
en bedankte zij hem voor zijn inspanningen, die haar het leven hadden gered.  
“ Och, mejuffrouw,” zei de jonkheer op Mienettes dankbetuigingen met een tamelijke geaffecteerde stem, 
“ een ieder ander, die in dezelfde positie als ik had verkeerd, had zich met evenveel plichtsbetrachting in 
het grachtwater geworpen om een drenkeling zoals u te redden. Bespaar mij uw lofuitingen, het genoegen 
is slechts aan mijn kant.” 
“ Mogen wij u wat vragen, meneer van Kinschot?” begon meneer v.d. Chijs het gesprek “ Hoelang denkt 
u nog in Delft te kunnen blijven nu algemeen bekend is dat de officierenopleiding van de Genie- en Artil-
lerieschool volgend jaar definitief zal sluiten?”  
“ Ik heb al het een en ander geregeld,” antwoordde de jonkheer, “ aanstaande september treed ik in het 
huwelijk met mejuffrouw Henriëtte de Flines in de Nieuwe Kerk hier in Delft. Vervolgens vertrek ik dan 
met mijn vrouw naar Zutphen om mijn officiersopleiding daar aan de school van de militaire academie af 
te ronden. In Zutphen zal ik onder meer onderwezen worden in de vakken vestingwerken en verdedi-
gingstechnieken. Het spijt mij overigens wel dat ik Delft moet gaan verlaten. In de afgelopen jaren heb ik 
de stad en haar bewoners leren kennen en waarderen.”  
“ U bent dus niet geboren in Delft, begrijp ik?” vroeg meneer v.d. Chijs. 
“ Neen meneer, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Geboren in één van de herenhuizen die de He-
rengracht rijk is, en opgegroeid in de omgeving van het centrum van Rotterdam en heb mijn opleiding ge-
kregen aan het Collegium Gymnasium van Amsterdam. Na mijn studie heb ik besloten mijn toekomst in 
het militaire bedrijf te zoeken en ben ik na de primaire opleiding hier in Delft gestart met de officiersop-
leiding aan de koninklijke Genie- en Artillerieschool,” antwoordde de jonkheer. 
“ Zie maar eens Anna,” zei meneer v.d. Chijs zich tot zijn vrouw wendend, die druk doende was voor een 
tweede maal de kopjes te vullen, “ onze kennissenkring wordt in de persoon van de jonkheer uitgebreid in 
de militaire kringen. Meneer van Kinschot, u moet weten dat drie broeders van mijn vrouw ook gekozen 
hebben voor een militaire carrière. Haar oudste broer, Jan Hendrik Bagelaar was kapitein ter zee. Hij is 
helaas vorig jaar overleden. De tweede broer, Ernst Jan, gepensioneerd generaal, die zich nu aan de schil-
der- en tekenkunst wijdt en de derde en jongste broer, nog in actieve dienst, generaal Daniël Otto, die de 
vertrouwenspersoon is van de kroonprins Willem. Hij heeft aan het hof een belangrijke inbreng in de be-
scherming en opvoeding van de twee prinsen Willem en Alexander. Werkelijk de militaire wereld is voor 
ons beslist geen onbekende en wordt door ons hogelijk gewaardeerd.” 
“ Dat doet mij deugd,” antwoordde jonkheer van Kinschot, “ maar als ik vragen mag,” vervolgde de jonk-
heer het gesprek door zich tot Pieter Otto te richten, “ welke levensinvulling heeft u meneer v.d. Chijs? U 
lijkt mij geen militair?” 
“ Nee, zeker niet,” antwoordde Pieter Otto lachend. Ik woon tegenwoordig in Leiden. Ik ben nu in Delft 
om het hoogfeest van Pinksteren samen met mijn ouders te vieren. Tevens ben ik uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn bij de huwelijksinzegening van onze bedienden Wange en Rosella, die aanstaande woensdag 
gaan trouwen. Maar om terug te komen op uw vraag, in Leiden ben ik afgestudeerd als jurist en ik ben  
als amanuensis verbonden aan het Rijks Kabinet van Oudheden. Binnenkort, in de herfst van dit jaar, zal 
ik promoveren op een dissertatie over Alexander de Grote tot hoogleraar in de Nederlandse Letteren. Dat 
laatste is een gevolg van mijn redacteurschap van het lijfblad ‘De Vriend des Vaderlands’ van de Maat-
schappij van Weldadigheid, dat ik sinds februari 1826 op me heb genomen. Deze functie levert mij ook 
weer enig financieel voordeel op.”  
“ Oh, u hebt een grootse carrière op het oog,” zei jonkheer van Kinschot bewonderend. 
“ Mejuffrouw Maas, u kunt zich gelukkig prijzen met het lot dat u uit de levensloterij hebt getrokken. 
Bent u van plan binnenkort in het huwelijk te treden?” vroeg de jonkheer op joviale toon. 
“ Neen, nog niet, eerst willen wij zekerheid hebben m.b.t. hetgeen Pieter Otto beoogt. Pas als hij zijn 
maatschappelijke positie gegarandeerd krijgt met een vaste aanstelling, dan zullen wij ons in de echt laten 
verbinden.”  
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“ Dat vind ik groots om te horen. Dan zult u net als ik gelukkig kunnen zijn met deze stap op het levens-
pad, welke stap ik al binnenkort met mijn aanstaande vrouw Henriëtte de Flines op 18 september zal ma-
ken. Hierbij nodig ik u allen uit mijn gasten te willen zijn op deze voor mij uiterst gedenkwaardige dag,” 
zei de jonkheer uitnodigend. 
 Nadat de meeste plichtplegingen jegens elkaar waren uitgesproken kreeg de gezamenlijke conver-
satie een wat ongedwongen karakter. 
“ Ach Mienette, zou jij Rosella even willen helpen met het ontsteken van de olielampen?” vroeg haar 
moeder. 
De duisternis was inmiddels ingevallen, de laatste zonnestralen hadden zich al teruggetrokken achter de 
hoge gevels van de Oude Delft. In de salon begon het langzaam te schemeren onder de invloed van de 
zachtroze gloed van de avondzon. Mienette vond het altijd wel leuk om de olielampen aan de wanden en 
de grote hanglamp boven de salontafel, aan te steken. De salon baadde dan in de warme gloed van het 
lichtschijnsel dat de zes wandlampen en de grote hanglamp in de salon uitstraalden. 
Meneer v.d. Chijs stond nu op om iedereen van een alcoholische drank te voorzien nu het thee uurtje 
voorbij was. Aan ieder van zijn gasten vroeg hij wat hij of zij wenste te drinken en schonk daarbij de 
ruime glazen in met Franse cognac, Gorters Jamaica rum of een likeur in voor de dames.  
Meneer v.d. Chijs pakte zijn lievelingspijp, stopte hem met tabak, stak hem aan en bood het mannelijke 
deel van zijn bezoek zijn tabak aan. 
“ À propos,” richtte de jonkheer zich tot Mienette, “ heeft u zich nog bezwaard gevoeld na het ongeval 
van vorige week?” 
“ Nee hoor, meneer van Kinschot, wees maar gerust, ik heb geen nadelige gevolgen ondergedaan van 
mijn nogal vochtige avontuur,” antwoordde Mienette waarop het gezelschap in een genoeglijk lachen 
uitbarstte.  
“ Mag ik de jongejuffrouw vragen wat zij zoal doende is op dit moment?” Mienette verschoot bij deze 
vraag enigszins van kleur; “ Wat zou zij antwoorden zonder dat zij zich te veel zou laten gaan?” 
“ Meneer van Kinschot, ik ben nog schoolgaand. Komend schooljaar zal ik op verzoek van mijn vader 
mij laten inschrijven aan de Franse school, hier aan de Voorstraat, om mij te bekwamen in de tekenkunst 
en de Franse taal.”  
“ Maar doet u helemaal niets aan muziek?” vroeg de jonkheer vervolgens. 
“ Jazeker, ik krijg pianoles van mejuffrouw Harry.” 
“ Maar waar is dan de piano. Ik zie hier in de salon geen piano. U zou dan een stukje muziek voor ons 
kunnen spelen.”  
“ Ziet u nu wel papa,” zei Mienette onverwachts tegen haar vader, “ als de piano hier had gestaan dan had 
ik nu wat kunnen voorspelen voor de jonkheer.”  
“ Wat zeg je nu, Mienette?” reageerde haar moeder verbaasd. 
“ Ik heb vandaag aan papa gevraagd of de piano hier in de salon geplaatst zou mogen worden. Dan kan ik 
zo af en toe, zoals vanavond, wat voor jullie spelen. Ik kan de sonate van Haydn al heel goed spelen.”  
“ Maar dat weten we toch wel Mienette,” zei haar moeder. 
“ Ja dat wel, maar ik kan het nooit ten gehore brengen voor jullie. Als u nu eens de sofa wegdoet dan kan 
de piano daar staan. Lijkt u dat geen goed idee?”  
“ Ja dat wel, wat vind jij ervan, Jacob?” 
“ Ach, ik vind het wel goed. De sofa gebruik ik toch maar heel zelden en als wij Mienette er een plezier 
mee doen om haar hier in de salon piano te laten spelen, dan vind ik dat prima.”  
“ Mooi zo,” reageerde Mienette enthousiast in haar handen wrijvend, “ dan kan ik de volgende keer als 
we bezoek hebben, een klein concert geven.”  
“ Och, meneer v.d. Chijs, ik heb u toch niet in verlegenheid gebracht?” vroeg de jonkheer enigszins 
onthutst over de gevolgen, die hij had opgeroepen met zijn vragen. 
“ Oh, schaamt u zich toch niet meneer van Kinschot. Mienette had dit idee al eerder geopperd. Zij wil nu 
eenmaal graag gezien en gehoord worden en niet alleen op de piano. Ze heeft zo haar eigen ideeën over 
haar toekomst. Ze wil onderwijzeres worden. Maar daarvoor moet je het gymnasium doorlopen, wil je op 
de onderwijzersopleiding in Haarlem aangemeld kunnen worden. Maar dat is in deze dagen voor meisjes 
nog altijd een onmogelijkheid.”  
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“ Maar papa,” reageerde Mienette fel,” ik kan toch ook aan de school van de Fundatie van Renswoude 
gaan studeren. Dan hoef ik geen gymnasium te volgen en kan ik toch opgeleid worden. U bent toch regent 
van die school?” 
“ Mienette, wat haal je nu weer in je hoofd. Die school is alleen toegankelijk voor weeskinderen. Jij bent 
toch geen wees? En ook op deze school geldt dat alleen getalenteerde weesjongens een opleiding aan de 
school aangeboden krijgen. Weesmeisjes gaan meestal vanaf hun zestiende jaar in een dienstje bij één of 
andere welgestelde familie of ze worden ondergebracht bij een pleeggezin in één van de kolonies van de 
Maatschappij van Weldadigheid. Dit soort zaken regelt het regentschap van de school, en niet het aanmel-
den van niet-weeskinderen voor hun eigen belang.” 
“ Dus papa, een weeskind heeft dus betere opleidingskansen dan ik. Waarom is dat zo dom geregeld. Ik 
wil zo graag studeren!” 
“ Maar mejuffrouw Mienette,” sprak de jonkheer haar nogmaals aan, “ u krijgt nu toch pianoles van me-
juffrouw Harry heb ik begrepen? Dat is toch ook een opleiding?”  
“ Jazeker, de pianolessen zou ik niet willen missen en mejuffrouw Harry geeft ook heel prettig les, ze 
heeft altijd heel veel te vertellen,” antwoordde Mienette. 
“ Mejuffrouw Harry is mij wel bekend. Niet persoonlijk overigens, maar de zus van mijn kamergenoot is 
een goede vriendin van mejuffrouw Harry. Mijn kamergenoot heeft eens een poging gewaagd om in een 
goed blaadje te komen bij mejuffrouw Harry. Maar dat liep voor hem uit op een debacle. Mejuffrouw 
Harry moet niets van mannen of  ‘n verbintenis met één van hen hebben. Ze is bijna ongenaakbaar. Ze 
leeft in een eigen wereldje. Ze gaat werkelijk heel erg modieus gekleed en is tamelijk excentriek te noe-
men. Mijn vriend en kamergenoot noemt mejuffrouw Harry ‘ Un jeune garcon muttin en cotillon’.” Een 
daverend gelach steeg op uit de kelen van het mannelijke deel van het gezelschap. Mevr. v.d. Chijs en 
mejuffrouw Helena keken een beetje beduusd na deze uitspraak, terwijl in Mienette een woedeuitbarsting 
zich ontwikkelde over deze laatdunkende uitlating, maar ze wist zich te beheersen. 
“ Haar juffrouw Addie ‘een opstandige jonge jongen in vrouwenrokken’ te noemen. Hoe durft die blaas-
kaak dat te zeggen. Ik zal het hem betaald zetten,” dacht Mienette wraakzuchtig. 
 “ En dames en heren,” ging de jonkheer vrolijk verder, “ wat mij ook ter oren is gekomen is dat mejuf-
frouw Harry regelmatig zich te buiten gaat aan het roken van sigaren!”  
“ Dat meent u toch niet hè, jonkheer van Kinschot?” reageerde mevr. v.d. Chijs geschokt.  
” Het is alleen van horen zeggen, mevrouw. Bewijzen kan ik het niet,” antwoordde de jonkheer. 
“ Dat zal ik eens aan juffrouw Addie zelf vragen,” nam Mienette zich voor zonder zich over deze aantij-
ging jegens haar juffrouw uit te laten.  
” Hoe durft die jonker!” dacht Mienette bij zichzelf. 
“ Maar meneer v.d. Chijs,” zei de jonkheer zich tot de aangesprokene te richten, “ wat zou u ervan vinden 
als vrouwen gingen roken. Wat vind u daarvan?” 
“ Mijn beste meneer van Kinschot. Ofschoon het nog altijd ongebruikelijk is dat vrouwen zich tot het ge-
not van de tabak hebben gericht, moet ik als zakenman zeggen, dat het mij niet onaangenaam lijkt als de 
helft van de Nederlandse bevolking ging roken. Stel u het zich eens voor. Een vrouw rookt, om het heel 
matig te houden, één sigaar in de maand. Dan zou ze per jaar één doosje sigaren van ongeveer twee gul-
den gebruiken. Zet dat eens even rekenkundig om op de bevolking van Nederland van ongeveer twee mil-
joen personen. Dat zou dus voor de tabaksindustrie een extra omzet betekenen van twee miljoen gulden 
per jaar. Ik denk dat meneer Hillen van de sigarenfabriek aan de Binnenwatersloot, zeer in zijn nopjes zou 
zijn als het roken door vrouwen ten gunste van de omzet van zijn fabriek verwezenlijkt werd.” 
“ Och vader toch,” viel Jacobus zijn vader lachend bij, “ wat bent u toch gewiekst. Dat zou ook voor u 
een mooie handel betekenen als u in de tabakshandel zou gaan.” 
“ Maar alle gekheid op een stokje,” zei meneer v.d. Chijs relativerend, “ voorlopig is het roken van siga-
ren door vrouwen maatschappelijk gezien verwerpelijk. En ik vind persoonlijk dat zoiets ook niet alge-
meen moet worden. Stel je toch eens voor, een sigaar rokende moeder, die haar kind verzorgd en opvoed. 
Dat kan toch niet! Waar blijft dan de waardigheid van de vrouw? Een vrouw moet haar interesses richten 
op de medemens, op kinderen en niet op de geneugten van het roken van tabaksproducten om zomaar met 
een mode mee te doen.” 
Het hele gezelschap, behalve Mienette, knikte beamend op deze duidelijke uitspraak van haar vader.  
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“ Maar papa,” zei Mienette, “ u hebt het wel over de waardigheid van de vrouw die door mannen gemeten 
wordt. Maar een vrouw mag toch ook in vrijheid beslissen of ze wel of niet wil roken?” 
“ Mienette, dat is nu net een stap te ver. Van een vrouw worden bepaalde zaken verwacht, die zij verricht; 
dus geen vrijheidsgericht ongepast gedrag.” 
Hierna volgde een nogal oeverloze discussie over wat een vrouw wel of niet zou mogen, doch tot duide-
lijke uitspraken kwam men niet. Op een gegeven moment zag Mienette haar kans schoon om de jonkheer 
even van repliek te dienen en aldus haar wraakgevoelens ruimte te geven, na zijn hautaine beweringen 
over mejuffrouw Harry. 
“ Meneer van Kinschot,” sprak Mienette de bezoeker aan, “ mag ik u vragen hoe u aan uw titel ‘Jonkheer’ 
komt?” 
“ Maar natuurlijk, mejuffrouw Mienette. Mijn adellijke titel heb ik geërfd van mijn grootvader Caspard 
van Kinschot, die door de toenmalige stadhouder voor zijn grote verdienste voor de staat in de adelstand 
werd verheven. En nu is het zo in Nederland dat alle nakomelingen van een adellijk persoon de titel jonk-
heer of jonkvrouw mag voeren.” 
“ Dus u hebt,” viel Mienette de jonkheer in de rede, “ zelf geen enkele inspanning gedaan om uw titel te 
verwerven?” 
“ Neen, dat is juist. Zoals ik daarstraks al zei door mijn geboorte ben ik automatisch lid van de adel en al-
dus een titel mag dragen.” 
“ Dus als ik het wel heb,” hervatte Mienette haar aanval,” is de spreuk ‘Arbeid adelt maar de Adel arbeidt 
niet’ in uw geval juist.” 
De jonkheer zat even met een mond vol tanden, doch hij werd al snel gered door een ingrijpen van Mie-
nettes vader. 
“ Mienette toch. Het is niet netjes om dergelijke uitspraken, die door het gepeupel hier in het land worden 
geuit, in ons gezelschap te berde te brengen.” 
“ Oh, pardon papa. Ik had niet de bedoeling meneer van Kinschot te beledigen. Mijn excuses daarvoor 
meneer…?” verontschuldigde Mienette zich doch inwendig juichte haar hartje om deze overwinning. 
Na deze oprisping verliep de conversatie die avond op en gematigde toon, waarbij allerlei zaken werden 
besproken. Het werd ten slotte een gezellige en onderhoudende avond waarbij men omstreeks elf uur af-
scheid nam van jonkheer Charles van Kinschot die zich, net als de andere aanwezigen, wilde terugtrekken  
om zich te ruste te begeven. 
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De bruiloft van Wange en Rosella 
 
 Op deze gedenkwaardige woensdag, zijn trouwdag, stond Wange vroeg op. Deze dag zou de 
mooiste dag van zijn leven worden. Op 1 juni had hij samen met Rosella aantekening gedaan op het stad-
huis voor het aanstaande huwelijk. In de dagen daarna was aan de muur van het stadhuis in het proclama-
tiekastje, hun huwelijksaankondiging voor iedereen zichtbaar geweest. Commentaren of bezwaren waren 
Wange niet ter ore gekomen, waardoor hij nu onbezorgd zijn huwelijksverbintenis met Rosella kon aan-
gaan. Maar er moest op deze ochtend nog het één en ander geregeld worden, voordat hij zijn bruid Rosel-
la bij de familie v.d. Chijs zou gaan ophalen. Eerst moest hij naar de bloemist in de Choorstraat het 
bruidsboeket ophalen. Op zijn wens zou dit bruidsboeket doorvlochten zijn met witte anjers. De bloem 
van het geluk. Dat boeket zou hij straks Rosella aanbieden. 
Om tien uur werd hij verwacht in de Korte Breedsteeg om van daaruit met zijn aanstaande bruid, de fami-
lie v.d. Chijs en zijn vrienden naar het stadhuis en daarna naar de Oude Kerk te wandelen om daar de hu-
welijksinzegening in ontvangst te nemen. 

 
“ Maar nu eerst mezelf aankleden,” commandeerde Wange zichzelf. De vorige avond had hij met een 
aantal vrienden in herberg ‘De Gouden Molen’ zijn bokkenavond gehad. Het was wel laat geworden, 
maar niet te laat om nog van een goede nachtrust te kunnen genieten. 
In deze kleine kamer van het kosthuis van mevrouw Jansen aan de Verwersdijk, had hij de laatste vier 
jaar met plezier gewoond.  
De meeste van zijn spulletjes had hij al overgebracht naar de huurwoning, die hij van Pieter Bontje aan de 
Korte Geer nr. 7 zou gaan betrekken. Met Rosella hadden ze avond aan avond gewerkt om het kleine 
huisje naar hun zin op te knappen om zich daar, na hun huwelijk, te vestigen. 
 Tijdens het aankleden schoten hem dierbare herinneringen van zijn eerste ontmoeting met Rosella 
door het hoofd. Hoe vaak had hij Rosella al zijn liefde en trouw verklaard in de afgelopen periode, tot zij 
officieel verloofd waren? Pas toen Rosella 21 jaar was geworden was het fatsoenlijk en mogelijk geweest 
om zich met Rosella te verloven. Hij was daarvoor naar Voorburg gereisd om de voogd van Rosella toe-
stemming te vragen voor de voorgenomen verloving. Hoe vaak had hij vanaf dat moment bij het afscheid 
nemen een zoen op de dunne lippen van zijn fragiele Rosella willen drukken. 
Oh, wat had hij lang getwijfeld voordat hij zijn eerste kus aan Rosella durfde te geven. Wat was hij toch 
schutterig geweest. 
“ Tja, het is eigenlijk een klein wonder te noemen dat ik Rosella heb kunnen behouden,” dacht Wange,  
terwijl hij zijn lange zijden kousen aantrok. Had zij niet het initiatief genomen door hem op de man af te 
vragen; “ Wange, je hebt al zo lang gedraald en van ditte en datte verteld, meer dan genoeg. Maar dat 
ene…, dat heb je me nog nooit gezegd!” 
Verbaasd had hij haar aangekeken en zich ongerust afgevraagd wat Rosella daar nu wel mee bedoelde. 
Die avond had ze hem abrupt een ‘goede reis’ toegewenst en was ze zonder dralen de woning van de 
familie v.d. Chijs binnengegaan en de deur voor zijn neus dichtgeslagen. 
De volgende dag had hij haar direct ten huwelijk gevraagd en had zij, alsof het niets nieuws was, ‘ Ja’ op 
zijn aanzoek geantwoord. Zo terug denkend aan die beginfase van zijn verloving kon Wange een glim-
lach niet onderdrukken. 
 Voor de spiegel stond hij nu. Hij was tweeëndertig jaar oud. Volwassen en had een redelijk be-
staan. Bij de firma v.d. Chijs verdiende hij een inkomen dat groot genoeg was om het huisje aan de Korte 
Geer te huren om samen met Rosella hun gezamenlijk leven te beginnen.  
Hij had zich nu voor deze gelegenheid in een voor hem ongebruikelijk galakostuum gestoken. Een ge-
huurd trouwpak wel te verstaan om vandaag aan iedereen te tonen dat hij een waardige bruidegom en 
echtgenoot zou zijn. 
Het donkerblauwe lakense frac kostuum met recht afgesneden front en lange panden, stond netjes over 
het idem dito gekleurde vest met zwarte knopen. Om zijn hals droeg Wange een witte krawatte die ge-
deeltelijk boven de kraag van de jas uitstak. De broek met de smalle pijpen reikten tot op de zwart leren 
souspieds, die met een klein strikje op de wreef waren versierd. Zijn haar had hij voor deze gelegenheid 
bij de barbier laten schonen. Kort geknipt en gekruld naar voren laten kappen. Zijn lange bakkebaarden 
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op zijn licht getinte bruine huid liepen door tot aan de kin. Wange bekeek zich nog eens goed op afstand 
in de scheerspiegel aan de wand boven de lampet-buffet in zijn kamer. Pakte vervolgens zijn hoed, een 
moderne chapeau claque, van het tafeltje en zette hem op zijn hoofd. Met de wandelstok in de hand leek 
het hem dat hij klaar was voor zijn trouwdag. 
“ Even nog langs hospita mevrouw Jansen voor een laatste beoordeling en dan op weg naar mijn nieuwe 
leven,” dacht Wange bij zichzelf. 
 
 Inmiddels was ook in huize v.d. Chijs een drukte van belang losgebarsten. Meneer v.d. Chijs en 
Jacobus waren druk bezig de zaken voor het tuinfeest te regelen. Er moesten tafels en stoelen in de tuin 
worden klaargezet. Tuinparasols werden klaargezet en allerlei bijzettafeltjes en ander meubilair moest in 
de tuin worden gesjouwd. Het tuinfeest zou een hoogtepunt van de bruiloft van Wange en Rosella wor-
den. Mienette werd door haar moeder aangekleed in het nieuwe mooie jurkje dat haar als bruidsmeisje 
zou sieren. Het mandje met de rijstkorrels had ze al gevuld en klaargezet om bij het verlaten van de kerk 
over Wange en Rosella uit te strooien. Mienette verheugde zich enorm op het moment dat zij als bruids-
meisje vooropgaand in de stoet de Oude Kerk zou binnentreden. Nadat Mienette was aangekleed had ze 
nog tijd genoeg om in de salon zich te vermaken met haar broer Pieter Otto door een spelletje schaak met 
hem te spelen.  
 De grote keuken van het huis was voor deze belangrijke dag omgetoverd tot de kleedzaal voor Ro-
sella, die zich gewillig liet kleden door mevr. v.d. Chijs en haar aanstaande schoondochter Helena.  
“ Zo, dit is weer eens iets anders, nietwaar Rosella? Inplaats dat jij me helpt met aankleden, help ik jou in 
je bruidstoilet. Ik vind je bruidsjapon mooi geworden,” zei mevr. v.d. Chijs terwijl Rosella gedwee aller-
lei handelingen aan haar lichaam liet verrichten. 
“ Met die ingewikkelde mode van tegenwoordig is het aankleden een tijdverslindende bezigheid,” zei 
mevr. v.d. Chijs tegen Helena, die het korset dat Rosella had aangetrokken in moest snoeren totdat haar  
leest smal genoeg was. Rosella moest zich diverse malen ronddraaien, uitstrekken of vooroverbuigen. 
“ Denkt u dat we op tijd klaar zijn, mevr. v.d. Chijs?” vroeg Rosella. 
“ Natuurlijk, Rosella,” zei Helena terwijl ze haar volle lichaamsgewicht gebruikte om met de laatste 
rukken aan de veters van het korset kracht te kunnen zetten. 
“ Auw.” Kreunde Rosella stilletjes doch vermande zich direct. 
“ Tja,” zei mevr. v.d. Chijs, “ het is nu eenmaal zo dat ‘wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’.”   
Rosella’s leest was nu zo slank dat ze wel een vijftienjarig meisje leek. Haar ranke figuurtje kwam nu nog 
scherper uit. Rosella bloosde van alle inspanning, die daarmee gepaard ging. Vervolgens trok Rosella de 
wit zijden kousen en de met plissés en kantwerk versierde katoenen kniebroek aan. Daarna was het de 
beurt voor de onderrokken. Helena pakte een drietal onderrokken en liet deze één voor één over Rosella’s 
hoofd zakken. Ze trok ze zorgvuldig recht tot ze in losse wijde cirkels om Rosella heen hingen. Ze pakte 
een tournure en bond de strook gesteven stof om Rosella’s middel.  
“ Rosella, draai je eens rond!” zei mevr. v.d. Chijs.  
Rosella maakte een speelse pirouette op haar tenen. De onderrokken volgden haar beweging en maakten 
een ruisend geluid. 
“ Oh, dat staat prima. Nu het volgende chapiter.”  
Mevrouw v.d. Chijs nam de aangepaste zachtgroene zijde jurk van tafel en leidde Rosella naar de grote 
staande spiegel, die voor deze gelegenheid van de slaapkamer naar de keuken was verhuisd. 
“ Steek je handen allebei tegelijk in de mouwen, dan drapeer ik de jurk over je heen. Zo, dat moet goed 
zitten. Nu nog je accessoires en je haar doen, dan ben je klaar.” 
De trouwjurk van Rosella had een strak lijfje met een in een punt uitlopende taille. Sierstroken liepen van 
de lage schouders naar het midden van haar smalle middel. De ongelooflijk wijde jurk bolde vanaf de tail-
le uit en liet onder de uiteen wijkende voorpanden een contrasterende schakering van licht tot donkerder 
groene kleuren zijde zien. De centuur en de satijnen pumps waren van een iets donkere groene kleur dan 
de jurk. 
“ Nu nog je kapsel Rosella,” zei Helena.  
De vaardige vingers van Helena draaiden het zwarte haar in lussen en strengen omhoog en zette deze vast 
met haarkammen op Rosella’s hoofd. Vervolgens trok ze voorzichtig een paar plukjes haar los en legde 
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daar krullen in, die nonchalant Rosella’s slapen en hals streelden alsof ze per ongeluk losgeraakt waren. 
Daarna vlocht Helena de zachtroze linten, die dezelfde kleur hadden als de hoed die Rosella zou dragen, 
in het ingewikkelde kapsel. Het resultaat was werkelijk schitterend. 
“ Alleen je hoed nog Rosella, maar die zetten we pas op als we weggaan.” 
Vervolgens pakte Rosella haar eenvoudige sieraden. Een parelen halsketting met bijpassende oorbellen. 
Die had ze destijds als verlovingsgeschenk voor haar 21e verjaardag van Wange gekregen. 
“ Zo Rosella,” zei mevr. v.d. Chijs, “ je ziet eruit als een koningin. Je hebt zelfs een rozige kleur op je 
wangen. Het toont perfect. Vind je niet Helena?” 
Helena beaamde deze uitspraak. Nu was het de kunst voor Rosella om geen storende invloeden op te doen 
die haar modieuze bruidstoilet zouden kunnen bederven. Ze kon niet gaan zitten, want dan zou de jurk 
kreukelen. Of iets eten of drinken, want dan zou er iets op de jurk kunnen vallen. Het enige dat er voor 
Rosella opzat was staande te wachten op de dingen, die zouden komen. Ze trok alvast haar wit satijnen 
handschoenen aan en besloot hier in de keuken te wachten totdat Wange haar kwam halen. 
 Mevr. v.d. Chijs en Helena ruimden de keuken aan kant, waarna ze Rosella alleen achterlieten, om 
zichzelf voor de bruiloft te gaan kleden.    
 
 Nu ze alleen was ging Rosella bij zichzelf te rade; “ Bang, moet ik bang zijn voor datgene wat me 
te wachten staat? Bang voor de dingen die komen gaan?”  
Ze dacht aan haar ontmoeting met Wange toen hij haar had gevraagd. Gewandeld hadden ze langs de ka-
de van de Schie richting De Zweth. Zij liep toen naast Wange, die haar stevig gearmd hield maar geen en-
kele aanhaligheid toonde. Toen heeft hij haar nog niet eens om een zoen gevraagd. Later op die avond, 
toen ze weer huiswaarts keerden, voer er een rilling door haar heen. 
“ Heb je het koud?” dat was het eerste wat hij die avond toen zei. Zonder dat hij op haar antwoord wacht-
te trok hij zijn jas uit om die over haar schouders te leggen. 
“ Dat is niet nodig, Wange,” had zij hem nog gezegd, maar ze vond het wel erg aangenaam te vertoeven 
in de warmte van de jas. Wange had haar antwoord genegeerd, en dacht aan die avond ervoor, waarop zij 
hem zo bruusk had terecht gewezen. Samen waren ze verder gelopen. Toen kwam het hoge woord eruit. 
Wange had al zijn moed bijeen geraapt en had haar toen zijn liefde verklaard en zijn aanzoek gedaan. 
Wange had haar toen de mooie verlovingsring geschonken. De ring, die zij nu nog altijd aan haar rechter 
wijsvinger droeg. Straks bij de huwelijksplechtigheid zou Wange deze ring aan haar linkerhand schuiven 
ten teken dat zij vanaf dat moment zijn vrouw zou zijn  geworden. Zij had erom gegrinnikt. Ze was hem 
er dankbaar voor geweest. Die avond had ze hem bij het afscheid voor de deur van het huis aan de Korte 
Breedsteeg haar eerste echte kus gegeven. 
 Rosella’s mijmeringen werden abrupt onderbroken door de binnenkomst van mevr. v.d. Chijs. Zij 
zette zich aan de keukentafel, wenkte Rosella en pakte haar bij beide handen vast. 
“ Rosella, ik weet niet in hoeverre je op de hoogte bent van datgene wat er in je huwelijksnacht van je 
wordt verwacht.” 
“ Hoezo, mevrouw?” vroeg Rosella zich verbaasd af. 
“ Nu kindje, weet je daar al wat van?” 
“ Van de huwelijksnacht, bedoelt u?” 
“ Ja,” antwoordde mevr. v.d. Chijs. 
“ Ik weet dat ik vannacht met Wange in één bed zal liggen en dat er een kans is dat ik daardoor zwanger 
wordt.” 
“ Nu Rosella, dat is niet alles wat je te wachten staat. Je zult komende nacht iets ondergaan waaraan al-
leen slechte vrouwen zich onderwerpen als ze ervoor betaald worden,” zei mevr. v.d. Chijs ernstig. 
“ Wat bedoelt u toch. Is het zo erg dat ik Wange het daardoor ga verwijten?” 
“ Dat kan, m’n beste Rosella. Het zal een pijnlijke, beestachtige en vernederende marteling kunnen wor-
den als jij je niet gewillig toont. God heeft man en vrouw geschapen in zijn goedheid om de wereld te be-
volken met kinderen. De natuur heeft echter beslist dat dit op een afschuwelijke daad moest uitdraaien. 
Doch deze beproeving dien je als vrouw dapper te dragen.” 
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“ Maar mevrouw,” zei de hevig ontstelde Rosella, “ ik zal mijn Wange nooit verwijten of afwijzen en als 
God in zijn goedheid heeft gemeend dat ik mij aan Wange moet opofferen, dan zal ik mij daarbij neerleg-
gen.” 
Tranen schoten nu Rosella in de ogen. Haar zo sprookjesachtige voorstelling van haar trouwdag had nu 
ineens iets bizars gekregen. 
“ Welke beproeving zou haar vannacht te wachtten staan?” vroeg ze zich angstig af. 
“ Oh, mevrouw. Ik ben zo bang. Waarom heeft God dit zo bedacht?” 
“ Rustig maar Rosella. Iedere vrouw maakt dit een keer mee. Maar geloof me. Je zul je na deze nacht 
sterker, volwassener en liefdevoller jegens je man en God tonen.” 
Na deze troostende woorden droogde Rosella haar tranen, zuchtte een paar keer diep en hoorde de klop-
per op de eikenhouten voordeur een klap geven die luid nagalmde in de lange gang ten teken dat Wange 
gearriveerd was.  
 
 Mienette stormde de salon uit om als eerste bij de deur te zijn om open te doen. Daar stond Wange 
met zijn prachtige merendeels uit witte anjers bestaande bruidsboeket. Een aantal vrienden, die zich 
vroegtijdig bij het huis van de familie v.d. Chijs had geposteerd, stonden rondom Wange. 
“ Dag Mienette, mag ik je vragen of ik binnen mag komen om Rosella te begroeten?”  
“ Jazeker Wange. Rosella is al helemaal klaar. Ze wacht op jou in de keuken.” 
Met afgemeten passen liep Wange de gang door om aan het eind van de gang zijn aanstaande vrouw te 
begroeten, die na het aankloppen op de voordeur de keuken had verlaten en nu aan het eind van de gang 
op Wange stond te wachten. 
“ Dag Rosella. Mag ik je vragen dit boeket aan te willen nemen en samen met mij en je vrienden en ken-
nissen te willen volgen naar het stadhuis?” 
Rosella zei niets, ze knikte alleen met het hoofd en nam het bruidsboeket aan, waarop beiden de gang uit-
wandelden gevolgd door de familie v.d. Chijs, mevr. Van Dort en enige kennissen. Het gevolg was gesto-
ken in eerbiedwaardige zwarte kleding die, vanzelfsprekend, alleen werd gedragen bij belangrijke gebeur-
tenissen zoals een huwelijk. 
In een ongedwongen optocht vertrok de bruiloftsstoet via de Korte Breedsteeg en de Koornmarkt richting 
Stadhuis. Gedurende de wandeling groeide de stoet aan met belangstellenden en nieuwsgierigen. Mienette 
liep dapper voorop, vlak voor Wange en Rosella om als het ware de weg vrij te maken voor het bruids-
paar. Van verschillende kanten kreeg men complimenten te horen over de bruid en de deelnemers aan 
deze bruiloftsgang. 
“ Ach, wat ziet het bruidje er schattig uit,” hoorde Mienette verschillende malen zeggen door omstanders, 
die even de pas inhielden om deze vrolijke groep voorbij te laten gaan. 

Aldus wandelend en toegesproken, bereikte men het bordes van het statige stadhuis van Delft. Het 
monumentale pand werd in 1620 na een brand herbouwd door bouwmeester Hendrik de Keyser. Zijn 
schepping, een statig uit grijze natuursteen opgetrokken gemeentelijk raadhuis, stond nu te schitteren in 
het heldere licht van de ochtendzon.  
 Het bruidspaar betrad, voorafgegaan door Mienette, het bordes om vervolgens in de grote ruime 
hal binnen te komen. In de hal werden zij opgewacht door de bode, die tot taak had alle trouwerijen van 
die dag in goede banen te leiden. De woensdag was vanouds bij de Delftse burgerij een geliefde dag om 
te trouwen. Niet alleen door het bijgeloof dat de woensdag een geluksdag is maar ook omdat trouwen op 
woensdag slechts zeven gulden kostte. Meer dan 95 procent van de huwelijken werd dan ook op woens-
dag gesloten, waardoor het op deze dag een komen en gaan was van bruidsparen. 

De bode sprak met luide stem de binnengelopen bruiloftsgasten toe: “ Hartelijk welkom in het 
stadhuis van Delft voor het bijwonen van de huwelijksvoltrekking van het bruidspaar. Ik wijs er hierbij op 
dat alleen familieleden en genodigden van het bruidspaar gerechtigd zijn de trouwzaal te betreden. 
Degenen die niet tot voornoemde groep behoren worden vriendelijk verzocht buiten op de markt te willen 
wachten totdat de plechtigheid is afgelopen.”  
 De bode ging het bruidspaar voor naar de Schepenzaal waar het huwelijk door de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand zou worden vastgelegd in de trouwakte. Met open mond bewonderde Mienette het 
interieur van het stadhuis, dat zij nog nooit van binnen had gezien. 
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Eén voor één liepen de aanwezigen door de smalle gang naar de Schepenzaal om daar plaats te nemen op 
één van de van rieten zittingen voorziene beukenhouten stoelen, die in rijen van tien achter elkaar opge-
steld stonden. Aan de wanden van deze Schepenzaal hing het grote schilderij dat de moord op Willem van 
Oranje verbeeldde. Boven de schoorsteen hing het schilderij ‘Ecce Homo’ van de schilder Maerten van 
Heemskerk.  

Nadat Wange en Rosella op de twee grote stoelen voor de grote zware eikenhouten tafel hadden 
plaatsgenomen, namen de familieleden en genodigden voor deze bruiloft hun plaatsen in op deze trouw-
locatie. Toen eenmaal de rust in de Schepenzaal weergekeerd was, verhief de bode zijn stem om de amb-
tenaar aan te kondigen; “ De ambtenaar van de Burgerlijke Stand Delft.” 
Hierop rees iedereen op van zijn stoel, wachtte totdat de ambtenaar zijn plaats achter de tafel had ingeno-
men om vervolgens zo geruisloos mogelijk weer te gaan zitten. 
Wange en Rosella keken elkaar niet aan, hun ogen waren gericht op de ambtenaar voor hen die zo direct 
de wettelijke voltrekking van hun huwelijk zou gaan uitspreken. 
De ambtenaar stond op, pakte zijn documenten en las het volgende voor; 
 

Woensdag, den elfde juni 1828 
         Voor ons, ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

          van de gemeente Delft, zijn gecompareerd; 
 
   Wange Hendricus Richard van Bali 

oud, omtrent 32 jaren, van beroep koopmansbediende 
   wonende te Delft, geboren te Bali in Oost Indiën 

omstreeks 1796; de bruidegom ten eerste 
      en 

Rosella, Jacoba van Dort, jongedochter 
oud omtrent 25 jaren, van beroep dienstbode 

wonende te Delft, geboren te Voorburg op 6 april 1803 
de bruid ter andere zijde. 

 
Dewelke ons hebbende verzocht het door hen voorge- 

nomen huwelijk te voltrekken. Aangezien er van gene zijde 
bezwaren zijn aangereikt tegen dit voorgenomen huwelijk 

roepen wij, ambtenaar van de Burgerlijke Stand de getuigen; 
de heer Jacobus van der Chijs en mevrouw Jacoba van Dort op 

om de huwelijksakten als getuigen mede te ondertekenen. 
 

Na enig geschuifel kwamen meneer v.d. Chijs en mevrouw Van Dort naar voren en namen plaats op de 
twee nog onbezette stoelen naast Wange en Rosella. Mevrouw v. Dort naast Rosella en meneer v.d. Chijs 
naast Wange. De ambtenaar legde de huwelijksakten eerst voor aan Wange en Rosella, die beiden teken-
den om dan dezelfde akten voor te leggen aan de twee getuigen voor ondertekening. 
 
  Nu wij, ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Delft hebbende gecon- 
   stateerd dat aan verplichtingen van de huwelijksvoltrekking  

zonder voorbehoud zijn voldaan, achten wij dit huwelijk voor gesloten.   
 
Met een ferme tik met de voorzittershamer besloot de ambtenaar de plechtigheden, feliciteerde het bruids-
paar en de getuigen. De bode verzocht een ieder te gaan staan, waarna de ambtenaar de Schepenzaal ver-
liet. Wange en Rosella werden direct door verschillende aanwezigen gefeliciteerd, waarna men de trouw-
zaal verliet om plaats te maken voor het volgende bruidspaar. 
“ Mooi hé, mama !” zei Mienette tegen haar moeder, terwijl ze zag dat zij een klein traantje wegpinkte. 
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“ Ja Mienette, eens zal jij ook zo’n gelukkige dag meemaken. Nu was het de beurt van Wange en Rosella. 
Zij gaan helemaal zelfstandig en verbonden met elkaar hun toekomst tegemoet. Maar dat zal eerst nog in 
de kerk door dominee Van Hengel tijdens de trouwdienst worden bevestigd.” 
“ Ja,” knikte Mienette, die zich haastte om aan het hoofd van de stoet te komen, die zich al richting 
bordes van het stadhuis had begeven. 
 In een rommelig geformeerde bruidsstoet zette men zich in beweging richting Oude Kerk. Op de 
markt en in de straten rondom het stadhuis was het een drukte van belang. Mensen liepen kriskras door 
elkaar terwijl rijtuigen, koetsjes en paardenwagens zich een weg baanden door de mensenmenigte. Langs 
de zijkant van het stadhuis lopend, arriveerde de bruidsstoet op de Cameretten waar men, om de drukte 
bij de visbanken te ontlopen, de westzijde van de Hippolytusbuurt op liep richting Heilige Geest kerkhof. 
De Oude Jan, zoals de kerk in de volksmond werd genoemd, is een kolossale robuuste basiliek aandoende 
kerk uit de 13e eeuw, die door een stadsbrand en door de beroeringen van de hervorming in de 16e eeuw 
nooit volledig werd afgebouwd.  
 

 
         Zicht op de Oude kerk vanaf het Oude Delft 
Op het ommuurde plein, het Heilige Geestkerkhof voor  de kerk, aangekomen, werd de bruidsstoet offici-
eel geformeerd om de kerk via de zij-ingang binnen te gaan. Mienette zou voorop lopen, achter haar haar 
vader, die Rosella naar de preekstoel zou geleiden, daarachter mevrouw Van Dort, die naast Wange zou 
lopen. Daarachter vormden zich diverse paren uit de familie en kennissenkring zodat de bruidsstoet een 
geordend uiterlijk zou hebben. Nadat men het eenvoudige portaal van de kerk had gepasseerd werd de 
zware eikenhouten binnendeur door de koster opengehouden waardoor de bruidsstoet de hoge, majes-
tueuze kerk binnentrad. Bij het betreden van de kerk werd, op het oude orgel van Hendrik Niehoff, psalm 
150 gespeeld. Aan de linkerkant van de oude preekstoel gebaarde de koster  iedereen met handgebaren 
plaats te nemen op de eenvoudige met riet zitting beklede knopstoelen. Dominee Van Hengel nam Wange 
en Rosella mee naar de consistorie, waar het aanstaande bruidspaar in aanwezigheid van de dominee en 
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de diaken het gebed, waarin de ouderling God vraagt de dominee bij te staan in zijn taak bij de voltrek-
king van het huwelijk, uitgesproken kreeg. Vervolgens leidde de dominee, gevolgd door de kerkelijke 
ambtsdragers, Wange en Rosella naar de kerkruimte waar het bruidspaar zich recht voor de preekstoel 
neerzette op de twee apart staande knielbankjes voor de kansel. De kerk was voor het preekgestoelte 
redelijk gevuld met belangstellenden.  

Mienette, die naast haar moeder op de laatste stoel van de eerste rij zat, keek om zich heen naar 
het bekende interieur van de kerk, die zij wekelijks voor de zondagse eredienst bezocht. Ze kende de 
prachtige in zwart en wit marmer uitgevoerde praalgraven van de zeehelden Piet Hein en Maarten Tromp.  

Aan het eind van het middenschip stond het oude kerkorgel, opgetrokken in een eenvoudige stijl, 
bestaande uit een houten kast waarin zich de zilverkleurige orgelpijpen zichtbaar waren. Op de wezenga-
lerij onder het hoge orgel stond een in het zwart geklede jongeman. Aan diverse pilaren hingen de epita-
fen van voorname Delftenaren, die hier in de kerk waren begraven. Tegenover Mienette, aan de muur van 
de zuidbeuk, hingen de naamborden met de namen van de predikanten, die de kerk tot dan toe hadden ge-
diend.  
 
 “ Geachte aanwezigen,” sprak dominee Van Hengel, Mienette in haar kerkbezichtiging storend,  
“ geachte aanwezigen,” herhaalde de dominee voordat het gestommel en het geroezemoes volledig ver-
stomd was. 
“ Laten wij in stilte een gebed tot God de Heer aanheffen.”  
Nu volgde er een aantal minuten van ingetogenheid, waarna de dominee de stilte doorbrak met; “ Onze 
hulp is in de Naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en 
die niet laat varen de werken Zijner handen.” 
“ Genade zij met u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon, in gemeenschap 
des Heiligen Geestes. Amen.”  
“ Laten wij nu zingen psalm 133;  
  ‘Komt, ziet, hoe goes, hoe lief’lijk is ’t dat zonen’ 
 “ Mag ik u verzoeken de collecte, die ten goede komt van ons hervormd weeshuis, te willen gedenken.”  
Het orgel zette de melodie in en alle aanwezigen zongen het bekende gezang mee terwijl de collectezak 
werd doorgegeven. Na de psalm vervolgde de dominee zijn inleiding. 
 “ Van harte welkom, geacht bruidspaar, familieleden, kennissen en vrienden. De kerkenraad 
maakt aan de gemeente bekend, dat Wange van Bali en Rosella van Dort het voornemen hebben te trou-
wen. Zij hebben de kerkelijke bevestiging aangevraagd en begeren het gebed van de gemeente. Hiertegen 
zijn door de gemeente geen gegronde bezwaren ingediend. Daarom zullen wij onder aanroeping van Gods 
naam overgaan tot de bevestiging.”  
“ Het huwelijk is een instelling van God,” vervolgde de dominee, “ de mens heeft het huwelijk nodig als 
hulp voor zijn verdere leven. Maar het huwelijk is ook bedoeld als hulp en bijstand, die de echtelieden 
elkaar verlenen. Het huwelijk is een afschaduwing van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. Het 
huwelijk bestaat uit de wederzijdse plichten van man en vrouw; echtgenoot en echtgenote. De man zal als 
hoofd van het gezin zijn verplichtingen, zijn gezin te onderhouden, gestand doen. De vrouw is verplicht 
haar man onderdanig te zijn en haar taak als echtgenote en moeder in het gezin te vervullen.” 
 De dominee wachtte een moment voordat hij verder ging met de dienst. 
“ Laten we nu uit de heilige Schrift en uit het evangelie volgens Mattheüs de parabel van de koninklijke 
bruiloft lezen; 
 

 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende; Het konink-
rijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond 
zijn dienst-knechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen,maar zij wilden niet komen. 
Wederom zond hij zijn dienstknechten uit zeggende; zegt den genoden: “ Ziet, ik heb mijn 
middagmaal bereid; mijn  ossen en de gemeste beesten geslacht. Alle dingen zijn gereed, 
komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, 
gene tot zijn koopmanschap.”En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hen smaad 
aan en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij toornig en zond zijn legers om 



 156

de moordenaars te straffen en hun steden in brand te steken.Toen zei hij tot zijn dienst-
knechten; de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat 
naar de uitgangen der wegen en roept zovelen als  gij kunt vinden tot de bruiloft.” En de-
zelfde dienstknechten gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij vonden;beiden de 
goeden en de kwaden. En kleden hen met het bruiloftskleed. Toen de koning de brui-
loftszaal binnen was gegaan, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een 
mens, niet gekleed zijnde met het bruiloftskleed en zei tegen hem; “ Vriend ! Hoe zijt gij 
hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende?” En de man zweeg. Toen zei de koning 
tot zijn dienaars; “ Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de 
buitenste duisternis. Daar zal dan het geween en het geknars van zijn tanden te horen zijn. 
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”   
 

Slechts een enkele kuch had de schriftlezing  van dominee Van Hengel onderbroken. Iedereen luisterde in 
een aandachtige houding naar de dominee die daar, op zijn preekstoel staand, hoog boven zijn gehoor 
verheven was.  
“ In Mattheus 22 vertelt de Here Jezus,” begon de dominee zijn preek, ” over het koningrijk Gods en hij 
vergelijkt dat met het aanrichten van een bruiloft voor zijn zoon. En dan staat er dit; ‘En hij zond zijn die-
naren uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch ze wilden niet komen. Dan stuurt hij nogmaals 
dienaren uit met de boodschap; ‘Denk erom, alles is klaar. Kom tot de bruiloft…’  
 Mienette dacht aan het bruiloftsfeest voor Wange en Rosella straks in de tuin bij haar thuis.  
“ Zou daar ook niemand komen?  En wie moet er dan erop uit gestuurd worden om de gasten te verzoe-
ken alsnog te komen? Ik !!!? Zou zoiets ook Wange en Rosella kunnen overkomen?”  
Mienette keek om zich heen en zag diverse bekenden, kennissen en vrienden.  
“ Zij zullen beslist wel op de bruiloft van Wange en Rosella komen. Zo’n voorgevoel leidt toch tot niets. 
Wange en Rosella zijn gewone mensen, geen prins of prinses, die afhankelijk zijn van de goede luimen 
van het volk.” 
 
De dominee was nu al bijna aan het eind van zijn preek gekomen; “ ……….die man dacht misschien; 
‘Die slechten van de straat, die hebben zo’n kleed nodig. Maar ik, ik zie er toch goed uit. Ik ben goed 
genoeg!’ Maar de koning zond hem weg. Want in de bruiloftszaal van het koningrijk Gods staat maar één 
persoon centraal; Jezus. Hij is de hoofdfiguur.”   
 
“ Dan zal ik nu,” hernam de dominee, “ de richtlijnen volgens het formulier om den huwelijkse staat voor 
de Gemeente van Christus te bevestigen aan u voorlezen.” 
De dominee nam zijn gebedsboek voor zich, schikte zijn rechtermouw van zijn zwarte toga wat hoger om 
een duidelijk zicht te hebben op het document dat hij nu ging voorlezen. 
 

“ Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde  
toekomt; opdat gij, Wange Hendricus Richard van Bali en Rosella Jacoba van Dort, die 
uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk alhier in de Kerk wilt laten bevestigen, 
ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp Gods in uw kruis; zo hoort uit 
den Woorde Gods, hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is, die 
Hem behaagt; waarom Hij ook de getrouwden wil zegenen, en hen bijstaan, gelijk Hij 
beloofd heeft; daarentegen de hoereerders en overspelers wil Hij oordelen en straffen. 

En eerstelijk zult gij weten dat God, onze vader, nadat Hij den hemel en de aarde, 
en alles wat daarin is, geschapen had, den mens schiep, naar zijn  beeld en zijn gelijkenis, 
opdat hij een heer zou zijn over de dieren der aarde, over de vissen in de zee, en over de 
vogelen des hemels. En nadat Hij de mens geschapen had, sprak Hij; Het is niet goed, dat 
de mens alleen zij; Ik wil hem een hulpe maken, die bij hem zij. Toen liet God de Here een 
diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep. En Hij nam één van zijn ribben, en sloot de 
plaats toe met vlees. En God de Here, schiep de vrouw uit de rib, welke Hij van den mens 
nam. En bracht haar tot hem. Toen sprak de mens; dat is nu immers been van mijn benen, 
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en vlees van mijn vlees; men zal haar naar den man heten, omdat zij van den man genomen 
is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die 
twee zullen tot één vlees zijn.  
 

 “ Daarom zult gij ook niet………..”  
 
Mienettes aandacht dwaalde weg. Op de wezengalerij stond nog altijd die somber geklede jongeman. 
Mienette probeerde zich te herinneren wie deze jongeman kon zijn. Hij stond daar deels met zijn rug naar 
de aanwezigen gericht maar iets in zijn houding verried hem waardoor Mienette iets herkenbaars dacht te 
zien. 
“ Wie is die meneer toch?” vroeg Mienette zich af, “ ik heb hem wel vaker gezien. Ja ik weet dat hij bij 
de aanvang van de zondagsdienst altijd achter de dominee loopt als die uit de consistoriekamer de kerk 
binnenkomt.”  
Mienette dacht aan een voorval van een paar jaar geleden. Toen liep ook een bekende van haar ouders in 
een donker pak gehuld in de rij van ouderlingen, diaken en collectanten achter de dominee aan. Ze liepen 
toen langs de zijbeuk waar zij en haar ouders altijd de dienst bijwoonden. Die optocht vond zij altijd zo 
indrukwekkend. Ze had het al vaak aan haar moeder gevraagd; “ Wat is dat toch voor een man?” Toen 
had haar moeder gezegd dat die man de knecht van de dominee was. Zij had toen wel eens over engelen 
gehoord en op de een of andere manier had ze toen gemeend dat die man, de knecht van de dominee, een 
soort engel moest zijn. Op een keer liep zij met haar moeder door de straat en sprak haar moeder de 
groenteman aan. Die man had toen een blauwe kiel aan zoals de meeste werklui. Toen had zij die man in 
die blauwe kiel eens goed in haar gedachten opgenomen. 
” Ik vond toen ook dat hij zo’n bekend gezicht had. Toen kon ik die man ook niet thuisbrengen,” dacht ze 
bij zichzelf.  
Later had ze het aan haar moeder gevraagd. Wie toch die groenteman was. Ze zei toen; ” Die man ken je 
wel, die loopt zondags altijd in de rij achter de dominee.” 
 Mienette moest even grinniken met de gedachte aan dat voorval en de onbekende jongeman op de 
wezengalerij.  
“ Zou die ook een engel zijn?” 
 

“ Daarom gij…” 
 
Mienette schrok op uit haar overpeinzingen nu ze de namen van Wange en Rosella hoorde opnoemen. 
De dominee was van de preekstoel afgedaald om zich te wijden aan de trouwbelofte van Wange en 
Rosella welke voor de preekstoel zou worden verricht. 
 
 “ Wange Hendricus Richard van Bali en Rosella Jacoba van Dort nadat gij verstaan hebt  
 dat God een huwelijken staat ingezet heeft en wat u daarin van de Here bevolen is; zijt gij  
 des zins en willens in dezen heiligen staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de Chris- 
 telijke gemeente en begeert gij dat deze huwelijke staat bevestigd worde?”  
 
Wange en Rosella die nu tegenover de predikant stonden antwoordden plechtig; “  Ja.” 
De dominee richtte zich vervolgens tot de mensen, die in de kerk tezamen waren gekomen voor dit 
huwelijk.  
 

“ Ik neem u allen, die hier nu vergaderd zijn, tot getuigen, dat er geen wettelijke verhindering 
tegen dit huwelijk voorgekomen is.” 
 

 Vervolgens verrichtte de dominee de volgende handelingen van het formulier van hem vereiste en 
verbond het bruidspaar in de echt. 
 

 “ De Vader der barmhartigheid, die u door Zijn genade tot dezen heiligen staat des huwelijk  
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 geroepen heeft, verbinde met rechte liefde en trouw, en geve u zijn zegen. Amen.” 
 
Wange pakte Rosella’s rechterhand en schoof de ring, die hij destijds aan haar had gegeven, van haar 
rechterwijsvinger af om deze vervolgens aan haar linkerhand te schuiven. Aan de ringvinger ten teken dat 
Rosella vanaf nu zijn echtgenote zou zijn.  
“ Wange en Rosella,” sprak dominee van Hengel, “ hierbij mijn persoonlijke gelukwens bij het beves-
tigen van jullie huwelijk waarbij ik namens de Hervormde Gemeente van Delft jullie huwelijkscadeau, 
een mooi gebonden bijbel, mag overhandigen.” 
 
Na deze korte en intieme handeling, liep de dominee weer terug naar de preekstoel om zijn aandeel in 
deze eredienst te vervolgen. 

 
“ Hoort nu wat het Evangelie, hoe sterk de band des huwelijk is, gelijk Matthëus dat beschrijft.”  

 
De dominee sloeg de grote dikke bijbel, die op de katheter van de preekstoel lag, op de juiste bladzijde 
open en las vervolgens het Evangelie voor. Aan het eind van dit evangelie verzocht de dominee het 
bruidspaar en voor God de Here te willen knielen en gezamenlijk voor het welzijn van Wange en Rosella 
te willen bidden. 
 De mannen stonden op van hun stoel om gezamenlijk met de andere aanwezigen het gebed te 
bidden waarin de dominee hen voorging. 
 
 “ Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid……..”  
 
De dominee eindigde het gebed met; 
 
  “ God onze lieve Here God vervulle u met Zijn genade, en geve u, dat gij  
 in alle Godzaligheid, lang en heilig, samen leven moogt. Amen.”  
 
De dominee sprak de heenzending uit en nodigde Wange en Rosella uit om in de consistorie het Trouw-
boek te willen  tekenen. 

Na de ondertekening traden alle kennissen en aanwezigen naar voren om Wange en Rosella hun 
felicitaties over te brengen.  
 Nu dit officiële gedeelte van de huwelijksinzegening was afgesloten stelde meneer v.d. Chijs de 
bruidsloop opnieuw samen. Nu liepen Wange en Rosella als echtpaar aan het hoofd van de stoet vooraf-
gegaan door Mienette. Achter het bruidspaar volgden meneer v.d. Chijs met zijn vrouw, vervolgens me-
vrouw Van Dort met Jacobus en vervolgens diverse paren uit de kennissen kring. Toen de stoet de kerk-
ruimte verliet en het voorportaal betrad kon Mienette eindelijk datgene doen waarop ze zich al de hele 
dag had verheugd. Ze draaide zich om en strooide handen vol rijst over Wange en Rosella onder het uit-
roepen van;  
    “ Lang, leve het bruidspaar.”  
 
Ze werd hierin aangemoedigd door omstanders, die zich op het kerkplein hadden verzameld. Nu trok de 
bruidsstoet in geordende vorm richting Oude Delft om daar via de oostzijde terug te wandelen naar de 
Korte Breedsteeg om dan deel te nemen aan het bruiloftsfeest, waarvoor de voorbereidingen door het 
buurtschap waren uitgevoerd. 
  
   De buurt of buurtschap zorgde in die tijd voor een belangrijke sociale controle opdat een buurt een  

goed functionerende gemeenschap vormde. Een buurtschap werd bijvoorbeeld niet door de overheid maar 
door de bewoners van een stadsdeel zelf opgericht. De moti-vatie voor het oprichten van zo’n buurtschap 
was voor de bewoners een middel om rust en orde in de buurt te garanderen. Het voordeel van zo’n 
buurtorganisatie was dat bij conflicten tussen buren niet direct een beroep gedaan hoefde te worden op 
politie of de vre-desrechter. In eerste instantie probeerden de bewoners onder leiding van het bestuur van het 
buurtschap zelf tot een oplossing te komen. Voor een leefgemeenschap zoals een buurt zijn geboorten, 
huwelijken en begrafenissen belangrijke gebeurtenissen waarbij de leden van het buurtschap elkaar terzijde 
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staan. Om de onderlinge vriendschap en broederschap tussen de leden te bevorderen werd er door het 
bestuur van de buurtschap jaarlijks een gemeenschappelijke maaltijd georganiseerd. Dergelijk spontaan 
ontstane organisaties kenden een zgn. buurtbrief waarin artikelen waren opgenomen waarin de rechten en de 
plichten van de deelnemende buurtbewoners waren vastgelegd. Alle ‘gebuyrten’ werden dan ook geacht de 
buurtbrief met bepalingen en regels te ondertekenen. Voor het lidmaat-schap van een buurtschap werd een 
jaarlijkse contributie geheven naar draagkracht. De buurten omvatten in een stad niet meer dan een klein 
aantal straten waarvan de bewoners zich organiseerden in zo’n buurtschap. Een buurtschap stond onder 
toezicht van een eigen gekozen bestuur bestaande uit een ‘deken of heer’ die rondom zich een aantal 
hoofdman-nen had verzameld. De hoofdman, of vredemaker, bezaten in Delft kleurrijke titels zoals ‘officier, 
keizer, hertog’ etc.Elk jaar vond tijdens de jaarlijkse gemeenschappelijke maaltijd, het convinium, de 
verkiezing van de nieuwe hoofdman plaats. Dergelijke gemeen-schappelijke maaltijden ontaarden soms in 
enorme eet- en drankfeesten, waaraan een ieder, van hoog tot laag in rang, deelnam. Dit soort feesten leken 
in hoogtijdagen veel op de vermaarde feesten van de gilden uit vroegere tijden. 
 

Aangekomen bij het huis van de familie v.d. Chijs bleek dat het buurtschap zich zeer verdienstelijk had 
gemaak door de tuin te versieren. Het smeedijzeren tuinhek was versierd met guirlandes, bloemen en wel-
komstborden. In de tuin stonden diverse versierde parasols, twee grote stoelen waren met gekleurd papier 
en raffia versierd tot bruidstronen. Onder het zingen van studentikoze straatliederen door de uitgenodigde 
buren en vrienden van het bruidspaar, arriveerde de bruidsstoet aan het poort van de tuin, die door de 
hoofdman van het buurtschap werd geopend. Onder het zingen van een bruiloftsode namen Wange en Ro-
sella plaats op de versierde stoelen. 
 
    “ De liefde van het vrolijk paar, 
    Is wis niet als ijs 
    De vriendschap voor hen is voorwaar 
    Niet koud, dat toont de vriendenschaar 
    Schoon ijs wafeltjes ras vergaan 
    Onz’ vriendschap blijft bestaan “  
 
Het lied werd afgesloten met een driewerf;  “ Lang leve het bruidspaar!!” Vervolgens werden Wange en 
Rosella met stoel en al door vier potige vrienden opgetild en juichend de tuin rondgedragen onder het zin-
gen van; 
    
    “ Dat ’s mooi gedaan 
    Dat ’s mooi gedaan 
    Dat ’s ijselijk mooi gedaan 
    Wat had toch dat duo een kracht 
    Wie had dat ooit zoo mooi verwacht 
    Dat ’s mooi gedaan 
    Dat ’s mooi gedaan 
    Dat ’s ijselijk mooi gedaan “ 
 
Na nogmaals een aantal malen de tuin  rond te zijn gedragen, keerde de rust in de feestelijk versierde tuin 
weer wat terug. Er werd rijkelijk bruidstranen of hypokras geschonken voor de volwassenen terwijl de 
kinderen werden getrakteerd op bruidssuikers en suikerwater.  
“ Mienette,” riep mevr. v.d. Chijs haar dochter, ” wil je ons even helpen met het uitdelen van het bruids-
brood?”  
Dat liet Mienette zich geen tweede keer zeggen. Ze nam een grote schaal, waarop dikke sneden bruin-
brood dik belegd met pekelvlees, van de keukentafel en bediende de feestende bruiloftsgasten. Wange en 
Rosella kregen ook hun deel, terwijl er steeds meer gasten de versierde tuin binnen liepen om met hun 
aanwezigheid eer te betonen aan het pasgetrouwde stel. 
 Een speelman, een violist, die Wange had ingehuurd, wierp zich op als ceremoniemeester en 
speelde diverse deuntjes waarop gezongen of gedanst kon worden. Kinderen deden vrolijk mee en ver-
plaatsen zich naar de achterkant van de tuin, waar ze spelletjes speelden terwijl de volwassenen bij tijd en 
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wijle spotdichtjes voordroegen, gedichten declameerden of een uitgebreide levensloop van Wange en Ro-
sella ten beste gaven.     
 Ook Mienette had voor Wange en Rosella een bruiloftsgedicht ingestudeerd en declameerde dit; 
 
     Lieve Wange en Rosella; 
    Deze dag, jullie trouwdag, de mooiste dag 
    Die je nooit vergeten mag. 
    Vandaag ben jij Rosella de bruid, 
    En je ziet er schitterend en stralend uit, 
    Wange, jouw bruidegom is zo trots op jou. 
 
    Jullie beloofden elkaar vanmorgen trouw, 
    Vandaag is het jullie grote dag 
    Die je heel blij en gelukkig vieren mag. 
 
    Jullie zijn nu getrouwd en aan elkaar toevertrouwd 
    Het huwelijksleven gaat nu echt beginnen, 
    Dat de liefde het altijd mag overwinnen. 
 
    Dat jullie liefde altijd mag blijven bestaan, 
    Jullie gezond en wel verder mogen gaan, 
    Tot in lengte van vele gelukkige jaren 
    Dat God jullie voor elkaar zal bewaren. 
 
“ Keurig gedaan, Mienette,” zei haar vader terwijl Mienette het applaus dat opklonk graag in ontvangst 
nam en van Rosella een dikke kus kreeg. 
Nu het feest in volle gang was nodigden Wange en Rosella regelmatig bezoekers uit om hun pas inge-
richte woning aan de Korte Geer te bewonderen. 
 Rosella liep met Mienette, zich voorzichtig een weg banend door de groep bezoekende gasten, 
door haar huisje en toonde trots haar bezittingen. Haar servies en keukengerei, haar uitzet en de slaap-
kamer. Tijdens de rondgang vermaakten de overige gasten zich in de tuin uitstekend met drank en gezang. 
Je kon flarden van het vrijpostige straatlied, dat op de wijs van het Sinterklaasliedje “ O, kom er eens 
kijken.” Werd gezongen waarnemen; 
    
    “ Schep vreugde in het naaijen 
    Jonge meisjes van ons land 
    Laat u niet paaijen 
    Vat ’t naaijen bij de hand 
    Het naaijen is toch waarlijk goed 
    Het geeft u kost in overvloed “ 
 
Na de bezichtiging werden Rosella en Wange teruggeroepen naar de tuin om daar weer acte de presence 
te geven aan het feest. Men ging nu dansen, een quadrille, onder leiding van de violist. Al feestend en 
zingend verliep de middag en ging geruisloos over in de avond waarin gesprekken werden gevoerd, 
getoast op het bruidspaar en gegeten werd van allerlei broodgerechten die de gasten werden aangereikt. 
  Meneer v.d. Chijs had een gesprek met Pieter Otto over de laatste gebeurtenissen in de strafkolo-
nies van Veenhuizen en Ommerschans. Pieter Otto verdedigde de situatie van deze kolonies terwijl zijn 
vader zich terughoudend opstelde.  
“ De opzet van de kolonies was nooit bedoeld als strafkolonie,” kapittelde meneer v.d. Chijs zijn zoon. 
“ Ja dat klopt vader, maar de gemeenten en de overheid hebben de sociale situatie aangegrepen om hun 
lastige veelal werkloze inwoners te lozen, waardoor de Maatschappij in financiële nood is gekomen.” 
“ Tja, de overheden doen allerlei moeite om hun lasten te verlichten. Maar Pieter Otto, heb je al een 
datum voor jouw aanstaande huwelijk?” 
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“ Nee nog niet vader. We willen eerst nog een paar jaar sparen voordat we definitief die grote stap wa-
gen.” 
“ Mienette, Mienette,” riep meneer v.d. Chijs zijn dochter bij zich, “ Mienette ik ga over een paar weken, 
halverwege de maand augustus, voor een aantal zaken naar Amsterdam, dan logeer ik bij de thesaurier 
generaal van de stad meneer De Vries. Heb je zin om met me mee te gaan? Ik zal daar ongeveer vier 
dagen blijven. Dan kan ik daar mijn zaken behartigen en kun jij kennis maken met de familie De Vries. 
Lijkt het jou wat om mee te gaan?”  
“ Oh, ja papa. Dan kan ik Amsterdam eens zien. Ik ben daar nog nooit geweest. Het lijkt mij erg leuk,” 
antwoordde Mienette enthousiast.  
En weg was ze weer om zich bezig te gaan houden met de gasten. 
“ Zo vader, heb je mijn contact met de familie De Vries gecontinueerd? Dat doet mij deugd.” 
“ Nu Pieter, wij zijn al een tijdje niet meer op bezoek geweest bij de familie en nu ik toch voor de thee-
veiling naar Amsterdam moet leek het me leuk om dat contact weer eens aan te halen.”  
“ Leuk om dat te horen vader. Doe de familie de groeten van mij. Ik heb nog altijd contact met hun zoon 
Gustav waarmee ik in Leiden heb gestudeerd.” 
 
 De avond viel nu snel in. Het laatste zonlicht kleurde de dunne windvanen aan de hemel in lange 
felrode strepen tegen de lichtblauwe avondlucht. De fakkels in de tuin werden aangestoken. De drank 
vloeide rijkelijk en het voedsel werd ruimhartig verstrekt.  
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Naar Amsterdam 
 
 Op een ochtend in augustus 1828 werd de familie v.d. Chijs om vijf uur met veel kabaal door de 
klepperman gewekt. Meneer v.d. Chijs en zijn dochter Mienette maakten zich gereed voor een reis naar 
Amsterdam, waar meneer v.d. Chijs een aantal belangrijke zaken moest afhandelen.  
“ Zeg papa,” zei Mienette, “ hoe laat vertrekt de trekschuit naar Amsterdam?”  
“ Om half zeven Mienette. De trekschuit vertrekt vanaf de Kolk bij de Lutherse kerk. Wij zullen voort 
moeten maken om op tijd te zijn. Ik heb voor ons beiden een roefbriefje kunnen bemachtigen, zodat we 
gebruik kunnen maken van de roef en niet aldoor op het dek hoeven te zitten. Deze reis naar Amsterdam 
kost nu al 50 stuivers per persoon. Dit soort reizen wordt steeds duurder, terwijl de snelheid erg traag is.” 
“ Maar papa, u wilde toch zelf graag met de trekschuit gaan en niet met de diligence?”  
“ Daar heb je gelijk in Mienette. In de diligence word je helemaal naar van het gehos en gebots. Je komt 
er bont en blauw uit. Dan neem ik de tijdsduur varen naar Amsterdam van ongeveer twaalf uur maar voor 
lief. Bovendien bevindt zich in de roef meestal wel een schrijftafel, dan kan ik ook nog wat brieven 
schrijven, die ik dan zelf in Amsterdam kan afgeven. Kortom, de trekschuit heeft ook zijn voordelen.” 
“ Papa,” zei Mienette, “ ik heb me voorgenomen om voortaan van elke reis, die we maken, een reisver-
slag te schrijven. Het lijkt mij leuk om zo’n reis later nog eens na te kunnen lezen.”  
“ Ja, dat is een goed idee Mienette. Neem voldoende schrijfgerei mee. Op de trekschuit is meestal wel 
inkt aanwezig maar je kunt beter zelf papier en je eigen ganzenveer meenemen.”  
“ Ja papa, ik heb voor het reisverslag een schriftje gekocht met lijntjes dan kan ik daar netjes en mooi in 
schrijven.” 
 Rond zes uur waren Mienette en haar vader klaar om te vertrekken. Er werd afscheid genomen 
van Mienettes moeder, Jacobus en Rosella. De valiezen werden gepakt en na een laatste groet aan de 
voordeur vertrok het duo naar de Kolk voor de afvaart van het Amsterdammerveer.  
De stad Delft lag nog in een diepe rust verzonken, een enkele venter was er al op uitgetrokken om zijn 
waren bij de klanten te slijten. Mienette en haar vader liepen via de Oude Delft naar het Noordeinde, om 
daar bij de Lutherse kerk, zich bij de schipper van de trekschuit te melden. 
 

 
          Lutherse kerk, Noordeinde Delft 
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“ Dag meneer en jongejuffrouw, zo vroeg op stap?” begroette schipper Elderhorst zijn eerste passagiers,  
“ het belooft goed weer te worden, als ik het zeggen mag. Volgt u mij maar naar de schuit. u heeft een 
roefbriefje, neem ik aan?” vroeg de schipper.  
Mienette en haar vader liepen over het korte loopplankje en betraden, via het kleine trapje naar beneden, 
de roef van de mooi onderhouden trekschuit.  
 Deze trekschuit was ongeveer dertien meter lang en ruim twee meter breed. De opbouw van de 
schuit was in een mooie donkergroene kleur geschilderd terwijl de kleine, van zes ruitjes voorziene, 
raampjes helder wit waren geverfd. De mast, waaraan de treklijn werd bevestigd, was evenals het dak van 
de opbouw ook wit geschilderd. Het houten roer was van een transparante lak voorzien, waardoor de 
houtkleur mooi zichtbaar was gebleven. Op het roer prijkte de Hollandse driekleur. De opbouw van de 
trekschuit was inwendig verdeeld in twee compartimenten. In het voorste gedeelte stonden houten banken 
waar reizigers te midden van hun bagage in de lengte van de schuit zaten. De raampjes waren voorzien 
van gordijntjes waardoor de ruimte een huiselijke sfeer verkreeg. Hier waren de goedkopere plaatsen. Het 
achterste deel, dat met dubbele deuren gescheiden was van het voorste deel, heette de roef. In deze ruimte 
waren de banken gestoffeerd met leer. De zijwanden van de roef waren, net als de buitenzijde van de 
schuit, groen geverfd, terwijl een schrijftafel in het midden van de ruimte stond. Twee blakers aan de 
wanden zorgden voor donkere momenten voor enige verlichting in de roef. Tot de verdere vaste onder-
delen van inrichting van de roef behoorden een spiegel en een rek met wat leesmateriaal.  
“ Gaat u maar naar binnen, het roefgedeelte is aan de achterzijde van de schuit. U kunt uw valiezen onder 
de banken schuiven, zodat u er geen last meer van heeft,” adviseerde de schipper. 
“ Zo Mienette, we zijn ruim op tijd. De afvaart is pas om half zeven tot die tijd kunnen we nog even de 
benen strekken op de kade.” 
 Het was uiterst fris op deze augustusochtend. Een zware nevel lag over de stad en de landerijen 
rondom. Mistflarden maakten zich los van het dampende grachtwater. Aan het eind van het Noordeinde 
bevond zich de Haagpoort, die toegang gaf tot de Vliet welke waterweg de trekschuit zou volgen richting 
Rijswijk. Naast de Haagpoort was de bekende herberg ‘Het Zwarte Paard’ waar de schuitenjagers hun 
paarden konden wisselen en waar reizigers, die ‘s avonds te laat Delft aandeden, konden overnachten. 
“ Mienette, het is nog koud, vind je niet? Kom laten we een klein stukje richting Haagpoort lopen om 
warm te blijven.”  
Bij de Haagpoort trof de schuitenjager zijn voorbereidingen voor de komende afvaart. Hij zou straks met 
zijn zwarte Friese paard, dat hij met de hand meevoerde, de trekschuit op sleep nemen en de voortgang 
van de tocht tot aan Leiden bepalen. Het paard werd in het tuigage geholpen en stond op het jaagpad klaar 
om straks zijn voortrekkende arbeid te verrichten. 
“ Nu Mienette, het paard staat al klaar, we zullen zo direct wel vertrekken. De trekschuit zal eerst door de 
schipper uit de Delftse gracht worden geboomd om daarna aan het paard gelijnd te worden. Kom laten we 
ons aan boord begeven want de trekschuit wacht niet op laatkomers.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Mienette en haar vader stapten weer op de trekschuit, liepen via het loopplankje 
het trapje af, zonder het hoofd te stoten, en zetten zich neer op een van de luxe beklede banken in de roef. 
Door de met gordijntjes beklede raampjes had Mienette een goed uitzicht op datgene wat zich op de kade 
afspeelde. De schipper nam een zak met postpakketjes over zijn schouder. Ontving van een op het laatst 
moment langskomende jongen nog een verlate brief en stapte daarna op de schuit om plaats te nemen 
achter het houten roer. De torenklok van de Lutherse kerk sloeg half zeven. Een nog aantal wachtende 
passagiers begaven zich aan boord.  
 In het roefgedeelte, waar Mienette en haar vader zaten, voegde zich een wat ouder echtpaar toe. 
Een paar studenten namen plaats in het voorste, goedkopere gedeelte van de trekschuit, terwijl een drietal 
vrouwen met manden en hun dienstmeid plaatsnamen op het dek van de trekschuit. 
“ Zijn we klaar, Japie,” riep de schipper tegen zijn scheepsknecht, die achteraf zijn zoon bleek te zijn,  
” dan kun je de loopplank inhalen.” 
“ Jazeker schipper,” antwoordde Japie.  
“ Oké, luid de bel maar voor de afvaart,” beval de schipper. 
Japie liet de koperen bel op, de afvaartpaal tweemaal klinken, haalde de loopplank binnen, pakte een 
vaarboom en duwde de schuit van de wal af. Zachtjes gleed de schuit richting Haagpoort om daar bij het 
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naderen van het jaagpad met de treklijn aangelijnd te worden aan het jaagpaard. De schuitenjager koppel-
de de lijn, die via de mast aan de schuit was bevestigd, aan het tuigage van het paard en gaf de zwarte 
Fries een paar bemoedigende kloppen op de hals, waarop het dier zich schrap zette en langzaam de trek-
schuit in beweging bracht. Nu liep de schuitenjager nog naast het paard, straks als de schuit voldoende 
snelheid had, zou hij op het paard gaan zitten en zo het dier naar de eerstvolgend halte mennen. De groep 
rillende en huiverende passagiers op het dek gaf ongevraagd commentaar op de verrichtingen van schip-
per en schuitenjager maar zij werden vriendelijk doch beslist van repliek gediend. 
 Langzaam kreeg de trekschuit steeds meer vaart. Door het raampje kijkend zag Mienette de Haag-
poort en de herberg steeds verder weg komen te liggen, terwijl de nevel het silhouet van de stad Delft om-
sloot. De tocht over de Vliet richting Amsterdam was begonnen. De trekschuit gleed met een zachte, tot 
rust manende beweging voort. De door de nevel wazig waarneembare oevers omfloerste het karakter van 
het landschap. Bomen en struiken langs het jaagpad doemden op uit de mist terwijl de schuitenjager on-
verdroten het jaagpad volgde.  
“ Papa,” vroeg Mienette, ” wanneer stoppen we weer?” 
“ Mienette, we zijn net begonnen. Wil je er nu al weer uit?”  
“ Nee papa, ik bedoel waar is de volgende opstapplaats?” 
“ Oh, je bedoelt het volgende station. Nu de eerste stopplaats is bij de Hoornbrug bij de uitspanning ‘Het 
Molentje’ de daarna volgende is het buurtschap ‘Drievliet’ waar overgestapt kan worden op het veer naar 
het centrum van Den Haag. Vervolgens krijg je de sluizen van Leidschendam. Daar zullen we even halt 
houden om wat in het herberg ‘De Zwaan’ wat te gebruiken.” 
 Het echtpaar dat bij Mienette en haar vader in de roef plaats had genomen, was van middelbare 
leeftijd. De man was tamelijk gezet. Zijn lakense jas had hij losgeknoopt zodat zijn strak gespannen vest 
om  de buik goed zichtbaar was. De man was tamelijk ouderwets gekleed, hij droeg een wit overhemd 
met hoog opstaande kraag, waar een roze zijden sjaal omheen was geknoopt. Zijn driekwart ouderwetse 
broek sloot aan op de grijze kousen. De hoge zijden hoed had hij naast zich op de bank neergelegd. De 
zwarte schoenen zagen er afgetrapt en onverzorgd uit. Zijn vrouw leek een stuk jonger, zo rond de veertig 
jaar, maar zag er ziekelijk uit. Bleek en mager. In een eenvoudige jas gestoken, die zij angstvallig bij de 
kraag dichtdrukte, zat ze daar tamelijk lusteloos naast haar man. 
“ Is het gepermitteerd,” vroeg de man, “ dat ik een pijpje opsteek? Mejuffrouw, meneer?”  
“ Als uw vrouw daar geen hinder van heeft, dan wens ik samen met u ook een pijpje op te steken,” ant-
woordde Mienettes vader. 
De pijpjes werden gevuld en de tabak werd met de tondeldoos aangestoken. Weldra bliezen de twee man-
nen met welbehagen dichte rookwolken naar het lage plafond. De vrouw keek verveeld onder haar luifel-
hoedje vandaan en kuchte af en toe van de rook, die zich rondom de reizigers verzamelde tot een licht-
grijs gordijn. Dan pakte ze uit haar mandje een haakwerkje en zette zich, zonder een woord te zeggen, aan 
het haken van iets dat op een aanstaand beursje leek. 
“ Pardon, meneer,” zei Mienettes vader, “ waar gaat de reis naar toe, als ik vragen mag?”  
“ Jazeker mag u dat. Mijn vrouw en ik gaan naar Den Haag. Straks bij de overstapplaats Drievliet nemen 
wij de trekschuit richting centrum Den Haag. Mijn vrouw heeft namelijk een afspraak met een specialist, 
die haar behandelt voor een hardnekkige hoest.” 
Om de woorden van de man kracht bij te zetten hoestte het vrouwtje een aantal malen zeer heftig. 
“ Ach zo,” antwoordde meneer v.d. Chijs, “ mijn dochter en ik reizen vandaag naar Amsterdam. Wij ho-
pen daar rond zes uur vanmiddag aan te komen. Ik heb in Amsterdam nog wat zaken af te handelen. Mijn 
dochter reist met mij mee, zij heeft Amsterdam nog nooit gezien en kan bij deze gelegenheid de stad eens 
bezoeken.” 
“ Ach wat aardig meneer…hum..?”  
“ Van der Chijs,” antwoordde Mienettes vader. 
“ Is uw dochter nog schoolgaand?” vervolgde de dikke man het gesprek. 
“ Nee,” antwoordde meneer v.d. Chijs,” zij heeft afgelopen juni haar laatste schooljaar afgerond en zal nu 
in september de cursus aan de Franse school gaan volgen in de vakken Franse taal, tekenen en muziek.”  
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“ Mijn vrouw heeft vroeger, à propos,” onderbrak de man zichzelf, “ de naam is Van Klaveren,” en ver-
volgde, “ ook eenzelfde cursus gevolgd. Zij heeft daar goede bevindingen mee. Zij spreekt een knap 
woordje Frans en heeft zich de etiquette eigen gemaakt.”  
“ Wat een onzin vertelt die man,” dacht Mienette in zichzelf, “ ze heeft nog geen stom woord gezegd. 
Kan ze wel praten? Ze zit maar apathisch naar haar haakwerkje te turen. Zelfs daarmee is ze geen steek 
verder gegaan.”    
“ Hoor je dat Mienette,” richtte haar vader zich tot haar, “ die mevrouw is zeer wel te spreken over de op-
leiding aan de Franse School.” 
“ Ja papa, dat wil ik best wel geloven. Ik wil ook best goed Frans leren spreken, zodat u zich altijd met 
mij in elk ander gezelschap kan vertonen.”  
Dit antwoord van Mienette leidde een periode van stilzwijgen in. Men keek eens naar buiten, verkende 
met de ogen de grootte van de roef en controleerde de grootte van de vlam van beide blakers, die aan de 
wand van de roef voor verlichting zorgden.  
“ Papa,” begon Mienette hoopvol,” heeft u dat boek van Sir Walter Scott ook meegenomen? Ik zou graag 
met uw hulp een stukje uit dat boek willen lezen en vertalen, zodat ik mijn Engels kan verbeteren.”  
“ Ach Mienette, je wilt dat boek lezen. Dat kan natuurlijk. Ik moet het wel even uit mijn valies pakken. 
Wil je er nu aan beginnen?”  
Terwijl Mienettes vader zijn valies pakte en openmaakte om het bewuste boek te pakken, stond meneer 
Van Klaveren op, liep naar het roefluik, opende het en stak zijn hoofd naar buiten. 
 “ Zeg schipper,” sprak hij de roerganger aan, “ is het misschien mogelijk dat wij een warme stoof van u 
krijgen? Mijn vrouw sterft het bijna af van de kou!”  
“ Zoals u wilt meneer. Ik zal zo direct mijn zoon naar u toe sturen met een stoofje,” antwoordde de schip-
per. 
“ Tja,” verontschuldigde meneer van Klaveren zich,” het is altijd ijselijk koud op het water. Vooral met 
dit mistige weer klampt de kou zich eerst aan je kleding vast, dan op je huid en tenslotte op je botten.”  
“ Ja zeg dat wel,” beaamde meneer v.d. Chijs de uitspraak, “ maar de weersverwachting moet volgens de 
schipper, goed zijn. Als de mist optrekt zal het weldra warmer worden.”  
“ Hei! Hoog!” Werd er plots geroepen. Een tegenligger passeerde de trekschuit van ons gezelschap. De 
mast van deze trekschuit werd neergelaten zodat de treklijn slap kwam te hangen en de andere schuit on-
der het trekkoord van de trekschuit van onze reizigers doorvoer. 
Meneer v.d. Chijs overhandigde Mienette het boek ‘The Heart of MidLothian’ en zei; “ Aanstonds berei-
ken we de eerste halteplaats. Kijk daar zie je de Rijswijkse molen al staan.” 
Inmiddels kwam de knecht de roef binnen lopen en overhandigde meneer Van Klaveren de warme stoof. 
Resoluut tilde meneer Van Klaveren de rokken van zijn kleumende vrouw op, en schoof de stoof onder de 
voeten, om vervolgens het pijproken te vervolgen. 
“ Oh, papa, daar aan de rechterkant staat een zeshoekig prieel. Daar!” wees Mienette, “ vlak voor de mo-
len.”   
“ Prieeltjes staan hier volop, Mienette. Veel rijke burgers uit Delft en Rijswijk, die het zich kunnen per-
mitteren, hebben hier langs het water hun buitenverblijven gebouwd waar ze ’s zomers vertoeven. Tussen 
deze buitens staan soms zeer wonderlijke bouwsels, die door een grote tuin worden omgeven. Als je goed 
kijkt, want de mist gaat nu optrekken, zie je de weelderigheid aan plantengroei rondom de buitenverblij-
ven.” 
“ Kijk, daar op die stenen pilaren heb je de Hoornbrug. Hij bestaat uit twee boogoverspanningen. De uit-
spanning ‘Het Molentje’ is daar vlak achter. Daar zullen we voor het eerst aanleggen om passagiers in te 
nemen.” 
De schuitenjager stapte van zijn paard af en liep naar de kade om daar de schippersknecht te helpen bij 
het aanmeren van de trekschuit. De schippersknecht gebruikte de vaarboom om de vaart van de trekschuit 
te verminderen en hem voorzichtig aan de aanlegplaats van de steiger vast te leggen. 
“ Zo, Mienette, dat is de eerste halteplaats. Ik ben benieuwd of we in de roef nog nieuwe passagiers erbij 
krijgen.”  
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Op de kade stonden een aantal vrouwen en een paar mannen gereed met hun valiezen om plaats te nemen 
op de trekschuit. Ze liepen het smalle loopplankje over en betraden de trekschuit waar zij plaats namen in 
het voorste gedeelte van de trekschuit. 
“ Zo te zien krijgen we geen passagiers in de roef erbij, papa,” zei Mienette, die nu uit haar valiesje een 
schriftje en haar ganzenveer pakte om met haar schrijfwerk te beginnen. 
Na wat geklos van klompen van de schipper en de schippersknecht over het dek, werd het sein van ver-
trek gegeven. De opstapplaats  ‘Het Molentje’ gold als een korte stop. Meestal stapten er alleen reizigers 
in, zelden deden reizigers het dorp Rijswijk aan.  
De schippersknecht duwde de schuit weer van de kade af en de schuitenjager vervolgde met zijn paard 
hun weg over het jaagpad richting Drievliet. 
“ Papa, waar is de inkt. Ik kan hier aan tafel zittend best wel goed schrijven. De tafel staat wel een beetje 
ver weg, maar het lukt wel.”  
Mienette had zich geïnstalleerd, haar ganzenveer aangesneden en het schriftje voor zich neergelegd. 
Mienettes vader rommelde wat in het laatje van de tafel en vond een halfvol gevulde inktpot, die hij op de 
tafel voor Mienette zette. 
“ Zo Mienette, dus je wilt je Engels wat gaan verbeteren. Je weet nog dat we de vorige keer de belangrij-
ke werkwoorden ‘to have’ en ‘to be’ hebben besproken, dat moet je goed onthouden, daar draaien de 
meeste zinnen in het Engels om. Laten we de eerste pagina van het eerste hoofdstuk van het boek van Sir 
Walter Scott eens opzoeken.” 
Mienettes vader bladerde door het boek, legde het boek op bladzijde vijf geopend neer voor Mienette. 
“ Kijk, Mienette, probeer de titel eens te lezen!” 
“ The heart of Mid-Lothian,”  probeerde Mienette de titel zo Engels mogelijk uit te spreken. 
“ Goed Mienette, maar je moet niet ‘heet’ maar ‘heart’ uitspreken,” verbeterde haar vader de Engelse uit-
spraak van zijn dochter. Mienette probeerde het nogmaals en nu kon haar uitspraak de goedkeuring ver-
krijgen van haar vader. 
“ Zo Mienette, wat denk je dat de titel betekent?”  
“ Oh, dat is makkelijk, papa. Het betekend ‘ Het hart van Mid-Lothian’.” 
“ Goed zo Mienette, schrijf de vertaling op in je schriftje,” zei haar vader. 
In een keurig handschrift schreef Mienette de titel van het boek in haar schriftje. 
“ Mienette, je hebt dus het woord ‘heart’ als nieuw woord geleerd. Schrijf dit woord achterin het schriftje, 
dan maken we daar een woordenlijst van alle woorden, die je nieuw leert.”  
Aldus maakte Mienette in haar schriftje een aantekening van het Engelse woord. 
“ Wat denk je dat ‘Mid-Lothian’ is, Mienette?” 
“ Oh, papa, dat zal wel een streek of een plek in Engeland zijn.”  
“ Ja, dat is goed. Wat is het volgende, Mienette?” 
“ Chapter One,” probeerde Mienette. 
“ In het Engels wordt het getal ‘One’ als ‘wan’ uitgesproken. Dat is wel wat vreemd. Ik zal het voor je 
opschrijven in je woordenlijst.”  
Haar vader noteerde het woord en herhaalde een aantal malen de uitspraak van het woord, zodat Mienette 
de uitspraak goed in zich op kon nemen. 
“ Volgende regel, Mienette,” zei haar vader. 
“ Being Introduction,”  probeerde Mienette. 
“ Hier staat,” verbeterde Mienettes vader, “ being’ geen ‘bijn’. Dit is een vervoeging van het werkwoord 
‘to be’ weet je nog wel. Het betekent zoiets als ‘zijnde’ of  ‘het is’.” 
“ Oh, dan begrijp ik dat moeilijke woord ook,” zei Mienette, “ er staat dus ‘dit is de inleiding’.” 
“ Ja, Mienette, zo kun je dat vertalen.”  
“ Zie je papa, Engels is helemaal niet moeilijk.” 
“ Tuut, tuut, niet zo overmoedig. Maar het gaat goed. Lees de volgende twee regels eens, dat is een 
‘poëem’.” 
“ Een wat?” vroeg Mienette. 
“ Een gedicht, in het Engels is een gedicht ‘a poëem’. Dus er staat,” ging Mienettes vader verder;   
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“ So down thy hill, romantic Ashbourn glides 
   The Derby dilly, carrying six insides.”  
     Frere. 

 
“ Frere, is de dichter van dit, poëem. Luister even naar de uitspraak Mienette.”  
Geduldig verbeterde meneer v.d. Chijs de uitspraak van zijn dochter en verklaarde de tekst van het ge-
dicht. Voorbeeldig noteerde Mienette de woordjes weer achterin het schriftje met de vertaling erbij. 
“ Uw dochter is erg leergierig, meneer v.d. Chijs,” zei meneer van Klaveren, “ het is niet eenvoudig om 
een tekst uit het Engels te willen vertalen en verklaren. Chapeau Mienette!” complimenteerde de pijpro-
kende medepassagier.  
Onverstoorbaar ging Mienette verder met de eerste regel van het hoofdstuk. 
“ Papa, wat is ‘conveyance’?” vroeg Mienette. 
“ Eerst even de hele zin lezen Mienette, dan houd je het overzicht over de tekst.” 
 
“ The times have changed in nothing more (we follow as we were wont the manuscript of Peter  
Pattieson) than in the rapid conveyance of intelligence and communication betwixt one part of  
Scotland and another.” 
 
“ Dat gaat al goed, Mienette, maar je moet ‘times’ zeggen en niet ’timmes’ en ‘than’ dus geen ‘dan’. 
Probeer het eens woord voor woord te zeggen en te vertalen?” zei Mienettes vader. 
Mienette las woord na woord en probeerde elk woord te vertalen. Met behulp van haar vader lukte dat 
heel aardig. 
“ Dus, Mienette, ‘changed’ komt van het werkwoord ‘to change’ en dat betekent ‘veranderen’. Schrijf dat 
maar weer op in je woordenlijst. 
“ Nothing’ betekent ‘niets’ hè papa?” 
“ Ja, dat is goed. Dat woord heb je zeker al vaker gehoord.”  
“ De tijd,” begon Mienette haar vertaling,” is veranderd in niets meer……Wat doe ik met dat stukje tekst 
tussen de haakjes, papa?” 
“ Laat dat stukje maar even weg, dan lees je de zin wat makkelijker uit.”  
Mienette schreef de vertaling van deze zin in haar schriftje.  
“ Halte Drievliet, passagiers voor Den Haag hier overstappen,” kondigde de schipper aan. 
Meneer en mevrouw van Klaveren namen afscheid van Mienette en haar vader, verlieten de roef om zich 
naar de kade te begeven om daar over te stappen op de trekschuit naar het centrum van Den Haag.  
“ Zo papa, nu zijn we lekker alleen in de roef en kan ik fijn werken aan het Engels van uw boek,” zei 
Mienette zich verheugend op alle aandacht die zij nu van haar vader zou krijgen. 
Ook bij deze halteplaats namen geen nieuwe reizigers plaats in de roef. De mensen die aan boord kwamen 
maakten gebruik van de goedkoopste plaatsen aan boord, nl. op het dak van de roef. Inmiddels was de 
ochtend al halverwege gevorderd. De zon brak twijfelend door  en ontdeed de wereld van haar mistige 
sluier. Dit waterige zonlicht verhelderde de kleuren en verscherpte de silhouetten van huizen, bomen en 
landerijen. 
“ Mienette,” zei haar vader, terwijl hij door de kleine raampjes van de roef naar buiten keek, “ het wordt 
werkelijk prachtig weer vandaag. Bij de volgende halteplaats moet de trekschuit geschut worden. Dan 
hebben we een half uurtje de tijd om buiten in de tuin van de herberg ‘De Zwaan’ een kopje koffie of thee 
te gebruiken. Lijkt jou dat leuk?” 
“ Ja, papa. Dan wordt het toch nog een mooie reis,” zei Mienette. 
Nadat de trekschuit weer van de wal was geduwd, nam Mienette haar vertaalwerk weer serieus op en haar 
vader vulde de leemte in kennis bij Mienette dan in bij de vertalingen. 
“ Nor was Scotland much more deficient in these accommodations than our richer sister had been about 
eighty years before,” las Mienette. 
Na een aantal aanpassingen in uitspraak en vertaling, schreef Mienette de door haar vader goedgekeurde 
vertaling op. Nieuwe woordjes werden bijgeschreven in de woordenlijst en de tijd verstreek vliegensvlug 
tot het moment dat de overstapplaats ‘de sluis van Leidschendam’ was bereikt. 
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 Voor de sluis van Leidschendam lag een viertal schuiten te wachten om geschut te worden. De 
trekschuit van Mienette en haar vader minderde vaart en legde tenslotte aan aan de lange aanlegsteiger 
van de Delftsche kade.  
“ Overstapplaats Leidschendam,” schalde de stem van de schipper,” we zullen ongeveer een half uur hier 
moeten wachten, voordat de reis aan de andere kant van de sluis vervolgd kan worden. Ik verzoek u allen 
van boord te willen gaan en straks, na het schutten, weer plaats te nemen in de boot. U kunt hier in de her-
berg ‘De Zwaan’ aan de rechterzijde van de sluis of aan de andere zijde, in de herberg ‘Het Eiland’ ge-
bruik maken van versnaperingen, die men te bieden heeft en kunt u aldus de wachttijd aangenaam door-
brengen.”  
Mienette stond als eerste op, legde haar ganzenveer neer, vloeide haar geschreven tekst af met de presse-
papier, die voorzien was van inktvloeipapier, deed de inktpot dicht en trok haar zijden handschoenen aan 
om met haar vader de trekschuit te verlaten. 
“ Zeg papa, waarom moet de trekschuit geschud worden? Wat betekent dat?” 
“ Mienette, deze sluis in Leidschendam is een schutsluit. Met een ‘t’ wel te verstaan. Dit schutten is nood-
zakelijk omdat het waterniveau van de Vliet, aan de andere kant van de dam, ongeveer een halve meter 
hoger is dan het waterniveau van de Vliet aan de Delftse kant van de sluis. Om nu de schuiten hun tocht 
te laten vervolgen moeten de schuiten in de schutsluis op dezelfde vaarhoogte worden gebracht om verder 
te kunnen varen,” verklaarde meneer v.d. Chijs de noodzaak van het schutten van de schuiten. 
 Mienette en haar vader verlieten de boot en zagen dat de voorste ophaalbrug omhoog geklapt 
stond, waaronder een aantal schuiten de sluis verlieten. De wit geverfde ophaalbrug stak fel af tegen de 
inmiddels blauw geworden ochtendlucht. Rondom het sluiscomplex dromden mensen bijeen. Deels rei-
zigers, nieuwsgierigen en arbeidende bevolking in werkkledij. 
“ Papa, ik wil dat geschut wel eens zien. Het lijkt mij best wel interessant,” zei Mienette. 
“ Maar Mienette, we zouden toch koffie of thee gaan drinken? Daar op het terras van de herberg ‘De 
Zwaan’. Je hebt daar buiten een mooi uitzicht over de Vliet richting Leiden. Je kunt dan ook de molen 
‘De Salamander’ zien.” 
“ Nee, papa. Ik hoef nu geen koffie of thee. Ik ga kijken naar het geschut van de schuiten,” zei Mienette 
op besliste toon en liep resoluut richting ophaalbrug, die nog altijd open stond om een nieuwe lichting 
schuiten door te laten. Meneer v.d. Chijs keek zijn dochter na die zich zo beslist en abrupt van hem ver-
wijderde. Enigszins onthutst dacht meneer v.d. Chijs: “ Ze is in lengte nog maar een kind. Maar in haar 
gedrag, haar zelfstandigheid en beslistheid kondigt zich nu al de jonge vrouw aan, die haar eigen richting 
in het leven zal gaan. Eens,” zo peinsde hij, ” zal ze zich definitief van mij losmaken.” 
Met een zelfbewuste tred liep Mienette, zonder naar haar vader om te kijken, richting sluiswerken.  
 Ze was deze dag gekleed in haar reiskleding. Een zacht roze katoenen jurk met een grote strik op 
de rug. Een bijpassende rozerode luifelhoed, waarvan de linten strak om haar kin geknoopt waren, be-
kroonde haar opgestoken haar. Haar slanke postuur met de smalle schouders verwijderde zich snel van de 
plek waar haar vader zijn dochter nastaarde. De kleine korte laarzen werden bij elke stap die zij zette even 
zichtbaar onder de lange jurk. 
 Bij de ophaalbrug zag Mienette de sluiswachter, die met een grote slinger in de hand op het punt 
stond de sluisdeuren dicht te draaien, nadat de laatste van de vier wachtende schuiten de sluis in was ge-
boomd. Vervolgens maakte de sluiswachter de ketting, waarmee het contragewicht van de brug vast zat, 
los en gaf hij het gewicht een klein zetje waardoor de ophaalbrug zachtjes aan zijn neergaande beweging 
begon. De sluiswachter liep tegen het neerdalende brugdek op om met zijn lichaamsgewicht de snelheid 
van het dalen van de brug te versnellen. Tenslotte, toen de brug de oever raakte, vergrendelde hij met een 
zware beweegbare pen, de brug aan de oever en opende hij de witrood geverfde hekken zodat het publiek 
weer gebruik kon maken van de brug.  
Mienette stapte resoluut op de sluiswachter af om hem een paar vragen te stellen. 
“ Meneer, mag ik u wat vragen?” 
“ Jazeker, jongedame,” antwoordde de sluiswachter. 
“ Hoe vaak moet u de brug en de sluis op een dag openen?” 
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“ Dat is niet elke dag hetzelfde, hoor. ’s Ochtends is het meestal, zoals nu, erg druk en dan moet de sluis 
om het kwartier geopend en gesloten worden. Maar…, even een ogenblikje mejuffrouw, ik moet even het 
sluisgeld ontvangen. Dan praat ik straks wel weer verder met u. “  
De sluiswachter pakte een lange stok, waaraan een visnetje was gemonteerd, van het sluiswachterhuisje, 
vervolgens liep hij langs de sluiskade, terwijl hij met het visnetje de sluisgelden van de schippers in ont-
vangst nam. In de sluis bevonden zich nu twee pakschuiten, een trekschuit voor passagiervervoer en een 
platbodem waar kistjes groenten en fruit waren opgetast. 
“ Hé schipper,” riep een opgeschoten jongen van ongeveer zestien jaar in werkmanskleren, “ kan er nog 
een appeltje voor mij af?” 
“ Wat? Een appeltje voor jou? Als ik dat doe en elke omstander een appeltje geef dan heb ik straks op de 
markt van Voorschoten niets meer te verhandelen. Nee, joh, dat zal niet gaan!” zei de schipper. 
“ Maar je staat zelf wel een appeltje te eten!” diende de jongen de schipper van repliek. 
“ Ja jongen,” riep de schipper terug, “ zo gaat dat nu eenmaal, ‘Wie appelen vaart, die appelen eet’. Maar 
jij vaart toch niet? Dus dan ook geen appeltje. Ha, ha, ha,” lachte de schipper waarop de jongen teleurge-
steld terugliep richting ophaalbrug. 
Inmiddels had de sluiswachter zijn sluisgelden ontvangen en de stok met het visnetje weer tegen het 
sluiswachterhuisje gezet om het gesprek met Mienette te hervatten. 
“ Zo, en wat wil deze jongedame nog meer weten?” vroeg de sluiswachter vriendelijk, terwijl hij richting 
noordelijke sluisdeuren liep. Mienette kon de lange man nauwelijks bijhouden zo snel liep hij. Half snel-
wandelend en huppelend probeerde Mienette de sluiswachter bij te houden. 
“ Ik zou graag willen weten hoe dit hier allemaal in zijn werk gaat?”  
 “ Nu loop u maar met me mee, dan zal ik het u laten zien.” 
“ Kijk, mejuffrouw, bij deze sluisdeur staat een mechanisme met allerlei tandwielen. Als ik met de slinger 
aan deze raderen draai, dan kan ik de sluisdeuren openen. Maar ik moet eerst ervoor zorgen dat het water-
niveau in de sluis op gelijke hoogte is met dat van de Vliet, voordat ik de sluisdeuren open. Doe ik dat 
niet, dan zouden de schuiten, die in de sluis liggen door de druk van het water tegen elkaar aan botsen. 
Daarom open ik in de sluisdeuren eerst de watergaten met deze heugel. Zie je die heugel? Dat is die ge-
tande reep ijzer, die over de sluisdeur loopt. Als ik met de slinger de heugel verdraai dan open ik het wa-
tergat in de sluisdeur. Kijk maar!”  
Al draaiend aan de slinger opende de sluiswachter het watergat van de sluisdeur. Eerst spoot het water 
met kleine straaltjes de sluisruimte binnen, na een aantal slagen met de slinger werd het watergat zo ver 
opengezet dat het water met donderend geraas de sluis instroomde. 
“ Gezien, jongedame. Datzelfde doe ik ook met de sluisdeur aan de andere kade. Loop maar weer mee. 
Over de noordelijke ophaalbrug lopend bereikten Mienette en de sluiswachter de Leidschekade. Hier her-
haalde de sluiswachter dezelfde handelingen voor het openen van het watergat van deze sluisdeur. 
“ Zóó,” zei Mienette bewonderend, “ dat water stroomt hard. Het spuit nu de watergaten uit. Hoe lang 
duurt het nu voordat het niveau gelijk is?”  
De sluiswachter moest grinniken om dit amusante gevraag van Mienette. 
“ Dat duurt ongeveer tien minuten. Daarna doe ik de sluisdeuren open en kunnen de schuiten de sluis ver-
laten.”  
Al vertellend sloot de sluiswachter de hekken van de noordelijke ophaalbrug, ontgrendelde het brugge-
deelte van de oever, liep naar de ketting waarmee hij het contragewicht in beweging zette door aan de 
ketting te trekken. 
“ Is dat nu zwaar werk, dat omhoog zetten van de brug?” vroeg Mienette. 
“ Nee hoor, de brug is precies uitgebalanceerd. Als de balans verstoord wordt door aan het contragewicht 
te trekken dan gaat de brug bijna zonder kracht te zetten omhoog. Zo, heeft u nog meer vragen?” vroeg de 
sluiswachter, nadat hij de ketting van het contragewicht van de ophaalbrug had vastgezet. 
“ Ja,” zei Mienette, “ dat geld dat u hebt opgehaald, is dat uw loon?” 
“ Tja, ja,” lachte de sluiswachter,” was dat maar waar, dan hoef ik over en paar weken niet meer te wer-
ken. Nee hoor, dat geld is voor het waterschap. Die is de eigenaar van de sluis. Loop maar even mee naar 
het sluiswachtershuisje. Dan zal ik u laten zien hoe dat verrekend wordt.” 
Mienette haastte zich om de sluiswachter met zijn lange benen bij te houden naar het sluiswachterhuisje. 
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Het sluiswachtershuisje was een klein zeshoekig gebouwtje dat in 3 van de zijden een raam bezat. In de 
zijde die naar de sluiswerken was gericht, was een deur aangebracht. Het huisje was geheel opgetrokken 
uit hout en donkergroen geschilderd. De deurposten en de raamlijsten waren wit geschilderd. Het zeskan-
tige dak liep schuin omhoog tot in een punt waarop een siersteen was aangebracht. Het dak was bedekt 
met een leistenen dakbedekking. Aan de zijkanten van het huisje, onder de ramen, hingen verschillende 
attributen om het sluiswerk mogelijk te maken. Er hingen nog een aantal slingers, een grote T-vormige 
sleutel en een zware koevoet. Onder het raam, rechts van de deur, was een geëmailleerd bord bevestigd.  
“ Kijk jongedame,” zei de sluiswachter terwijl hij het bord aanwees, “ kijk daar staan de prijzen op die 
elke schuit, naar kwalificatie, aan sluisgelden moet betalen.”  
Mienette las de tekst van het bord halfluid uitsprekend voor: 
 
  ‘Ordonnantie in Reglement of het Veurse Schuytenveer’ 
Vervolgens las Mienette het reglement en de tarieven die gerekend werden voor het passerende schuitver-
keer. 
  1. Trekschuyt met passagiers  - 3 stuyvers 
  2. Beladen pakschuyten  - 2 stuyvers  
  3. Onbeladen pakschuyten  - 1 stuyver 
  4. Schuyten met levende have  - 2 stuyvers 
  5. Playzier- en jachtschuyten  - 4 stuyvers 
  6. Schuyten langer dan 15 meter - 5 stuyvers 
 
“ Waarom moeten lange schuiten meer betalen?” vroeg Mienette aan de sluiswachter, die net de deur van 
het sluiswachterhuisje van slot had gedraaid. 
“ Nogal wiedes,” antwoordde de sluiswachter, “ de sluis is maar 30 meter lang, dus als er een schuit van 
achttien meter in komt kan er alleen nog een klein bootje van 10 of 8 meter bij. De meeste schuiten zijn 
zo’n twaalf meter lang. Dan kan ik vier schuiten tegelijk schutten. Snapt u?”  
Mienette knikte begrijpend en werd door de sluiswachter uitgenodigd om in het huisje te komen kijken. 
Het kleine, op een prieel lijkende sluiswachtershuisje, was van binnen geheel wit geschilderd en eenvou-
dig ingericht. Een bureau en een stoel stonden tegenover de deuropening. Een klein potkacheltje stond 
tegen één van de twee blinde muren van het huisje. Aan de andere blinde muur was het reglement van het 
sluisveer als aanplakbiljet bevestigd, voorzien van een aantal met de hand ingevulde aantekeningen. 
“ Kijk,” zei de sluiswachter, ” hier heb je mijn boekhouding.”  
De sluiswachter klapte een groot, dik kasboek open en zocht de bladzijde van 17 augustus op en noteerde 
daar de geïnde sluisgelden; 
 
   9.30 uur 1 trekschuit    3 stuivers 
     2 beladen schuiten   4 stuivers 
     1 onbeladen pakschuit  1 stuiver  
 
“ Ziezo,” zei de sluiswachter, “ dat is genoteerd. Nu moet ik helaas afscheid van u nemen want de tien 
minuten zijn onderhand voorbij en dus moet ik de sluisdeuren weer open zetten. Bedankt voor uw be-
langstelling en tot ziens.”  
“ Bedankt voor alle uitleg meneer de sluiswachter,” zei Mienette. 
De daad bij het woord voegend, stond de sluiswachter op, sloot het sluiswachtershuisje af en beende met 
grote stappen richting noordelijke sluisdeuren. 
 
 Mienette keek om zich heen of zij haar vader ergens zag. Een jawel hoor, hij stond nonchalant 
ontspannen tegen de reling van de zuidelijke ophaalbrug geleund en bekeek van uit dat standpunt het 
drukke gewoel op de kaden en de bezigheden van de schippers in de sluis. 
Nu Mienettes nieuwsgierigheid naar de werking van de sluizen was bevredigd, zocht ze haar vader weer 
op. 
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“ Dag, papa. Ik heb van de sluiswachter een volledige uitleg gekregen van de werking van deze schut-
sluizen. Ik heb zelfs in het sluiswachterhuisje mogen kijken hoe de hij zijn boekhouding bij hield. 
Prachtig, hè. Vindt u het ook niet prachtig?”  
“ Jawel Mienette. Ik heb je bezig gezien met de sluiswachter en heb je nu weer wat tijd voor je vader?  Ik 
heb nog steeds trek in koffie. Zullen we bij de herberg aankloppen?” 
“ Ja natuurlijk papa. Ik heb nu ook wel trek gekregen.” 
Nu Mienette en haar vader rustig koffie en thee dronken op het terras van de herberg konden zij op af-
stand zien hoe de schuiten richting Delft werden geschut alvorens hun trekschuit met nog en aantal andere 
schuiten in de sluis werden geboomd om na het schutten hun weg te vervolgen richting Leiden. 
 
 “ Zo Mienette, de koffie smaakte heerlijk. Ik heb zojuist in de herberg afgerekend, dan kunnen we 
nu weer plaatsnemen in de roef van onze trekschuit voor de volgende tocht naar Leiden. We zullen over 
deze tocht, die ongeveer twee uur duurt, nog één halteplaats aandoen nl. Stompwijk. In Leiden moeten we 
overstappen op een andere trekschuit, die via Haarlem naar Amsterdam gaat.” 
Bij de trekschuit aangekomen bleek dat er verschillende nieuwe passagiers zich voor een zitplaats in de 
roef hadden aangemeld. Meneer v.d. Chijs en Mienette hadden hun plaats in de roef juist ingenomen toen 
achtereenvolgens een oudere man, een echtpaar met twee kinderen en een vrolijk geklede student de roef-
ruimte betraden en plaatsnamen op de met leer overtrokken banken. 
Mienette bekeek de nieuwe passagiers met een schattend oog. Het oude mannetje was wel grappig om te 
zien. Hij was klein van stuk. Het was een klein buikig mannetje, die in het zwart was gekleed. Hij nam 
zodra hij in de roef kwam zijn hoge zijden hoed af en zette zich met een zucht in de hoek van de roef neer 
tegenover Mienette. Het echtpaar met de kinderen was rond de veertig jaar, zo schatte Mienette, de man 
was uiterst mager en lang. Hij had zijn hoofd bij het binnenkomen tegen het roefluik gestoten en daarbij 
zijn hoed verloren die stuiterend, als voorbode van hun komst, de roef was binnen komen rollen. De man 
was modern gekleed in een kort jack en een sportieve broek. Hij droeg een wit overhemd met opstaande 
kraag waar hij een lichtbruin vest over heen droeg. Zijn vrouw was minstens een hoofd kleiner dan haar 
man en gedroeg zich bedillerig tegenover de kinderen. Zij was in eenvoudige burgerkledij gekleed. 
Droeg, net als Mienette, een luifelhoed en had een brede sjaal over haar schouders geslagen. Een reis-
mandje, waarin zij een schat aan spulletjes voor de reis meezeulde, week niet van haar linkerarm. De kin-
deren waren nog jong. Een jongetje van ongeveer zes jaar en een meisje van omstreeks tien jaar oud. Het 
meisje bleek een rustig stil kind te zijn dat graag handwerkte. Het jongetje was extreem druk en soms ver-
velend. Hij bemoeide zich overal mee en was meer tot last dan tot gemak van zijn ouders. Tenslotte de 
student. Hij was ongeveer net zo groot als Mienettes vader maar dan met enigszins rossig haar en een 
vlassige sik. Hij droeg een donkere moderne bril, die hem voortdurend van de neus zakte. De student 
schoof de bril keer op keer omhoog in de hoop, dat deze nu eens wel op zijn plaats zou blijven zitten. Hij 
droeg en kanariegeel vest dat hij tot aan de witte das, die hij nonchalant, had vastgeknoopt. Zijn gelakte 
laarzen vertoonde tekenen, flink versleten te raken. In zijn hand had hij een boek. Zodra dit manspersoon 
plaats had genomen, sloeg hij zijn boek open en leek de wereld volstrekt onopgemerkt aan hem voorbij te 
gaan. 
“ Kunnen we gaan, schipper,” hoorde Mienette de schuitenjager zeggen.  
“ Jazeker. Japie luidt de bel eens voor de afvaart.” 
Voorzichtig werd de trekschuit van de wal afgeduwd. Het jaagpaard zette zich weer schrap, de treklijn 
spande zich en langzaam werd de tocht richting Leiden hervat. Mienette begreep dat, met de huidige be-
zetting in de roef, van en vruchtbare voortzetting van haar vertaalwerk, onmogelijk zou zijn. Zij klapte 
haar schriftje dicht en schoof dat, met de ganzenveer en de inktpot, in het laatje van het tafeltje. 
“ Jantje, Jantje.” zei de moeder tegen het jongetje, dat spontaan op de vloer was gaan liggen en een trap-
pende beweging maakte naar zijn  zusje. 
“ Jantje, sta op en kom naast me op de bank zitten. Doe niet zo naar tegen Marietje.” 
De vader van het stel kinderen verroerde zich niet en had nauwelijks aandacht voor de gedragingen van 
zijn kroost.  
“ Jantje, stop daar mee. Blijf rustig zitten. Het duurt nog maar even voordat we in Stompwijk zijn. Maar 
dan ga je ook onmiddellijk naar bed als je niet ophoudt met dat geklier. Je bent vervelend.”  



 172

Ondanks het dreigement bleef het kereltje zich uitdagend gedragen. Hij was hangerig en viel, de ene keer 
zijn zusje en dan weer zijn vader lastig, die nogal knorrig reageerde op het gedrag van zijn zoontje. Op 
een gegeven moment dacht Jantje zich ook wel te kunnen vermaken met de stille student, die terugge-
trokken op de bank verdiept was in de Filosofische Beschrijvingen van Emmanuel Kant. 
Jantje liep naar hem toe en drukte het boek dat hij las abrupt tegen de neus van de student. 
“ Wat doe je nu!” brieste de student, die blijkbaar geen kinderen om zich heen duldde en trok daarbij zo’n 
afschuwwekkend gezicht, dat het jongetje, dat danig in zijn wiek was geschoten, naar zijn moeder vlucht-
te om bij haar op schoot te kruipen. 
“ Zo,” dacht Mienette bij zichzelf, ” dat kan nog gezellig worden. Dat joch heeft totaal geen manieren en 
bederft hier de sfeer.” 
“ Papa,” zei Mienette, ” zal ik het boek van Sir Walter maar opbergen of wilt u er uit lezen?” 
 “ Jantje, wees nu eens rustig. Blijf zitten en gedraag je. Het is hier al warm genoeg in de roef. Die drukte 
van jou wil ik er niet bij hebben.” 
Op dat moment stond de vader van het tweetal op en liep naar het roefluik, stak zijn hoofd naar buiten en 
riep naar de schipper; “ Hoe ver is het nog naar Stompwijk en komen we daar nog voor elf uur aan?”  
“ Jazeker meneer,” antwoordde de schipper, “ kijk, u ziet daar de toren van Stompwijk al, binnen het half-
uur zijn we er.”  
“ Gelukkig,” dacht Mienette, “ dan raken we die lastpost tenminste kwijt.” 
Nu Jantje naast zijn zusje zat en de rust tijdelijk in de roef weergekeerd was, bleek dat het kereltje nog 
iets nieuws in petto had. Met een ferme ruk trok hij aan het zo mooi geregen kettinkje van zijn zusje 
waardoor het rijgdraad spontaan brak en de kraaltjes, stuiterend over de vloer, zich her en der verspreid-
den. Van schrik liet het meisje ook het doosje met de kraaltjes van haar schoot glijden met als gevolg dat 
de vloer bezaaid was met zich springend en stuiterend uitwaaierende kraaltjes. Het meisje begon te snik-
ken en zocht troost bij haar moeder, die haar jongste spruit een ferme tik om zijn oren verkocht. 
“ Toe Sander,” snauwde zij tot haar echtgenoot, ” neem jij dat joch even mee naar het dek en laat hem 
daar flink afkoelen. Het is toch om hels van te worden. Marietje zit rustig te rijgen en hij loopt alsmaar te 
klieren en te vervelen.” 
Haar echtgenoot verhief zich zonder commentaar van zijn zitplaats, greep Jantje onder de oksels en sleur-
de hem min of meer de roef uit, het dek op. 
“ Zal ik je even helpen met de kraaltjes op te rapen?” bood Mienette vriendelijk aan. Het meisje knikte 
opgelucht dat er iemand haar wilde helpen en zette zich op de knieën. Samen kropen zij nu over de grond, 
de kraaltjes verzamelend in het doosje. Sommige kraaltjes waren in de kieren van de vloer geraakt en 
moesten als verloren worden beschouwd. Na een kwartiertje hadden Mienette en Marietje de meeste 
kraaltjes in het doosje verzameld. Op dat moment schuurde de boot langs de aanlegsteiger van de aanleg-
plaats Stompwijk en verliet het gezin de trekschuit. 
“ Dank u wel juffrouw voor het helpen,” zei het aardige kind op bedeesde toon bij het verlaten van de 
roef. 
 De rest van de tocht naar Leiden verliep in gepaste rust. Meneer v.d. Chijs had een nietszeggend 
gesprek met het vriendelijke oude heertje over het weer, de aankomsttijden van de trekschuiten, over de 
vraag of het nu gunstiger was om zich vóór of ná de middagmaaltijd te ruste te begeven en andere onbe-
langrijke zaken. 
Op een gegeven moment trok er iets van levendheid in de houding van de lezende student. Hij sloeg zijn 
boek dicht, staarde een moment of wat in de roefruimte alsof hij zich nu pas realiseerde dat hij op een 
trekschuit was beland en gaf daarop te kennen dat hij zich gruwelijk verveelde tijdens dit soort reizen. 
“ Ik vind dit soort reizen afschuwelijk. Het gaat traag, het duurt altijd te lang en je wordt getrakteerd op 
allerlei onbenullige prietpraat van de mensen, die met je mee reizen. Elke keer hoor ik dezelfde schuit-
verhalen en flauwe anekdotes. Gezeur over de prijs van levensmiddelen, het tijdsverschil tussen A en B 
en of het hier dan wel daar beter vertoeven is. Ik hoop dat men met spoed het spoor ook in Nederland aan-
legt zoals dat al in Engeland is gebeurd. Dan hoef ik tenminste niet zo lang opgesloten te zitten in een 
ruimte met mensen, die alleen maar in een atmosfeer van vooroordelen, verouderde begrippen en over al-
lerlei lelijke en lage gebreken van de mensheid kunnen verhalen. Om met Emmanuel Kant te spreken; 
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  ‘Er kan geen twijfel over bestaan dat al onze kennis begint met  ervaring. Want hoe  
  zou het kenvermogen tot activiteit kunnen worden gewekt, als dat  niet gebeurde door- 
  dat objecten onze zintuigen beroeren en zo voor een deel vanzelf voorstellingen te- 

weeg brengen, voor een deel werkzaamheden van ons verstand aanzetten, die voor- 
stellingen te vergelijken, te verbinden of te scheiden, om zo het ruwe materiaal van 
 zintuiglijke indrukken te verwerken tot de kennis van objecten die ervaring heet!!’ 

 
“ Ik hoop dat alle trekschuitpassagiers zich eens deze wijze woorden van Kant zouden aantrekken,” 
besloot de student zijn lezing en sloeg de hij zijn boek weer open en verdiepte zich in de verdere wijs-
heden van Emmanuel Kant en zijn geestverwanten en deed de rest van de reis zijn mond niet meer open. 
“ Zo,” dacht Mienette,” dat hebben we dus ook gehad. Ik hoop dat we bij de overstap in Leiden aantrek-
kelijker gezelschap in de roef zullen aantreffen. 
 
 De verdere reis, tot aan het overstappunt Maredijk in Leiden, verliep zonder noemenswaardige 
gebeurtenissen. Meneer v.d. Chijs en het vriendelijke oude heertje vermaakten elkaar met aardige anek-
dotes en verhalen en schonken daarbij geen aandacht aan de lezende student, die teruggetrokken in zijn 
studieboek de wijze lessen van Emmanuel Kant trachtte te doorgronden.  
Mienette keek regelmatig naar buiten naar de voorbijglijdende oevers begroeid met riet en struiken en 
bemerkte dat het buiten inmiddels warm was geworden. Ook de temperatuur in de roef was inmiddels 
aanmerkelijk gestegen. Toen de trekschuit aanmeerde op de Maredijk pakte Mienette haar ganzenveer en 
schriftje uit het laatje van de scheepstafel, stopte ze in haar valiesje om daarna met haar vader de Delftse 
trekschuit te verlaten. 
“ Papa,” zei Mienette zodra ze op de kade stapte, “ waarom moeten we van trekschuit wisselen?” 
“ Oh, Mienette, dat is heel begrijpelijk. De Delftse trekschuit vaart nu met de schuitenjager weer terug 
naar Delft en komt daar in de namiddag weer aan. Dat noemt men de retourtocht. Wij nemen zo direct 
een Amsterdamse Trekschuit die op zijn beurt aan zijn retourtocht begint. Dan zijn de schipper en de 
schuitenjager allebei vanavond weer terug op de plaats van vertrek.” 
“ Dus Leiden ligt dan ongeveer halverwege onze reis naar Amsterdam?” 
“ Ja, dat klopt wel Mienette. We varen straks via de Haarlemmer trekvaart naar Haarlem en vandaar naar 
Amsterdam.” 
“ Maar dat is toch een heel eind omvaren, papa. We kunnen toch veel beter via het Haarlemmermeer naar 
Amsterdam varen?” 
“ Dat zou je zo denken nietwaar. Maar het Haarlemmermeer is een heel gevaarlijk water en alleen ge-
schikt om door bezeilde schepen te worden bevaren. Er zijn bovendien al tientallen schepen op dat meer 
vergaan. Overigens langs het Haarlemmermeer bevindt zich geen jaagpad. Dus van een trekvaart is geen 
sprake. De gemeente Haarlem heeft in het verleden bij de aanleg van de trekvaart bedongen dat alle trek-
schuiten richting Haarlem en Amsterdam gebruik moeten maken van de Haarlemmer trekvaart. Door de 
tolheffingen die aan het Spaarndam worden geheven, verdient de gemeente daar een behoorlijk bedrag 
mee.” 
“ Kom Mienette, laten we hier op de Maredijk onder de grote lindebomen, lekker in de schaduw lopen. 
Het is nu knap warm geworden. Onze trekschuit naar Amsterdam ligt helemaal vooraan. Ik zou graag de 
afvaarttijd willen weten, dan kunnen wij hier op de dijk onze boterhammen opeten en wat rond kijken.” 
Op de Maredijk was er ondanks de drukkende hitte, veel volk op de been. Er werd handel gedreven, 
passagiers verplaatsten zich naar de juiste trekschuit en in de tientallen kraampjes langs de dijk kon je 
allerlei artikelen kopen. Na enig informeren kreeg meneer v.d. Chijs te horen dat de afvaart naar Haar-
lem/Amsterdam om half een zou geschieden. 
“ Zo Mienette, dan hebben we nog krap een half uur de tijd om hier wat te wandelen, onze boterhammen 
op te eten en eventueel nog gebruik te maken van de verfrissingen, die het koffiehuis daar op de hoek te 
bieden heeft.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Mienette en haar vader bekeken de stalletjes met uitgestalde koopwaar en eindig-
den hun wandeling in het café ‘De Maredijk’ waar zij een kopje koffie gebruikten. 
“ Er is hier veel handel, hè papa,” zei Mienette. 
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“ Jazeker, Mienette. Dat komt merendeels door de overslag van textiel dat hier in Leiden wordt gemaakt. 
Ook is Leiden een belangrijke doorvoerplaats voor het brief- en pakketverkeer.” 
Na enige tijd in het café vertoefd te hebben, zei meneer v.d. Chijs; “ Kom Mienette, de tijd gaat dringen. 
We moeten ons bij de schipper melden voor de afvaart naar Amsterdam. Volgens mij is het die trekschuit 
daar met dat oranje bord op het dek. Ja, ik denk dat we die moeten we hebben.” 
Meneer v.d. Chijs en Mienette stapten resoluut op de Amsterdamse trekschuit af. Deze schuit zag er heel 
wat minder fraai uit dan de Delftse trekschuit. Hij had een klein roefgedeelte en een ouderwets voorcom-
partiment dat overhuifd was met een zeildoek. Maar nu het warm weer was had de schipper het zeildoek 
opgerold en kon men, in de buitenlucht zittend, genieten van de koelte van het water. 
“ Zeg Mienette, wat zullen we doen? In de kleine roef gaan zitten of in het voorcompartiment. Het is nu 
lekker fris om daar te zitten.” 
“ Papa, het lijkt mij wel leuk om nu buiten te zitten. Het is mooi weer en het wordt alsmaar warmer.” 
“ Goed, dan koop ik nu twee zitplaatsen in het voorcompartiment.”  
Meneer v.d. Chijs bestelde twee zitplaatsen en betaalde dertig stuivers voor de tocht naar Amsterdam. In 
de trekschuit zaten al een paar passagiers. Een heer met twee dochters. Een ouder echtpaar en een paar 
heren, die zich in de krant verdiepten. Een oud vrouwtje zat naast een student, die breeduit zijn armen 
links en rechts over de leuning van de bank had gelegd. Mienette en haar vader zetten zich neer op de 
houten bank tegenover de heer met twee dochters. Na enige minuten meldden zich nog een klein aantal 
reizigers waaronder een aantal opgeschoten jongelui, die plaats namen op het voordek, voor de mast van 
de trekschuit. Om precies half een klonk de afvaartbel en werd de trekschuit door de scheepsknecht van 
de kade geboomd en vervolgens aangelijnd aan het jaagpaard. Het tweede deel van de tocht naar Amster-
dam was begonnen.  
 In de trekschuit hadden ongeveer tien personen plaatsgenomen in het voorcompartiment, het nu 
onoverdekte deel van de trekschuit. In de roef zat nu niemand en de jongelui op het voordek trokken met 
geroep en gebaren de aandacht van de voorbijgangers op de kade.  
Tegenover Mienette en haar vader zat de heer van middelbare leeftijd met zijn twee volwassen dochters. 
Er ontstond al snel een geamuseerd gesprek. De heer bleek dominee te zijn en was, voor zijn tijd, waarin 
traditie in dergelijke kringen hoog genoteerd stond, modern gekleed. De beide dochters waren volgens de 
laatste Engelse mode gekleed en droegen allebei dezelfde kledij. Een lichtgroen gebloemde jurk van de-
zelfde model. Een witte met kant uitgevoerde sjaal. Een donkergroene luifelhoed op het donkerblonde 
haar. De jongedames waren beslist de moeite van het aanzien waard. Zij hadden beide zeer sterke gelij-
kenis in gelaatstrekken en bezaten lichtblauwe ogen. De dames zaten ook op dezelfde manier nl. het 
rechterbeen over de linker geslagen, waardoor de korte rijglaarsjes van donkerbruin leer zichtbaar waren. 
“ Ach meneer,” sprak de dominee tegen meneer v.d. Chijs, ” u lijkt mij koopman van beroep. Heb ik dat 
goed geraden?” 
“ Jazeker, dat vind ik knap van u. Hoe ziet u zoiets?” 
“ Ja, ik heb in de loop van de tijd als dominee nogal wat mensenkennis opgedaan. Soms kan ik bepaalde 
typen mensen al definiëren voordat zij zich aan mij hebben voorgesteld. Ik ben dominee Bongers uit 
Haarlem en dit zijn mijn dochters. Henriëtte en Suzanne. Zij zijn beide nog zoekende naar een man, maar 
zij leggen daarbij niet al te veel enthousiasme aan de dag.” 
“ Ach, vader,” reageerde één van de jongedames, die sprekend op elkaar leken, “ u moet ons niet altijd zo 
plagen. Wij bepalen zelf wel wanneer we het huwelijksbootje willen betreden.” 
“ Nu u hoort het al, meneer, huh….”  
“ Van der Chijs,” stelde Mienettes vader zich voor.  
“ Moderne dochters,” vervolgde de dominee zijn relaas,” willen zelf hun zaken regelen. En uw dochter, is 
zij ook van dat moderne slag?” 
“ Dit is mijn dochter Mienette,” zei meneer v.d. Chijs, “ en zij heeft zoals u al duidde, een eigen willetje. 
Zij wil het liefst de wereld rondom haar regelen.” 
“ Zo, dan bent u net als ik, gezegend met dit soort voortvarende dochters.” 
“ Mag ik u wat vragen.” zei Mienette zich in het gesprek mengend, hetgeen de vrolijke dominee in een 
hikkend gelach deed belanden en reageerde met: “ Natuurlijk jongedame, stel je vragen maar. Deze me-
neer is gewend om allerlei vragen van volk en dochters te beantwoorden.” 
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“ Zijn uw dochters een tweeling?” 
“ Nee, dat zijn zij niet. Maar ze vinden het leuk om zich praktisch hetzelfde te kleden. Waarschijnlijk 
doen ze dit om samen sterker in de wereld te staan. Met zijn tweeën is het beter opboksen tegen lastige 
vaders dan in je eentje. Nietwaar, Henriëtte, Susanne?” 
“ Toe vader, hou nu toch eens op met dat geplaag,” zei de linker van de zeer op elkaar lijkende zussen. 
“ Nee juffrouw, om op uw vraag terug te komen. Hier direct naast mij zit Henriëtte, zij telt 22 lentes. Haar 
zusje Suzanne is krap een jaar jonger dan zij. Maar hun uiterlijke gelijkenis is zo sterk dat ze altijd als 
tweeling door het leven gaan, hetgeen regelmatig nogal vermakelijke verrassingen oplevert. Vooral als er 
toekomstige vrijers aangaat. Daar kan ik u heel wat verhalen over vertellen.” 
“ Vader, als u dat maar laat!!” zei het stel zussen gelijktijdig. 
“ Goed, goed, meisjes, ik zal me gedragen. Beloofd!” 
Naast de student, die al een aantal keren steelse blikken in de richting van de twee zussen had geworpen, 
zat het oude rimpelige vrouwtje teruggetrokken met een klein boekje op haar schoot. Haar rijglaarzen wa-
ren door de aanhoudende hitte op een langzaam warm wordende stoof gaan lijken hetgeen haar deed be-
sluiten de laarsjes uit te trekken. Ze deed alsof ze las. Stilletjes luisterde ze mee met de schuitpraatjes, die 
verteld werden. De genoeglijke stads- en dorpsroddels, waarmee men doorgaans de urenlange verveling 
van de trekschuitreis probeerde te vullen. Nu trok de dominee met zijn dochters haar aandacht en luister-
vinkte zij naar datgene wat gezegd werd.  
De student betreurde het feit dat het oude rimpelige vrouwtje zich tussen hem en de jongedames had ge-
posteerd en geenszins van plan was van plaats te wisselen. 
“ Mag ik u wat vragen,” zei meneer v.d. Chijs, “ wat is uw reisdoel?” 
“ Oh, wij gaan op huis aan, naar Haarlem. Ik ben daar dominee van de doopsgezinde gemeente Haarlem. 
Sinds twee jaar ben ik daar beroepen en zijn we dus van Leiden naar Haarlem verhuisd. Maar we gaan 
nog regelmatig naar Leiden waar de meeste van onze familieleden wonen.”  
“ Reist uw vrouw nooit mee?” vroeg Mienette. 
“ Helaas, moet ik u bekennen dat ik al vijf jaar weduwnaar ben en samen met mijn dochters het huishou-
den voer. Tot ieders welbevinden overigens. Nietwaar. Henriëtte, Suzanne?” 
De twee identieke dames knikten instemmend en wachtten het vervolg van het gesprek af. 
“ Wij gaan naar Amsterdam, dominee. Naar kennissen van mijn vader. Ik ben nog nooit in Amsterdam 
geweest,” zei Mienette. 
“ O, maar dat is een mooie stad hoor. Amsterdam. En ook heel modern met zijn theaters en theetuinen. 
Soms doe ik wel eens Amsterdam aan. Ik vermaak me altijd heel kostelijk in Amsterdam.” 
“ Zit uw dochter nog op school, meneer v.d. Chijs?” 
“ Nee, ze heeft dit jaar haar schoolopleiding afgerond en ze zal in binnenkort de cursus aan de Franse 
School in Delft gaan volgen.” 
“ Ah, bah,” zei Suzanne, “ de Franse School is zo saai. Daar komen nooit jongens.”  
Haar zus Henriëtte barstte uit in een geweldige giechelbui. Mienette ontdekte dat zij blijkbaar in deze 
twee jongedames wellicht medestanders had in haar opvattingen over de Franse School. 
“ Suzanne toch!” wees haar vader haar terecht. 
“ Mijn dochters dollen zo af en toe. Ze bedoelen eigenlijk dat ze liever naar een gemengde school waren 
gegaan voor een opleiding. Maar helaas, die scholen zijn in Nederland nog niet te vinden.” 
“ Maar vader,” zei Suzanne,“ waarom zou de Latijnse School niet voor meisjes toegankelijk kunnen 
zijn?” 
“ Omdat de Heere heeft gewild dat jongeheren studeren en jongedames zich aan het huishouden wijden.” 
“ Ach vader, wat ouderwets zeg,” reageerde Henriëtte, haar zuster steunend.  
“ Waarom zouden wij niet net als de heren kunnen studeren? Wij willen ook best een beroep uitoefenen. 
Er zijn toch beroepen genoeg, die ook geschikt zijn  voor vrouwen? Waarom moeten wij alleen maar ge-
schikt zijn om het huishouden te doen? Wij kunnen ons best ontwikkelen in andere professies dan alleen 
het verzorgen van echtgenoot en kinderen.”  
“ Ziet u nu, meneer v.d. Chijs, wat ik bedoel met een zware beproeving. Een vader met twee dochters, die 
precies weten wat ze willen.”  
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Mienette had dit gekibbel geamuseerd aangehoord en voelde zich direct aangetrokken tot deze twee mo-
derne jonge vrouwen, die zich weinig gelegen lieten liggen aan hun liefdevolle vader. 
“ Tja, dames,” hernam de dominee het woord, “ ik had jullie graag terwille geweest met een aanmelding 
voor een studie op een hoog niveau, maar de Latijnse School weigert nu eenmaal vrouwelijke studentes. 
Bovendien, meneer v.d. Chijs, een vrouw op de kansel zou toch ook onmogelijk zijn geweest?” 
“ Waarom niet??” reageerden Henriëtte en Suzanne tegelijk.  
“ Omdat dat zo altijd is geweest.”  
“ Dat is toch geen reden om dat maar eeuwig zo te handhaven?” zei Henriëtte overtuigd van de steun, die 
zij van Suzanne bij deze uitspraak zou krijgen. 
“ Nu meisjes,” zei de dominee,” laten we het niet over deze kwestie gaan hebben. Jullie hebben alles wat 
je hartje begeert. Maar een speciale studie voor dames kan ik niet regelen, bij welk instituut dan ook.” 
“ Wat zou u willen studeren?” vroeg Mienette aan de oudste van het tweetal zussen. 
“ Ik? Ik zou graag boekhouder willen worden. Dan kan ik mijn vaders financiën op orde houden. Hij 
maakt er soms zo’n rommeltje van. Dan zou ik hem als gediplomeerd boekhoudster met raad en daad ter-
zijde kunnen staan.”  
“ Ja, ja,” zei de dominee, “ daar heb je wel gelijk in Henriëtte. Preken voorbereiden en andere kerkelijke 
zaken doen, daar zie ik nooit tegenop, maar de financiën van mijzelf en mijn gemeente behartigen laat ik 
liever aan mijn boekhouder over.” 
“ Ziet u nu wel vader. Als ik nu boekhouding had gestudeerd dan zou ik uw rechterhand kunnen zijn en 
hoeft u niet die zuurpruim van een meneer Jongmans in te huren om de boekhouding te doen.” 
“ Dat is niet aardig, Henriëtte, om meneer Jongmans voor zuurpruim uit te maken.” 
“ Ach vader, hij is altijd zo ernstig. Nooit kan er een lachje bij hem af. Geen wonder dat hij nog steeds 
niet getrouwd is. Geen enkele vrouw houdt het een dag bij hem uit.” 
Al giechelend voegde Suzanne er aan toe: “ Meneer Jongmans is de stijfheid in eigen persoon. In kleding 
en stijf gedrag. Ik heb eens een keer heel stilletjes de deur van de werkkamer, waar hij zat te werken, heel 
voorzichtig open gedaan. En toen hij mij zag, stak ik mijn tong maar hem uit. Ach Henriëtte, je had hem 
moeten zien. Ineens zat hij kaarsrecht. Alsof er aan een touwtje werd getrokken. Het is net een marionet-
ten pop.” 
“ U hoort het zeker al, meneer v.d. Chijs. De dames hebben overal zo hun eigen mening over.” 
“ En u mevrouw,” vroeg Mienette onverdroten door aan de andere helft van het zussenstel, ” wat zou u 
wel willen studeren?” 
“ Nu zonder gekheid, Mienette, zeg maar Suzanne tegen mij hoor, dat gemejuffrouw en gemevrouw 
stoort mij heel erg. Maar ik had graag arts willen worden. Dat lijkt mij prachtig. Mensen in nood helpen. 
Zieken genezen en nieuwe geneesmethoden ontwikkelen.” 
“ Ach Suzanne,” interrumpeerde de dominee zijn dochter, ” als jij een druppeltje bloed ziet, val je al 
flauw. Zo’n studiewens kan ik toch niet serieus nemen. Mocht het al uitvoerbaar zijn.” 
“ Vader, dat is niet waar! Ik kan best tegen bloed. Ik sta toch vaak genoeg in de keuken en verzorg ik de 
maaltijd voor u. Als ik vers vlees snijd komt daar toch ook bloed uit. Ik ben nog nooit in de keuken flauw 
gevallen.” 
“ Nee, vader,” mengde Henriëtte zich in het gesprek, “ u probeert alleen maar de lachers op uw hand te 
krijgen en daarmee maakt u onze innige wensen belachelijk.” 
Het overige gezelschap in de trekschuit luisterde met gemengde gevoelens naar de discussie tussen de 
vader en zijn dochters. De oudere personen vonden de gedragingen van de jongedames verwerpelijk en 
lieten dat ook horen door een afkeurend gemompel. Jongere mensen in het gezelschap vonden de discus-
sie vermakelijk en konden veelal een glimlach niet onderdrukken. 
“ Vader, u moet eens ophouden altijd uw ideeën door te willen drukken. Wij hebben ook onze mening, 
die wij graag kenbaar willen maken. Alleen stroken onze meningen niet altijd met de uwe. Maar daarom 
mogen wij onze mening toch wel uitten?” 
“ Zo,” dacht Mienette, “ die zit. Met deze dames kan ik me best verenigen. Zij verwoorden precies dat-
gene wat ik eigenlijk ook voel.” 
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“ Meisjes, meisjes,” zei de dominee, “ laten we nu niet meer kibbelen en onze ogen op de toekomst ge-
richt houden. Als wij elkaar respecteren en vertrouwen dan kan elke discussie tot een goed begrip van 
elkaar bijdragen.” 
“ Dat is goed gesproken, vader,” zei Suzanne, “ zo ken ik u weer. Bereid zijn tot luisteren naar elkaar.”  
Nu de scherpe kantjes van de discussie waren afgesleten, raakte men in gesprek over de dagelijkse gang 
van zaken. Meneer v.d. Chijs vertelde over zijn gezin, de boterhandel, zijn reizen en over de studies, die 
zijn zonen hadden gevolgd. De dominee vertelde over zijn verleden, over zijn parochie en over het werk 
dat hij in de naam des Heere mocht uitvoeren. Mienette werd door de jongedames betrokken in een ge-
sprek over een artikel uit het laatste nummer van de ‘Penelope’. 
 Al met al vloog de tijd om en voordat men het in de gaten had arriveerde de trekschuit om vier uur 
aan de Zijlpoort in Haarlem waar voor het verrichten van de vereiste tolheffingen een half uur reispauze 
werd ingelast voor nieuwe reizigers voor Amsterdams. Mienette en haar vader namen afscheid van de do-
minee en zijn dochters. Visitekaartjes werden uitgewisseld en beloftes gedaan om spoedig eens bij elkaar 
op bezoek te komen. 
 
 Mienette en haar vader liepen na het afscheid naar de herberg ‘Het Jaagschuitje’, gebruikten daar 
een verfrissing alvorens zich weer aan boord te begeven van de trekschuit, die nu via het Raamvest en de 
Turfmarkt richting Amsterdam zou gaan varen. 
De schipper en zijn scheepsknecht kwamen gezamenlijk aangelopen. Zij hadden in het ‘Tolhuysch’ aan 
hun tolverplichtingen voldaan. Het jaagpaard werd weer aangelijnd en de bemanning stapte aan boord. 
“ Ik geloof, Mienette, dat het weer gaat veranderen. Als we onderweg maar geen regen krijgen. Ik ver-
trouw de kwaliteit van het zeildoek van deze schuit niet erg.” 
Mienette en haar vader liepen het loopplankje af en namen plaats in de boot. Nu er een aantal personen de 
schuit hadden verlaten was het oude gezelschap behoorlijk uitgedund. Alleen het oude rimpelige vrouw-
tje, het oudere echtpaar en de twee lezende heren van de oude groep passagiers zaten in het voorcompar-
timent. Een jong stel, dat nog in de vóórhuwelijkse fase verkeerde, betrad de boot en trokken zich terug 
op het dek voor de mast van de boot en hadden slechts oog voor elkaar. Nadat er nog een aantal reizigers 
zich bij de schipper hadden gemeld werd het sein van vertrek gegeven en zette de schuitenjager met zijn 
jaagpaard de trekschuit in beweging. Het laatste deel van de reis naar Amsterdam was begonnen. 
 De gesprekjes van de reizigers in het voorcompartiment gingen over algemene onderwerpen zoals 
het weer en gebeurtenissen, die zich hier of daar hadden voltrokken. Het jonge stel hield zich afzijdig en 
nam geen deel aan de praatjes van hun medepassagiers. 
Het oude vrouwtje vertelde dat zij op weg was naar haar zoon die in Amsterdam woonde. Haar tocht was 
een droevige tocht. Zo vertelde zij. De vrouw van haar zoon was onlangs overleden en zou morgen op het 
kerkhof van de Hervormde Gemeente in Amsterdam worden begraven. Meneer v.d. Chijs en Mienette be-
tuigden aan het vrouwtje hun deelneming. Al snel ging het gesprek over andere soortgelijke ervaringen, 
waarbij jonge mensen te vroeg door de dood uit het midden van de levenden werden gerukt. Inmiddels 
was de tocht al redelijk opgeschoten toen de scheepsknecht aanstalten maakte om het zeildoek weer terug 
te rollen om zodoende de huif van het voorcompartiment weer volledig aan te brengen. 
“ Ja mensen,” zei de scheepsknecht in plat Amsterdams, “ helaas is het mooie buitengebeuren voorbij. Ik 
ga nu het zeildoek terugrollen en als u hier en daar even een helpende hand wil toesteken dan is de huif zo 
direct weer aangebracht en kunt u de rest van de reis droogzittend doorbrengen. Volgens de schipper is er 
zwaar weer op komst.” 
Meneer v.d. Chijs keek eens naar de lucht en bemerkte hoe grauw die in het westen was geworden. Grote 
wolken pakten zich boven de trekvaart samen. 
“ Ik denk, Mienette, dat de schipper wel eens gelijk kon hebben.” 
Nu het zeildoek teruggerold was en alleen de uitsparingen voor de venstertjes nog onbedekt waren, voel-
de de ruimte van het voorcompartiment warm en klammig aan. Door het afdekken van de ruimte werd 
ook het binnenkomende daglicht grotendeels afgesloten waardoor de passagiers in een half verduisterde 
ruimte moesten vertoeven. 
“ Papa,” zei Mienette, “ dit is niet aantrekkelijk hè, om zo in het duister te zitten. Het is hier zelfs broei-
erig warm. Ik hoop dat we wat verkoeling krijgen. Zou het zeildoek voldoende waterdicht zijn?” 
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“ Dat zie je pas als het flink gaat regenen,” antwoordde Mienettes vader. Doordat de passagiers nu in een 
bedompte duistere ruimte zaten verstomde ook de gesprekken. Een enkele passagier plaatste nog een op-
merking doch te meeste deden er het zwijgen toe. Op een gegeven moment stapte de schuitenjager van 
het jaagpaard af en liep naar de schipper om instructies te ontvangen. 
“ Schipper, wat doen we? In de verte hoor ik het al onweren. Gaan we door en riskeren we de bui of leg-
gen we aan bij de stalhouderij ‘Landzicht’ een kilometer verderop om daar de bui af te wachten?” 
“ Tja,” antwoordde de schipper,” het lijkt mij het verstandigst om de bui in die herberg af te wachten. Ik 
zit niet graag met onweer boven mijn hoofd als ik straks op de open vlakte tussen Halfweg en Amsterdam 
vaar.“   
“ Prima, Schuit, zo doen we het. Bij de herberg leggen we aan.” 
Mienette had de conversatie tussen de schipper en de schuitenjager aangehoord en raakte enigszins ver-
ontrust. 
“ Papa, is onweer erg gevaarlijk?” 
“ Ja, hier in het open veld of op het open water is er altijd kans op blikseminslag. Ik vind het ook een ver-
standige beslissing van de schipper om de bui in de herberg af te wachten.” 
Langzaam kleurde de wolkenmassa steeds donkerder en verschenen de eerste onweerskoppen op de grau-
we wolkenmassa. De natuur hield, als het ware, de adem in voor de dingen die zouden gaan komen. Een 
enkele vogel scheerde nog door de lucht op zoek naar een schuilplaats. Toen meldde zich de eerste voor-
bode van het naderende onweer. Een somber gerommel ver weg van de trekschuit kondigde het naderen-
de noodweer aan. De stilte in de natuur en binnen in de trekschuit werd algemeen. Een windvlaag deed de 
kruinen van de bomen aan de overzijde van de Amsterdamse trekvaart buigen, terwijl enkele bladeren 
werden losgerukt en speels door de wind werden meegenomen om even later in de vaart te belanden. Bij 
de afmeerplaats voor de herberg aangekomen liet de schuitenjager het jaagpaard halt houden en hielp hij 
de scheepsknecht met het aanleggen van de trekschuit. Langzaam schoof de schuit tegen de aanlegsteiger. 
De eerste druppels begonnen al te vallen en veroorzaakten doffe holle klanken onder het zeildoek. 
“ Hoor, papa. Het begint al te regenen!” 
“ Ja, gelukkig zijn we bij de herberg. Daar zullen we behoorlijk kunnen schuilen en de bui afwachten. 
Neem jij je valiesje alvast mee dan kun jij van boord gaan zodra de loopplank is uitgelegd.” 
De stalhouder stond gekleed in een leren sloof zijn klanten voor de deur van de herberg al buiten op te 
wachten. De stalhouder tevens herbergier was en fors gebouwde man. Een rond en enigszins rood hoofd 
met borstelige wenkbrauwen en strakke gezichtslijnen verrieden het harde bestaan dat deze man had ge-
had. Zijn grove handen en zware onderarmen waren gewend het arbeidsintensieve werk op de stalhou-
derij en herberg te verrichten. Naast de herberg was een groot smeedijzeren toegangshek aangebracht, die 
toegang gaf tot de boxen en stallen in het achterste gedeelte van de herberg. Op het hek was met smeedij-
zeren letters de tekst ‘Stalhouderij Landzicht’ gelast. Naast het smeedijzeren hek stond een imposante 
oude kastanjeboom waarvan de kruin ruimschoots boven de herberg uitstak. 
“ Schuitenjager,” riep de herbergier,” zet het paard maar in de stallen, er zijn nog verschillende boxen 
vrij.” 
Een oorverdovende klap verbrak het gesprek tussen de herbergier en de schuitenjager. Mienette schrok 
van de donderklap en zag de schuitenjager met het paard de zandweg verlaten om met een stevige pas het 
toegangshek te passeren en het jaagpaard binnen te brengen.  
Inmiddels was het oude vrouwtje, dat in trekschuit haar laarsjes had uitgedaan, druk bezig om deze weer 
aan te trekken, toen zij zich tot meneer v.d. Chijs wendde.  
“ Och, och,” kreunde het vrouwtje, “ ach meneer, zou u zo goed willen zijn om mij uw arm aan te bieden?  
Ik kom zo moeilijk overeind. Het is niets gedaan voor een oud mens zoals ik, om zo lang stil te moeten 
zitten. Ik ben helemaal verstijfd.” 
Meneer v.d. Chijs wachtte geduldig totdat het vrouwtje haar laarsjes helemaal had dichtgeknoopt en bood 
haar zijn arm aan en hielp haar op te staan. Het oude vrouwtje kwam moeizaam overeind. Verstijfd van 
het lange zitten deed zij een paar pasjes richting trapje om de trekschuit te verlaten. 
“ Papa,” zei Mienette, die in de huifopening van de trekschuit stond, “ schiet nu op. Straks breekt de bui 
los!” 
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Mienette had niets te veel gezegd. Het ritme van de tikkende druppels op het zeildoek versnelde en gaven 
nu een stevige roffel ten gehore. Een sterke windvlaag deed het bladerdek van de bomen zwaar ruisen, 
terwijl tientallen bladeren voortjoegen op de luchtstroom. 
“ Papa, kom nu!” 
“ Ja Mienette. Ga jij maar naar de herberg en neem mijn valies ook mee. Ik volg je met mevrouw hier.” 
Mienettes vader leidde het vrouwtje voorzichtig naar het trapje, hielp haar de trekschuit te verlaten en gaf 
haar, eenmaal op de zandweg gekomen, een arm. 
“ Fijn meneer, dat u mij wilt helpen,” stamelde het vrouwtje, terwijl ze zich vaster klemde aan de arm van 
meneer v.d. Chijs. Voetje voor voetje liep het tweetal nu richting herberg terwijl de regenbui in kracht 
toenam. Een felle bliksemflits, recht boven de trekvaart kondigde het naderen van het noodweer aan. Een 
volgende bliksemflits zette de omgeving in een helder licht gevolgd door een rollende donderslag ten te-
ken dat de onweersbui direct zou losbarsten. Mienette liep haastig de herberg binnen en zette zich aan een 
tafeltje, dat voor het raam stond. 
“ Mejuffrouw, mejuffrouw,” zei een kleine dikke vrouw die blijkbaar de herbergierster was, “ u kunt be-
ter niet aan het raam gaan zitten met dit zware weer. Neemt u maar plaats aan één van de tafeltjes verder-
op in de kamer.”  
Mienette negeerde de wijze raadgeving van de vrouw en keek door het raam richting Amsterdam. Zwaar 
bogen de kruinen van de bomen aan de overzijde van de vaart onder het geweld van de windvlagen. Bo-
ven het landschap lag een grauw regengordijn dat een verder uitzicht richting Amsterdam ontnam. Op dat 
moment arriveerde haar vader met het oude vrouwtje, druipend van de regen, in de hal van de herberg. De 
herberg beschikte over een klein halletje waar jassen en parapluis e.d. konden worden opgehangen. Direct 
na binnenkomst stond rechts van de deur een grote tapkast met een zestal hoge barkrukken. In de gelagka-
mer stonden zo’n tien tafeltjes met elk twee of drie stoeltjes. Op elk tafeltje stond een glazen potje, waarin 
een klein kaarsje brandde. Boven de tapkast hing een grote olielamp, die vanwege de ingevallen duister, 
was aangestoken en de gelagkamer in een naargeestig lichtschijnsel zette. 
Mienettes vader en het oude vrouwtje gingen aan het tafeltje zitten waar Mienette al was aangeschoven. 
Meneer v.d. Chijs keek eens rond in de gelagkamer en zag dat er behalve twee ramen aan de voorzijde 
van de herberg ook aan de landzijde zich nog twee grote ramen bevonden. 
“ Meneer, mevrouw en mejuffrouw,” zei de herbergiervrouw, “ mag ik u even storen door een kaarsje in 
het raamvenster te zetten?” 
De herbergiervrouw zette, al schietgebedjes prevelend en twee kruistekens slaand, een kaarsje voor het 
raam. De herbergiervrouw was een klein maar stevig uitziend vrouwtje in eenvoudige boerenkledij. Voor 
elk venster herhaalde zij het ritueel. Plaatste een brandend kaarsje, riep Moeder Maria aan en sloeg een of 
twee kruistekens. Tenslotte stak ze voor het Mariabeeld, dat achterin de gelagkamer op een verhoging aan 
de muur bevestigd was, twee kaarsjes aan. Sloeg wederom twee kruistekens en bad Moeder Maria nog-
maals om bescherming tegen het voortrazende noodweer. 
“ Papa, wat doet die mevrouw?” 
“ Die mevrouw vraagt Moeder Maria om bescherming van haar have en goed. Dat is een oud Katholiek 
gebruik bij ernstige situaties zoals nu.” 
Regenvlagen ontnamen de gasten het zicht buiten, terwijl het smeedijzeren hekwerk piepte en kreunde 
onder de aanhoudende rukwinden. 
“ Papa, wat gaat het te keer hè. Ik ben blij dat we nu niet meer op de trekschuit zitten. Ik geloof dat ieder-
een binnen is hoewel ik dat jonge stel dat vooraan bij de mast zat nog niet binnen heb gezien. Zouden die 
nog op de boot zitten?” 
Een felle lichtflits zette de herberg in een angstaanjagend lichtschijnsel. De herbergiervrouw sloeg diverse 
kruistekens achter elkaar en bad voor het Mariabeeld moeder Gods aan alsof haar leven er van af hing. De 
meeste gestrande passagiers schonken weinig aandacht aan de biddende vrouw en bestelden bij de herber-
gier een drankje of hapje of iets anders dat de goede man in voorraad had. Plotseling schoot een laag 
langs de grond sissende bliksemflits, die de gelagkamer in een helder licht zette, en die direct gevolgd 
werd door een oorverdovende klap en de herberg op zijn grondvesten deed schudden, terwijl alle glazen 
en flessen in de tapkast rinkelend tegen elkaar stootten. Iedereen zat als verstijfd van schrik in de gelag-
kamer. Na enige seconden klonk er van buiten een indringend gekraak van scheurend hout. De grote 
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machtige kastanjeboom, naast het toegangshek, was geraakt door een blikseminslag en liet langzaam zijn 
zware kruin vallen, die met een donderend geweld op de zandweg terecht kwam en deze volledig versper-
de. Na het afscheuren van de kruin van de boom stond er nog slechts een restant stam van ongeveer drie 
meter hoogte als een dreigende vinger Gods, wijzend omhoog naar de machtige krachten van het onbe-
kende. 
“ Tjee. Moet je nu eens zien!” zei één van de gasten waarop iedereen zich naar de twee zijramen haastte 
om te zien hoe de trotse paardekastanje geveld was door het machtige natuurgeweld en nu op de zand-
weg en half in de vaart terecht was gekomen.  
“ Tjonge, tjonge,” zei een ander, “ daar hebben we geluk aan gehad. Voor hetzelfde geld was de bliksem 
hier in de herberg ingeslagen!” 
Buiten zette het noodweer zijn activiteiten onverdroten door. Het zicht naar de overzijde van de vaart 
werd nu totaal ontnomen door de regengordijnen, die voorbij joegen en de zandweg in een modderpoel 
veranderde. De ene bliksemflits na de andere losten elkaar in een gestaag tempo af, terwijl de donder-
slagen een onophoudelijke roffel veroorzaakten. 
De herbergiervrouw was voor het Mariabeeld op haar knieën gezonken en bad zoveel schietgebedjes en 
sloeg zoveel kruistekens dat haar nodig leek voor het behoud van huis en haard.  
Mienette zat samen met het oude vrouwtje overdonderd naar buiten te kijken naar de resten van de ge-
kliefde boom. 
“ O, God, o God,” stamelde het vrouwtje, “ dat ik dit ook nog aan de vooravond van de begrafenis van 
mijn schoondochter moet meemaken. O God, o God.”  
Meewarig schudde het vrouwtje het hoofd en deed er verder het zwijgen toe. 
“ Zo, kastelein,” zei één van de heren uit het gezelschap,“ je boft maar weer met zo’n berg brandhout 
voor de deur. Je beschikt nu over een flinke portie stookhout voor de komende winter!” Een aarzelend 
gelach steeg op uit de groep verraste reizigers, die nu weer een beetje bij zinnen kwam. 
 Op dat moment hield een diligence halt voor het toegangshek van de stalhouderij. De diligence 
reed niet snel en de koetsier had al tijdig bemerkt dat de doorgang geblokkeerd was door de omgevallen 
boom. Het onweer was nu over zijn hoogtepunt heen. De donderslagen klonken verder weg en de blik-
semschichten waren minder fel. Ook de hoosbuien namen af en veranderde in een gestadige regenbui 
waardoor de omgeving van de zandweg in een modderpoel veranderde. 
“ Kijk eens, kastelein. Je krijgt nog meer klanten. Er staat een diligence voor je toegangshek,“ zei één van 
de gasten. 
“ Och, ja. Wat doet die nu hier op dit moment,” reageerde de herbergier, die naar het raam toeliep om 
zich te overtuigen van hetgeen hij zojuist gehoord had. 
De koetsier, die net van de bok was afgestegen, trachtte de paarden, die onrustig van het onweer waren, in 
toom te houden. Resoluut trok de herbergier zijn zwarte duffelse jas aan en verliet de gelagkamer om de 
koetsier de helpende hand te bieden. Uit de diligence stapte een in het zwart geklede lange man. De cape, 
die hij droeg, werd door de windvlagen op en neer geblazen, waarbij beurtelings de cape wijd opbolde 
waardoor de man driemaal zo breed leek te zijn, om vervolgens de cape strak om de man te blazen. De 
cape was aan de binnenzijde gevoerd met een scharlakenrode stof, terwijl de buitenkant van een glim-
mende zwarte zijde stof was gemaakt. Zijn hoed, met de linkerhand vasthoudend, liep de man, steunend 
op een wandelstok, naar de koetsier toe en gaf hem enkele instructies, die voor de toeschouwers onbekend 
bleven. Toen de herbergier zich bij het tweetal voegde en de paarden bij het hoofdtuig pakte, beende de 
lange in het zwart geklede man richting herberg om even later de gelagkamer te betreden.   
 Mienette huiverde bij het zien van deze lange man, die met zijn onverwachte schrikachtige bewe-
gingen een sinistere uitstraling had. De man begroette de aanwezigen met een nors ´goedenavond´ en 
zette zich, nadat hij de grote zwarte cape over een stoel had gelegd, aan één van de nog onbezette tafeltjes 
in de gelagkamer. Iedereen in de gelagkamer had, op het moment dat de onbekende man binnentrad, een 
stilte in acht genomen en een ´goedenavond´ teruggebromd als welkomsgroet. 
Buiten op de zandweg hadden de koetsier en de herbergier de diligence een kwartslag gedraaid, zodat de 
paarden naar het erf geleid konden worden. De herbergier hield het bittuig van het linker paard, dat het 
meest onrustig was en zwaar met het hoofd schudde, vast en leidde het span het erf op om vervolgens de 
paarden uit te spannen. 
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“ Zeg Mienette,” zei haar vader,” ik zal aan de schipper vragen of ik onze plaatsen in het voorcomparti-
ment kan omwisselen voor plaatsen in de roef. Het lijkt mij geen pretje om straks in het vochtige deel van 
de trekschuit te moeten zitten. Wilt u ook een plaats in de roef, mevrouw?” vroeg meneer v.d. Chijs zich 
tot het oude vrouwtje wendend. 
“ Ach, dat is zeer vriendelijk van u, maar ik kan helaas geen geld besteden aan zoiets duurs,“ zei het 
vrouwtje. 
“ Och, mevrouw, ik zal met genoegen de kosten van die plek op me nemen.” 
Mienettes vader liep naar de schipper en zijn maten die gedrieën aan de bar zaten en zichtbaar genoten 
van het biertje dat zij gebruikten. 
“ Pardon, schipper,” zei meneer v.d. Chijs tegen de aangesprokene, ” ik zou graag mijn plaatsen in het 
voorcompartiment omwisselen voor plaatsen in het roefgedeelte van de trekschuit. Is dat mogelijk?” 
“ Natuurlijk, meneer,” zei de schipper, ” de meerprijs is zes stuivers per plaats. De roef is nu onbezet. Met 
hoeveel personen wilt u plaats nemen in de roef?” 
“ Drie personen,” antwoordde meneer v.d. Chijs en betaalde de verschuldigde achttien stuivers en liep 
weer terug naar het tafeltje waar Mienette en het oude vrouwtje hun kopje koffie zaten te drinken. 
“ Zo Mienette, mevrouw, dat is geregeld.”  
“ O, meneer, hoe kan ik u danken,” zei het oude vrouwtje waarop meneer v.d. Chijs met een eenvoudig 
maar duidelijk handgebaar kenbaar maakte dat hij geen dankbetuigingen wenste te ontvangen.  
Inmiddels waren de koetsier en de herbergier de gelagkamer binnengekomen. De herbergier trakteerde de 
koetsier op een stevige borrel en vertelde hem dat hij voor de nacht nog wel een kamertje vrij had gezien 
de situatie, dat de reis naar Amsterdam nu niet te vervolgen was. 
“ En u, meneer,” sprak de herbergier de man in het zwart aan,” overnacht u ook hier of vertrekt u weer?” 
De man in het zwart richtte zich enigszins op en vroeg de schipper of er nog plaats was op de trekschuit 
om hem naar Amsterdam te brengen. Nadat de schipper bevestigend had geantwoord, zei de man zich tot 
de herbergier richtend: “ Ik reis straks mee met het gezelschap van de trekschuit.”  
Waarna de man de kosten van de tocht aan de schipper betaalde en een glas whisky bij de herbergier 
bestelde.  
“ Och jee, papa,”zei Mienette,” die man komt toch niet bij ons in de roef zitten?” 
“ Dat is best wel mogelijk Mienette. Heb je daar bezwaar tegen?” 
“ Nee, dat niet. Maar ik vind het zo’n enge man.” 
“ Mienette toch. Toe! Luister eens, je bent nog wat uit je doen vanwege dat onweer. Het is een gewone 
man, die gestrand is en zijn weg vervolgd met ons in de trekschuit. Hij lijkt mij van goede komaf. Anders 
had hij nooit met een diligence de reis naar Amsterdam aangevangen.”  
 Nu het onweer in intensiviteit afnam en de zware regen was overgegaan in een lichte regenbui, 
verhief de schipper zijn stem en nodigde degenen, die naar Amsterdam wenste te gaan, uit zich weer aan 
boord te begeven. Buiten gekomen rook Mienette de frisse geur van de regen en kamperfoelie, die de we-
reld in een bedwelmende frisheid onderdompelden. Alles wat de regen had geraakt glom in het zwakke 
zonneschijn dat aarzelend door het wolkendek heen brak en het landschap in een zacht avondlicht zette. 
De passagiers pakten hun bagage op, verlieten de herberg annex stalhouderij en liepen omzichtig, de voe-
ten droog pogend te houden, naar de aanlegplaats van de trekschuit.  
De ingang van het voorcompartiment was aan de zijkant van de trekschuit gesitueerd. Om de roef te be-
reiken moest men via de boordgang naar het achterdek lopen om daar via het lage deurtje en het trapje 
naar beneden in de roef af te dalen. 
Mienette had gelijk gekregen. Ook de sinister uitziende man met de zwarte cape betrad de trekschuit en 
nam plaats in de roef. Hij zette zich tegenover haar op de met leer beklede bank, terwijl haar vader en het 
oude vrouwtje naast haar kwamen zitten. 
“ Zo mensen,” zei de schipper, ” ik zal voor u even de blakers aansteken, zodat u kunt zien wat u zegt, 
nietwaar,” grapte de man.  
Behalve de blakers stak de schipper ook nog een koperen olielamp, die aan één van de balken van de roef 
hing, aan waardoor de roef redelijk verlicht werd. 
“ Schipper,” sprak meneer v.d. Chijs de man aan, “ hoe lang denkt u dat het nog zal duren voordat we in 
Amsterdam aankomen? We hebben een flink oponthoud gehad. Nietwaar.” 
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“ Tja meneer, wat zal ik zeggen. Als het pad goed begaanbaar is, verwacht ik rond half acht aan de Haar-
lemmerpoort aan te komen. Mochten er echter obstakels op het jaagpad liggen dan kan het langer gaan 
duren.” 
Nadat hij dit gezegd had, verliet de schipper de roef, gaf de scheepsknecht opdracht de tros los te gooien 
en de trekschuit om het restant van de boomkruin te bomen om dan aan te haken aan het jaagpaard. De 
mast van de trekschuit werd weer opgericht, terwijl de schuitenjager behoedzaam met het jaagpaard voor-
bij de omgevallen boom ging om zich aan de andere kant van de boomkruin op te stellen om het trek-
koord te kunnen aanhaken. Nadat de trekschuit was aangehaakt werd de tocht vervolgd, de schuitenjager 
leidde het jaagpaard, terwijl de schipper als roerganger de juiste koers bewaakte. 
“ Pardon, mevrouw, meneer en jongedame,” sprak de man in het zwart, “ nu wij hier toch samen in de 
roef zitten wil ik me even voorstellen. Ik ben Christiaan Sepp Janszen, commissaris van politie in het 
zesde kanton te Amsterdam. Ik sta direct onder het gezag van het gerechtshof te Amsterdam.” 
“ Och,” liet Mienette zich ontvallen. Dit was voor haar een hele opluchting om te horen dat de man in het 
zwart een dienaar van de wet was. Meneer v.d. Chijs en het oude vrouwtje  stelden zich ook voor en al 
spoedig ontspon zich al een levendig gesprek, waarbij de commissaris zich liet kennen als een goed cau-
seur. De commissaris was, zoals al gemeld, geheel in het zwart gekleed, had een mager met diepe groe-
ven getekend gelaat en had een zeer dunne grijze haardos. Mienette schatte zijn leeftijd ouder dan die van 
haar vader, die nog altijd, hoewel grijzend, nog een weelderige haardos had. De man had en smalle spitse 
neus en een brede, niet onvriendelijke maar strenge mond. 
“ Wat voor werk doet u nu precies?” vroeg meneer v.d. Chijs aan de man die tegenover hem zat. 
“ Mijn werk bestaat uit het ten dienste staan van het gerecht met name aan de officier van justitie om ern-
stige zaken, die door het gerecht worden behandeld te voorzien van bewijsmateriaal, getuigenverklarin-
gen en voorgeleiding van de verdachten van een misdrijf.” 
“ Zo!” dacht Mienette, “ dat is niet mis.” 
“ Wat voor rechtzaken moet ik me hierbij voorstellen?” vroeg meneer v.d. Chijs. 
“ Voornamelijk zware misdrijven, zoals moord, doodslag, mishandeling en dergelijke. Met andere woor-
den de zware criminaliteit.” 
“ Dus in Amsterdam kan men op veel criminaliteit stuiten?” vroeg meneer v.d. Chijs. 
“ Niet alleen in Amsterdam, hoor meneer. In alle steden in Nederland, maar ook op het platteland, worden 
misdaden begaan. De meeste misdrijven worden voor het gerecht gebracht en opgelost. Mijn aandeel in 
dit soort zaken is getuigen te verhoren en verklaringen op te stellen, die tijdens de rechtzitting door de of-
ficier van justitie gebruikt worden om de aanklacht te voorzien van een wettelijke bewijsvoering.” 
“ En is dat lastig, de juiste verklaringen van getuigen te verkrijgen?” vroeg Mienette geïnteresseerd. 
“ Soms is dat lastig. Vaak moet er speurwerk worden verricht om achter de ware toedracht van een mis-
drijf te kunnen komen. Het is tenslotte vaak een halszaak, waarover de rechter zich uitspreekt. Dan moet 
de bewijsvoering tegen zo’n verdachte wel solide en waarheidsgetrouw zijn.” 
“ Wat gebeurt er met een verdachte, die schuldig wordt bevonden?” vroeg Mienette, die geboeid was 
geraakt door het onderwerp dat in het gesprek werd aangekaart. 
“ Nu,” zei de commissaris,” in geval van een moord of doodslag wordt door de rechter de doodstraf uitge-
sproken. In andere gevallen wordt een lange of minder lange gevangenisstraf opgelegd en wordt de ver-
oordeelde gedetineerd.” 
“ Wat bedoelt u met gedetineerd?” vroeg Mienette. 
“ Nu jongedame. De meeste steden in Nederland bezitten een gevangenis voor kortgestraften. Veroor-
deelden, die een lange straf moeten uitzitten, worden geplaatst in speciale inrichtingen, zoals de gevan-
genissen in Veenhuizen en Ommeschans.” 
“ Oh,” reageerde Mienette op de namen Veenhuizen en Ommeschans, “ ik dacht dat in Veenhuizen en 
Ommerschans mensen zoals landlopers of weeskinderen werden heropgevoed.” 
“ Ja dat klopt. Maar in Veenhuizen en Ommerschans zijn ook speciale gebouwen, die speciaal voor lang-
gestraften zijn ingericht. Deze misdadigers komen onder een streng regime te staan en verblijven daar 
misschien wel hun hele leven als de koning hen geen gratie verleent. De instellingen waar u op doelt zijn 
de sociale opvoedingsgestichten van de Maatschappij van Weldadigheid. Daar komen meestal personen, 
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die een klein vergrijp hebben begaan of door sociale omstandigheden niet meer in de stad te handhaven 
zijn.” 
“ Bent u wel eens schrijnende gevallen tegengekomen?” vroeg Mienettes vader. 
“ Ja dat wel. Een aantal jaren geleden heb ik assistentie moeten verlenen bij het gerechtshof in Den Bosch 
bij een ingewikkelde moordzaak. Die zaak heeft toen erg veel aandacht gekregen in Brabant, temeer om-
dat de hoofdverdachte een vrouw was die zelfstandig, zonder hulp van anderen, zich op het pad van de 
misdaad had begeven. Meestal is een vrouw slachtoffer of aanstichtster van een misdrijf. In deze zaak lag 
de situatie geheel anders. Maar kom, ik zal u de finesses van deze, toch wel interessante zaak, uit de doe-
ken doen.” 
De commissaris maakte het zich gemakkelijk, knoopte zijn jacketjasje los en strikte zijn krawatte om de 
hals wat losser. Pakte uit de binnenzak van zijn jacket een korte moderne pijp, vulde die met tabak en stak 
deze aan. Nadat de eerste rookwolken kringelend zich met de walm van de olielamp hadden vermengd 
begon de commissaris zijn verhaal.  
 

Johanna Haneveer was al ruim twee jaar getrouwd met de Bredase bakker Anthony Bastiaanse, 
toen haar moeder onverwachts overleed. Omdat de bejaarde vader van Johanna een herberg dreef, 
besloot het echtpaar bij de oude man in te gaan wonen, zodat haar vader goed verzorgd zou wor-
den. Aanvankelijk leek alles goed te gaan doch gaandeweg traden er over en weer irritaties op en 
werd de verstandhouding tussen de vader en de echtelieden dusdanig slecht dat de bejaarde vader 
het echtpaar op een gegeven moment sommeerde met hun twee kinderen zijn huis annex herberg 
te verlaten. 
Omdat Johanna en haar echtgenoot geen stappen hadden ondernomen voor henzelf en de kinderen 
een ander onderkomen te verkrijgen, barstte op 28 april 1820 een emotionele bom met verstrek-
kende gevolgen. 
Tussen twee uur en half drie ‘s middags hoorde de knecht van de bejaarde vader een pistoolschot 
afgaan met daarna volgend een aantal harde slagen en veel geschreeuw in de huiskamer. Toen de 
knecht op het binnenerf van de herberg Johanna met haar vader aantrof stond zij het bloed van het 
gelaat van de oude man af te wassen. De vader klonk schor en riep telkens; “ Zij hebben mij wil-
len doodslaan. Ik zie niets meer. Ik ben blind.”  
Johanna jammerde voortdurend: “ Mijn vader, mijn vader, wat is er toch gebeurd?” 
Omstanders uit de buurt die toegesneld waren, vroegen aan de oude man of hij zichzelf niet van 
het leven had willen beroven, want er lagen stukken van een pistool op de vloer van de huiskamer. 
Daar schrok de oude man van en antwoordde hierop: “ Zou ik dan geen gevoel voor godsdienst 
genoeg hebben om tot zoiets in staat te zijn!” 
 Al met al de gebeurtenis bleef onduidelijk temeer omdat de bejaarde vader bleef volhouden 
dat zijn dochter hem van het leven had willen beroven, terwijl de dochter het tegenovergestelde 
beweerde. In de ondervraging, die Johanna onderging, beweerde zij dat zij die middag haar paar 
maanden oude baby op de eerste verdieping had horen huilen daarop zij naar boven was gegaan, 
haar vader alleen achterlatend in de huiskamer. Eenmaal boven gekomen hoorde zij in de bene-
denwoning een pistoolschot, rende met het kind op de arm naar beneden en vond daar haar vader 
geknield voor de kachel met het gezicht en de handen onder het bloed. Zij had daarop de oude 
man naar de pomp op de binnenplaats geleid om daar zijn gezicht schoon te wassen.  
 De bejaarde vader echter beweerde dat Johanna het kwaad had aangericht. Zij had boven-
dien een tiental dagen eerder hem getracht te vergiftigen. Zij was pas te hulp gekomen, toen hij op 
eigen kracht naar de pomp was gestrompeld om zichzelf te wassen.  
 Onderzoek in de woning wees uit dat er bloedvegen op de muren van de gang zaten die hij 
kennelijk in zijn blindheid had gemaakt. Hierdoor werd het hulpverleningsverhaal van Johanna 
minder betrouwbaar. Johanna werd gearresteerd. Haar echtgenoot, die tijdens het voorval niet aan-
wezig was, verklaarde dat er naar zijn weten geen pistool of kruit in het huis aanwezig was. Oplet-
tende speurders echter ontdekten in de slaapkamer van het echtpaar een aantal korrels buskruit. 
 Het dienstmeisje van de oude Haneveer bevestigde dat, de oude man tien dagen geleden 
zijn warme melk wilde opdrinken, er iets vreemds in de melk dreef. De dienstmeid had de onge-
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rechtigheid dat er groenig uitzag en na onderzoek vermoedelijk Spaans groen zou zijn, eruit ge-
schept. Woedend had de bejaarde man de stenen kom met melk op de vloer aan stukken gegooid 
uitroepend: “ Zij hebben mij willen vergiftigen. Het is gelukkig dat God dit niet heeft gewild, an-
ders was ik reeds koud geweest.” 

Daarna was de oude man voorzichtig geworden bij het eten en drinken en liet zijn dienst  
 meid alles proeven; zelfs zijn medicijnen. Johnna bleef ontkennen het kwaad te hebben aangericht 

en zei met een stalen gezicht dat zij wel honderd gelegenheden, in de kelder bijvoorbeeld, had ge-
had om haar vader te doden. Maar zo gek was zij niet geweest om zoiets te doen, terwijl zij betrapt 
had kunnen worden door een klant, die zich in de herberg zou kunnen bevinden.  

De rechter van instructie herhaalde de beschuldiging op de zitting en Johanna speelde  
 prachtig toneel. Zij riep:  “ O God, die arme man!” Alsof zij op dat moment pas had gehoord dat 

haar vader blind was geworden. 
In de tussentijd waren de opsporingsambtenaren druk in de weer om in alle winkels in de  

 stad navraag te doen of er een vuurwapen met kruit en lood was verkocht aan Johanna of haar 
man. Tenslotte had men succes. In een winkeltje in een achterafstraatje bleek dat veertien dagen 
ervoor aan een arm meisje vuursteen en vier lood kruit was verkocht. Toen de winkelierster vroeg 
voor wie de boodschap bestemd was had het kind geantwoord dat het voor een meneer uit de her-
berg ‘ Het Vosje’ was; de herberg van de bejaarde Haneveer. Nadat het arme meisje was opge-
spoord bleek bij een confrontatie dat zij Antony Bastiaanse aanwees als diegene aan wie zij het 
schiettuig had afgeleverd. 

Nu Johanna ter ore kwam dat haar man beschuldigd werd van het materiaal te hebben  
 gekocht, kreeg Johanna het spaans benauwd en eiste opnieuw verhoord te worden. In dat verhoor 

bekende zij het pistoolschot te hebben gelost met als argument dat als zij haar vader dusdanig wilde 
verwondde dat hij dan aangewezen was op haar hulp dat zij dan met haar man en twee kinderen wel 
in de herberg zouden kunnen blijven wonen. Daarna bekende zij ook dat zij zich in mannenkleren 
had gestoken en zich voor herenknecht had uitgegeven om bij de geweermaker van het regiment 
Nassau in de Akkerstraat voor een rijksdaalder een pistool en vier kogels had gekocht. 

Toen zij op 28 april het besluit van haar vader hoorde dat zij met man en kinderen die dag  
 het huis moest verlaten, sloeg blinde woede in haar toe. Zij schoot haar vader in het gezicht om 

vervolgens met het pistool op de oude man in te slaan, waarbij de kolf van het pistool afbrak. Zij 
ontkende dat haar echtgenoot ook maar iets met de misdaad te maken had. 

In het onderzoek verklaarde de geweermaker zich te herinneren aan de zich als herenknecht  
 verklede Johanna het wapen en de kogels te hebben verkocht. Toen justitie haar echter het aandeel 

van haar man wilde laten bekennen trachtte zij hem vrij van alle schuld te pleiten door zichzelf vol-
ledig verantwoordelijk te stellen. 

De oude Haneveer was echter zijn verwondingen niet meer te boven gekomen. Inwendige  
 bloedingen deden zijn krachten afnemen en na verloop van tijd bezweek hij alsnog aan de gevol-

gen van het pistoolschot. 
Nu de aanklacht van poging tot doodslag veranderde in moord, realiseerde Johanna dat zij  

 nu de doodstraf voor haar misdrijf zou kunnen krijgen. Nu trachtte zij de schuld op haar man te 
schuiven, die echter in alle toonaarden bezwoer niets met het voorval te maken te hebben. In het 
huis van bewaring in Den Bosch, waar zij werd opgesloten om voor het Hof van Assisen te ver-
schijnen, versomberde zij van dag tot dag, waarop men zich genoodzaakt zag om twee medege-
detineerden bij haar op cel te zetten om te voorkomen dat zij zelfmoord zou plegen. 

Op donderdag 22 juni hield het Hof van Assisen zijn zitting en nadat enkele getuigen  
 waren gehoord vroeg de rechter of zij schuldig was aan vadermoord. Johanna bekende dat zij het 

pistool op haar vader had gericht met de bedoeling hem alleen te verwonden. Op de stelling van de 
raadsman dat zij haar vader willens en wetens had willen vermoorden herriep Johanna haar beken-
tenis met de woorden: “ Te Breda werd ik in donkere gaten opgesloten. Ik zei na hetgeen men mij 
voorzei. Omdat ik zo behandeld werd. Nu sta ik voor de rechtbank der waarheid en nu zeg ik zo 
als het is.” 

De Procureur Generaal eiste de doodstraf en na zeven uur pleidooien werd de zitting tot de  
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 volgende dag uitgesteld. Op die dag verzamelde zich een grote menigte op de rechtzitting. Nadat 
de raadsheren de rechtzaal hadden betreden werd de uitspraak gedaan. 

Anthony Bastiaanse werd vrijgesproken. Johanna werd veroordeeld tot de doodstraf aan de  
  wurgpaal. Zachtjes snikte zij;  “ Ach mijne arme, mijne lieve kindertjes.” 

De voorzitter van de rechtbank schetste de gruwelijkheid van de misdaad en beval Johanna  
  de hulp van een geestelijke aan, om zich voor te bereiden op het eeuwige. 

Na de afwijzing van het cassatieverzoek werd Johanna op 12 juli 1820 op het schavot te  
  Den Bosch geleid voor de voltrekking van het vonnis. Aan haar biechtvader vertrouwde zij toe;  

“ Men hoeft niet bang te zijn voor mij, maar zult gij het wel volhouden?” 
  Op het schavot wendde Johanna zich voor de laatste maal tot het toegestroomde publiek en zei: 
  

“ Kinderlief, kinderlief. Bemint Uwe ouders; zijt hen onderdanig om niet in het ongeluk te 
komen waar ik mij nu in bevind. Ik hoop dat mijne kromme wegen er velen van zullen 
doen weggaan. Bereidwillig onderga ik deze geringe straf voor de misdaad welke ik be-
gaan heb en verzoek u om vergiffenis voor het schandaal dat ik heb opgeroepen.” 

 
 Om 13 uur 45 deed de beul zijn werk en was het vonnis voltrokken. 

 
 Nu de commissaris zijn verhaal had beëindigd viel er een doodse stilte in de roef. Het oude vrouw-
tje stamelde verdrietig;  “ Och die arme kindertjes. Hoe kan een vrouw nu zoiets doen?” 
Mienette keek haar vader enigszins hulpeloos aan terwijl haar vader het vlammetje in de olielamp bekeek. 
“ Tja mensen,” verbrak de commissaris de stilte, “ zo gaat dat soms in het leven. Niet alles is even roos-
kleurig als het eruit ziet. Overigens komt het maar zelden voor dat een doodvonnis daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Desalniettemin moet het recht toch zijn loop hebben en de misdaad bestraft worden. Persoon-
lijk ben ik geen voorstander van de doodstraf doch zolang het een strafmaatregel is in ons strafstelsel zal 
hij ook uitgevoerd worden. Meestal verleent de koning gratie maar in dit geval, na het afwijzen van het 
cassatieverzoek, werd het vonnis definitief.”  
 
 De reis liep inmiddels op zijn eind. De Haarlemmerpoort was al in zicht gekomen en de reizigers 
maakten zich klaar om van boord te gaan. Valiezen en andere bagage werden bijeen gepakt en de jassen 
werden aangetrokken. De schipper stuurde de trekschuit naar de aanlegplaats voor de Haarlemmersluis, 
legde aan en meldde de passagiers dat het doel van de reis bereikt was. Hij wenste een ieder een goede 
reis verder en een behouden thuiskomst. De passagiers in de roef verlieten deze ruimte schuifelden voor-
zichtig over de boordgang naar de uitstapplaats. Het oude vrouwtje werd door meneer v.d. Chijs begeleid 
tot op de kade waar zij afscheid nam van Mienette en haar vader en liep, enigszins stram van het  zitten, 
richting Haarlemmerpoort om na het passeren van de poort rechtsaf te slaan de Lindengracht op.  
“ Nu beste mensen, “ zei de commissaris toen hij de trekschuit had verlaten, “ ik wens u een aangenaam 
verblijf toe in ons mooie Amsterdam en misschien zien we elkaar nog eens.”  
De commissaris knoopte zijn cape vast. Zette zijn zwarte hoed stevig op het hoofd en liep met zijn koffer 
in de rechterhand, resoluut richting Prins Hendrikkade waar hij uit het zicht verdween.  
 Nu Mienette en haar vader weer alleen waren liep Mienette aan zijn arm naar de vervallen Haar-
lemmerpoort. Het gebouw was verveloos, de muren vertoonden diepe scheuren in het metselwerk en het 
kenmerkende torentje op het poortgebouw had zijn spits bij één van de laatste stormen verloren. Nadat 
Mienette en haar vader de poort hadden gepasseerd liepen zij de Haarlemmerstraat door, staken de Heren-
gracht over naar de Singel. 
“ Papa,” zei Mienette, “ wat een indringend verhaal heeft de commissaris ons verteld, hé. Zou het nu wer-
kelijk zo zijn dat als vrouwen, in het algemeen genomen, meer vrijheid zouden krijgen zij ook eerder ver-
vallen in misdadig gedrag?” 
“ Wat zeg je nu, Mienette. Vind je dat de vrouwen onderdrukt worden?” 
“ Nee, papa. Ik vroeg me af als vrouwen veel vrijheid krijgen of zij dan ook misdadiger zouden worden. 
Zou misdadig gedrag inherent zijn aan vrijheid?” 
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“ Dat lijkt mij een zeer krasse uitspraak Mienette. Maar kom, we moeten hier de Singel in. Op nummer 58 
woont de familie De Vries.” 
“ Papa. Wat een grote huizen staan er hier. Waar is het huis van de familie de Vries?” 
“ Iets verderop, daarginds, bij dat grote huis met die marmeren trap entree. Daar woont de familie.”  
Bij het grote huis aangekomen betraden Mienette en haar vader de hoge marmer stenen trap. Naast de ei-
kenhouten deur hing een glimmend gepoetste koperen naamplaat met de tekst: ‘Hoofdsecretaris der Ge-
meente Amsterdam, Jeronimus De Vries’ 
Mienette liet de klopper met een klap op de deur vallen welke klap een hol geluid in de grote hal veroor-
zaakte.   
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Amsterdam 
 
 Een aanhoudend gekoer en gestommel in de dakgoot deed Mienette ontwaken in haar logeerkamer 
bij de familie De Vries. Mienette had als logeerkamer een ongebruikte dienstbodekamer op de vierde eta-
ge onder het dakbeschot toegewezen gekregen, terwijl haar vader gebruik mocht maken van de officiële 
logeerkamer op de vijfde etage van het grote patriciërshuis aan het Singel in Amsterdam. Haar logeer-/ 
annex dienstbodekamer was eenvoudig ingericht, hij bevatte een goed en modern ijzeren ledikant, een 
wastafel met spiegel en lampetkanstel, een redelijk ruime kledingkast, een tafeltje en een stoel.   
 Mienette stond op rekte zich uit en liep naar het kleine dakraam dat uitzicht bood over de stad. Op 
het moment dat Mienette het dakraam naderde, vlogen twee duiven klapwiekend weg. Mienette bekeek 
het uitzicht over de stad; een wirwar van daken, schoorstenen en andere bouwsels. Vanuit het dakraam 
zag Mienette recht voor haar de koepeltoren van de Lutherse Kerk en rechts van haar de wereldbol to-
rendsende Hercules van het paleis op de Dam. 
 Mienette en haar vader waren de avond ervoor door de familie De Vries hartelijk ontvangen en 
voorzien van datgene wat vermoeide reizigers op dat moment het meest nodig had namelijk een goede 
maaltijd en een goed gesprek onder het genot van een glaasje Maderawijn en pittige chocolade. Die 
avond werd de reis vanuit Delft naar Amsterdam uitgebreid besproken. Nadat de logeerkamers toegewe-
zen, waren hadden Mienette en haar vader zich teruggetrokken om te gaan slapen. Nu de nieuwe dag was 
aangebroken wilde Mienette zo veel mogelijk van Amsterdam gaan zien. Zij verwisselde haar nachtkle-
ding voor haar nieuwe uitgaansjurkje, waste zich met het gereedstaande toiletgarnituur van de wastafel en 
stak haar donkerblonde haar op tot een knot en zette deze met haarspelden vast. Het uurwerk van de Oude 
Kerk sloeg acht uur, voor Mienette het teken om naar de eetkamer op de eerste verdieping te gaan om in 
gezelschap van haar vader en de familie De Vries het ontbijt te gebruiken. Mienette trok haar zacht leren 
schoentjes aan, knoopte de veters vast, schikte nogmaals haar jurkje en inspecteerde haar opgestoken knot 
om zich vervolgens via de diensttrappen naar de eerste verdieping te begeven.  
“ Goedemorgen, meneer en mevrouw De Vries,” groette Mienette eerst het echtpaar De Vries om vervol-
gens haar vader te begroeten, die reeds plaats hadden genomen aan de brede eettafel, die rijkelijk voor-
zien was van brood, krentenmik, vlees, kaas, kortom met alles wat nodig is om een ontbijt succesvol te 
maken.  
 De eetkamer was geriefelijk ingericht. Aan de korte zijde bevond zich een mooie wit marmeren 
met vergulde decoraties versierde schoorsteenmantel met daarboven een grote in een zwaar vergulde lijst 
gevatte spiegel. Links en rechts van de schouw hingen de portretten van de overleden ouders van de gast-
heer. Aan de straatkant boden twee hoge ramen uitzicht op het straatleven op het Singel. Tegenover deze 
buitengevel stond een ruime porseleinkast met een bijzonder mooi Meisner servies. Links en rechts van 
de kast bevonden zich deuren, die toegang gaven tot de ruime gang. 
 Mienette zette zich naast haar vader aan tafel, terwijl mevrouw en meneer De Vries tegenover hen 
zaten. Meneer De Vries was, naar schatting van Mienette, ongeveer vijftig jaar oud, had een vriendelijk 
en voorkomend gezicht. Lieve ogen, borstelige wenkbrauwen en een scherpe neus, die met de kleine 
mond het profiel domineerden. Mevrouw De Vries was eerder tenger van postuur maar was beduidend 
jonger, droeg een eenvoudige jurk met bloemetjesmotief en had haar haar, net als Mienette, in een knot 
opgestoken. Mevrouw De Vries had net als haar man een prettig voorkomen, waardoor Mienette zich al 
snel bij deze mensen thuis voelde. 
“ Mienette,” zei mevrouw De Vries, “ wat wil je bij het ontbijt drinken? Thee, koffie of melk?” 
“ Geeft u mij maar een glaasje melk, mevrouw.” 
Mevrouw De Vries bediende zelf haar gasten en spoorde hen aan een goed gebruik te maken van datgene 
wat de ontbijttafel te bieden had. 
“ Wij zullen niet schromen gebruik te maken van al het goede dat u ons biedt, mevrouw De Vries,” zei 
meneer v.d. Chijs. 
Terwijl men at ontspon zich een levendig gesprek tussen beide heren over de welstand van de mensen in 
Amsterdam. Als hoofd secretaris van de gemeente Amsterdam kwam meneer De Vries in contact met de 
meest aanzienlijke ingezetenen van de stad en wist dan ook zeer veel over zaken, die zich in Amsterdam 
en in Holland afspeelden. Bovendien had hij als publicist van diverse uitgaven over het onderwijs in Ne-
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derland ook landelijke bekendheid omtrent zijn ideeën over het onderwijs en de scholen in Holland. Een 
nevenfunctie van meneer De Vries was het inspecteurschap van onderwijs voor het lagere onderwijs in 
Amsterdam.  
“ Zeg Jacob,” zei meneer De Vries tegen Mienettes vader, “ hoe gaat het met Pieter Otto. Ik heb al een 
tijd niets meer van hem vernomen. Is hij nog steeds in Leiden?” 
“ Jazeker, Jerom. Pieter Otto heeft sinds kort een betrekking van amanuensis aangenomen bij het Oud-
heidkundig Museum in Leiden. Hij zal daar de muntencollectie gaan beheren en archiveren.” 
“ Och, dat doet mij deugd. De laatste keer dat ik Pieter Otto sprak hebben wij uitgebreid gesproken over 
de noodzaak om de rommelige muntenverzameling in het museum te indexeren en opnieuw te classifice-
ren. Ik hoop dat Pieter Otto zeer veel genoegen mag beleven in zijn nieuwe functie van amanuensis  van 
het muntenkabinet. Ik zal hem met zijn benoeming feliciteren.” 
“ Bovendien heeft Pieter Otto in Leiden kennis gemaakt met een aardig meisje, Helena Maas heet ze. Ze 
zijn nu al verloofd en bereiden zich voor om volgend jaar in april in het huwelijk te treden. Tja Jerom, wij 
worden oud en de jeugd vliegt uit.“  
“ Dat is zeker waar, Jacob. En hoe gaat het verder met de andere zonen?” vroeg meneer De Vries geïnte-
resseerd, waarop Mienettes vader de informatie verstrekte die van belang was. Hij vertelde onder andere 
over het vertrek van Jan Theodoor naar de Kaap de Goede Hoop, de studieresultaten van Jacobus en de 
gezondheid van zijn vrouw Anna. 
“ En onze jongedame Mienette. Wat zijn uw toekomstplannen?” vroeg meneer De Vries zich tot Mienette 
wendend. 
“ Oh, vader heeft me opgegeven voor de Franse School in Delft, waar ik nu een al een jaar les krijg, zodat 
ik me kan bekwamen in de vakken Frans, tekenen en handwerken.” 
“ Ach zo. En is dat ook uw wens?” vroeg meneer De Vries, die haarfijn aanvoelde dat Mienette eigenlijk 
andere ideeën had voor haar toekomst. Mienette, enigszins van haar stuk gebracht door deze directe 
vraag, kreeg een kleur en antwoordde bedeesd: “ Eigenlijk wil ik liever, zoals mijn broers, gaan studeren, 
maar in Delft bestaat geen mogelijkheid om meisjes zoals ik te laten studeren.” 
“ Tja, ik begrijp je Mienette. Dat probleem speelt niet alleen in Delft maar ook hier in Amsterdam. Door 
de hardnekkige weigering van de overheid om zelf scholen voor vervolgonderwijs te stichten zijn begaaf-
de meisjes aangewezen op particulier onderwijs van de Franse scholen en zolang de gemeenschap zich 
niet geroepen voelt om onderwijsvormen voor de ontwikkeling van jongedames in te richten zal het moei-
lijk blijven voor meisjes zoals jij om te gaan studeren. Wat had je willen gaan studeren, Mienette?” 
“ Ik zou graag onderwijzeres willen worden, maar om op de opleiding voor onderwijzer in Haarlem te 
kunnen worden aangenomen, moet ik minstens de Latijnse School hebben doorlopen. En in Delft kan dat 
niet. Kan dat in Amsterdam wel?” 
“ Nee, helaas Mienette. Ook de Amsterdamse Latijnse School heeft een afwijzend beleid met betrekking 
tot het toelaten van jongedames op hun onderwijsvoorzieningen. Helaas. Ik heb me in het verleden al 
vaak verbaasd over de starheid van de particuliere schoolstichtingen om opleidingen voor jongedames in 
te richten. Ik weet bijvoorbeeld dat in Gouda, door mevrouw van Meerten-Schilperoord, een soort van on-
derwijzeressen opleiding is gecreëerd. Overigens zeer tegen de zin van de Kerkenraad aldaar en het Her-
vormd Kerkbestuur in Gouda. Bovendien spant deze mevrouw zich zeer in voor het onderwijs aan vrou-
wen, die in de Goudse gevangenis zitten. Er moeten blijkbaar nog vele heilige huisjes worden afgebroken 
voordat het vrouwelijke deel van onze natie ook het recht krijgt om een goede maatschappelijke opleiding 
te kunnen krijgen.”  
Hier stokte het gesprek even. Meneer De Vries had als inspecteur van onderwijs van de gemeente Am-
sterdam zijn eigen ideeën over het onderwijs voor meisjes. 
“ Enfin,” vervolgde meneer de Vries het gesprek, “ wat zijn jullie plannen voor vandaag?” 
“ Ik heb van vader begrepen dat we vanochtend eerst een aantal zakelijke bezoeken gaan afleggen en dat 
we daarna een deel van de stad gaan bezichtigen. Ik ben erg benieuwd wat Amsterdam allemaal te bieden 
heeft,” zei Mienette. 
“ Nu Mienette, je zult versteld staan van wat hier in Amsterdam allemaal te beleven is.” 
“ Welke zakelijke bezoeken wilde je vandaag doen, Jacob?” 
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“ Eerst wilde ik, Jerom, naar het boterhuis gaan om mijn zakelijke kontakten met de directeur de heer Pie-
tersen, te vernieuwen. Ik wil hem polsen voor de levering van een grote hoeveelheid eerste klas Delftse 
boter en Maaslandse kaas. Bovendien wil ik een tegenorder plaatsen van tweehonderd kleine Zaanse ka-
zen. Daar is in Delft veel vraag naar. Vervolgens wilde ik naar het veilinghuis ‘De Brakke Grond’ aan het 
Nes om me in te laten schrijven als bieder voor een partij Javaanse thee. Misschien kan ik een kleine par-
tij bemachtigen. Volgens mijn informatie zou er vanmiddag een theeveiling plaatsvinden. Als die zaak is 
afgerond wil ik met Mienette wat typisch Amsterdamse bezienswaardigheden gaan bekijken, zoals het pa-
leis op de Dam en de Schreierstoren. Enfin, we zullen wel zien waar de wandeling ons naar toe leidt.” 
“ Nu, Jacob, je treft het nog. De veertigraad van de gemeente heeft dit jaar juist besloten dat er een aantal 
torens en poorten gesloopt gaan worden. Volgend jaar worden de Jan Roodenpoort en de Haringpakkers-
toren gesloopt in verband met hun onnuttigheid en zwaar vervallen staat waarin deze gebouwen verkeren. 
Maar à propos heb je al iets voor vanavond op het programma staan, Jacob?” 
“ Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar Jerom doe mij  eens een suggestie.”  
“ Vanavond wordt er in Felix Meritis en muziekavond gegeven. Dat doet het theater overigens elke vrij-
dagavond. Vanavond wordt de opera ‘Orfeo et Euridice’ van Chrisoph Willibald von Glück uitgevoerd. 
Als je het aardig vindt om met mij en Maria naar dit concert te gaan dan zal ik wel vier plaatsbewijzen 
weten te bemachtigen. Is dat goed?” 
“ Mienette,” zei haar vader tegen haar, “ lijkt het je wat om met de familie naar de opera te gaan?” 
“ Ja papa. Dat lijkt mij leuk. In Delft gebeurt er nooit iets groots.”  
“ Afgesproken,” zei de gastheer en excuseerde zich dat hij zijn gasten moest verlaten, want het werk op 
het stadhuis liet niet op zich wachten. Het ontbijt werd met een dankgebed besloten en na een kort af-
scheid ging iedereen zijn weg en maakten Mienette en haar vader zich gereed om hun wandeling door 
Amsterdam aan te vangen. 
 
 Meneer v.d. Chijs stond met zijn hoed in de hand in de ruime hal op zijn dochter te wachten. De 
hal was rijkelijk versierd met mythologische voorstellingen; Venus en Adonis, symboliserend de liefde en 
de deugd; de muzen Thalia en Euterpe, blijspel en muziek. De voorstellingen waren aangebracht in het 
pleisterwerk op plafond en muren. Een zware eikenhouten deur sloot de hal af van de buitenwereld. Na 
enige minuten arriveerde Mienette. Zij had, zoals dat gewoon is bij jonge dames, haar toilet nogmaals ge-
ordend voordat zij zich op straat zou begeven. Ze droeg nu haar roze uitgangsjurk met kort jackje. Een ro-
de zonnehoed sierde haar kapsel. Zij had nu haar roze parasol bij zich om haar huid tegen de felheid van 
de zon te beschermen. Het beloofde die dag zonnig te worden. De onweersbui van de vorige dag had de 
drukkende hitte verjaagd en de natuur toonde zich verfrist aan iedereen, die zich naar buiten zou begeven. 
Aan haar rechterarm droeg Mienette een kleurrijke kralenbeurs, die met een zilveren beugel gesloten kon 
worden. 
“ Papa, ik ben klaar. Zullen we nu gaan?” nodigde Mienette haar vader uit om het grote pand aan het Sin-
gel te verlaten. Meneer v.d. Chijs glimlachte en een gevoel van een gelukkige trots trok door hem heen nu 
hij zijn voorbeeldige dochter zo parmantig voor zich zag staan. Hij zette zijn hoed op, trok de zware 
eikenhouten deur open en verliet, zijn wandelstok vastberaden vasthoudend, het pand met Mienette aan 
zijn arm. Vader en dochter liepen de drie hardstenen traptreden af om op het straatniveau van het Singel 
te komen. 
“ Papa, wat een grote huizen staan hier aan de Singel,” zei Mienette bewonderend terwijl zij diverse hui-
zen aanwees om haar bevindingen kracht bij te zetten. Zo wandelend langs het Singel viel Mienettes blik 
op een groot huis waar vier leeuwenkoppen in de monumentale versiering waren opgenomen. In het mid-
den van het grote fronton stond het jaartal 1606 van de bouw. 
“ Dat is het ‘Bushuis’, Mienette. Dat huis is ontworpen en gebouwd door Hendrik de Keijzer. Dezelfde 
architect, die in Delft het stadhuis op de markt heeft gebouwd.” 
Vervolgens staken Mienette en haar vader de gracht over naar de Nieuwerzijds Voorburgwal om tussen 
de Nieuwe Kerk en het paleis op de Dam over te steken. 
“ Papa, wat een mooi paleis. Wie woont daar nu in?”  
“ Het paleis wordt soms bewoond door koning Willem. Meestal is het onbewoond. Vroeger diende het 
paleis als stadhuis voor de stad. Het is gebouwd door Jacob van Campen maar tijdens de Franse bezetting 
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is het gebouw door Lodewijk Napoleon aangepast en in Franse stijl omgebouwd tot Paleis. Hij heeft daar 
slechts vier jaar in gewoond.” 
Mienette bewonderde het grote statige gebouw met zijn rijen vensters op de eerste en tweede etage. De 
enorme fronton voorstellende de strijd van de Amsterdamse burgerij tegen de overheersing van de Span-
jaarden. Enige momenten bleef Mienette in bewondering naar het reusachtige gebouw kijken, terwijl het 
dagelijkse leven op de Dam aan haar voorbij ging. 
“ Zullen we verder gaan, Mienette?” zei Mienettes vader en stak met haar het Damplein over om hun 
wandeling in de Kalverstraat te vervolgen. 
“ Wat een smalle straatjes, papa. De huizen in deze steegjes staan zo dicht bij elkaar dat de tegenover el-
kaar wonende buren elkaar op de bovenste verdieping bijna de hand kunnen schudden,” zei Mienette bij 
het passeren van een aantal steegjes.  
 De Kalverstraat was druk bevolkt met allerlei lieden, die ergens naar toe gingen of hun arbeid hier 
op straat hadden, zoals de dienstmeiden die de ramen lapten of de straat schrobden. Het dreinende geluid 
van een hand-eolina werd langzaam hoorbaar. Een sjofel geklede man stond midden op de straat zijn mu-
zikale kwaliteiten ten toon te spreiden. Mienette hoorde flarden van een couplet dat de man zong en dat 
eindigde met de woorden ……..  
  
    Dronken zwaait hij naar alle zijden 
   Het is Amsterdam bij nacht. 
 
Nu volgde in het lied een tussenspel, waardoor Mienette de man goed kon bekijken. Hij droeg een oude 
rafelige lange jas met een winkelhaak in de rechtermouw. Een oude kaki broek zag er vaal en versleten 
uit en was waarschijnlijk al een aantal jaren niet meer gewassen. Op zijn hoofd droeg de muzikant een 
zwarte schipperspet. Het gezicht van de man was grof, een grijze baard omsloot het grauwe door zware 
wallen onder de ogen getekende gelaat. De muzikant vervolgde zijn zangkunst zichzelf begeleidend op de 
vals klinkende tonen van de praktisch versleten hand-eolina. 
 
   Komt men door de nauwe stegen 
   Poesjes vindt men bij de vleet 
   Zij zijn voor geen spook verlegen 
   Vraagt hen wie hen iets misdeed 
   Psst, Psst….fluistert zij, kom toch binnen 
   Terwijl zij vriend’lijk lokt en lacht 
   En menigeen verzet zijn zinnen 
   Het is Amsterdam bij nacht. 
 
De muzikant liet de laatste zin met een krachtig stemgeluid door de Kalverstraat galmen. Op de eerste 
etage van de woning, waar de muzikant zijn zangkunst ten gehore bracht, werd een raam opengeschoven. 
Het ontblootte bovenlijf van een manspersoon richtte zich naar de muzikant en zei in plat Amsterdams;  
“ He ouwe, er zijn hier nog mensen, die motte slapen, ga je Belcanto ergens anders opvoeren. Hier heb je 
een hallefie voor je zangkunst en nu wegwezen.” 
Een muntstuk dwarrelde naar beneden en werd door de oude man gretig opgeraapt. Hij tikte met de lin-
kerhand aan zijn schipperspet en liep, zwijgend, de Kalverstraat verder in. 
“ Papa, die man is toch een bedelaar? Mag je hier in Amsterdam bedelen? In Delft word je direct door de 
schout en zijn mannen opgepakt!” 
“ Tja, Mienette. Hier in Amsterdam gaat alles een beetje anders. Maar die muzikant moet wel op zijn tel-
len passen want ook muziekmaken zonder vergunning wordt gezien als het lastigvallen van burgers. Daar 
kun je wel voor in het gevang terecht komen.”  
Nu ze samen een deel van de Kalverstraat hadden doorgelopen sloegen Mienette en haar vader de St. Lu-
ciënsteeg in om op het Rokin hun wandeling voort te zetten. Langs de kade van het Rokin lagen honder-
den schuiten afgemeerd, beladen of onbeladen. Op de straat was er een komen en gaan van karren, paar-
denwagens, calèches en andersoortige vervoermiddelen. Kortom er heerste een grote bedrijvigheid. 
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Tonnen en kisten goederen werden op karren geladen en afgevoerd. Kopers en verkopers bepaalden de 
prijs van artikelen door het afslaan met de handen om goederen te bemachtigen of kwijt te raken. Achter 
de huizen van het Rokin verrees de machtige Nieuwerzijds kapel met zijn hoge ramen, spitse gevels en 
vele torentjes. 
“ Wat is het hier onrustig, papa. En wat stinkt het hier. Het lijkt wel de visafslag van Scheveningen!” 
“ Dat is het nadeel van een grote stad, Mienette. Veel mensen, veel paarden en veel handel. Dat geeft nu 
eenmaal een enorme stankoverlast. Vooral zoals nu dat het in augustus warm is. Maar kom laten we ver-
der gaan richting Munttoren. Dat is die toren daar aan het eind van de straat. Mienette en haar vader lie-
pen het Rokin af. Voor de munttoren stond een viskraam waar veel mensen bijeen dromden. 
“ Ik geloof dat daar wat aan de hand is,” zei Mienette wijzend naar de viskraam. 
Een dikke vrouw had haar grote rode, natte beschubde handen, op de heupen geplaatst, en stond naar een 
andere vrouw te schreeuwen. 

 
“ Christenzielen, wat zeg je daar, mevrouw? Geef ik je gewicht niet?  Tik ik met m’n voet teugens 
de schaal? Dat zal je me waar maken, lelijke ouwe snuifdoof, uitgedroogd mirakel! Wat verbeeld 
je je wel?  Wou jij een fatsoenlijke visvrouw verschandaliseren? Kijk zo’n scharminkel eens.  Nu, 
je krijgt ze niet. Hopla!  Daar liggen ze weer in de bak. Stik voor mijn part; jij eet vandaag geen 
vis hoor! O, zo?! Dacht uwee het maar dat ik tikte? Nou, dan is het iets anders, dan heb ik niks 
gezeid, hoor! Dan even goeie vrienden. Janus, geef die botjes maar weer in de schaal. Nee! M’n 
lieve, ik tik nooit op of aan de schaal en m’n gewicht is geijkt. ‘k Heb ’t goddank niet nodig om 
m’n naaste te bedibberen; ‘k heb fatsoenlijk m’n brood. Daar dan, daar heb je d’r nog eentje toe, 
omdat uwees ’t is, want ‘k ben op je klandizie gesteld. Nou, dag mevrouw, wel thuis eet ze met 
smaak. Volgende. Wat wenst u meneer?” 

 
Na dit voorval verwijderde de samengestroomde menigte zich grinnikend van de viskraam en stak meneer 
v.d. Chijs met zijn dochter het Muntplein over richting ReguliersBreedsteeg. Links en rechts bevonden 
zich in de ReguliersBreedsteeg diverse winkels en tapperijen waar de gegoede burgerij van Amsterdam 
haar boodschappen deed. Midden in de straat stond een gesloten calèche voor de suikerbakkerij ‘De Be-
suykerde Krakeling’ waar diverse personen zich voor het winkelpand ophielden. 
“ Het brood is vandaag erg goedkoop,” zei een dienstmeid met een wit hoofdkapje, “ de lompen zijn hier 
bij ‘De Besuykerde Krakeling’ in de aanbieding en kosten slechts twaalf cent. De bakker heeft, zo heeft 
hij mij verteld, nogal goedkoop meel in kunnen slaan waardoor hij zijn brood onder de gangbare prijs aan 
de man kan brengen.” 
Mienette keek in de smaakvol ingerichte etalage en liep met haar vader het discussiërende stel mensen 
voorbij. 
“ Oh, papa, zullen we bij deze bakker wat suikerkoeken kopen? Ik heb daar best wel trek in.” 
“ Toe Mienette, laten we nu even doorlopen. Ik zou vandaag graag mijn verplichtingen nakomen.” 
“ O, pardon papa, dat ik u ophoud. Ik zal me niet meer zo laten gaan in de belevenissen hier op straat.” 
Mienette en haar vader liepen de Reguliers Breedsteeg uit en arriveerden op de Botermarkt. 
“ Daar Mienette, daar bij dat grote huis achteraan moet ik zijn. Dat is de Stadsboterwaag.”  
Op het plein voor de waag was het een drukte van belang, die te vergelijken was met de activiteiten voor 
de waag in Delft maar dan vele malen grootser.  
 Een lange rij boerenhuifkarren stonden naast elkaar opgesteld op het ruime plein voor de 
boterwaag. Voor elke huifkar had de eigenaar zijn handelsplek ingericht en maakte met veel geschreeuw 
het winkelend publiek opmerkzaam van zijn handel. 
“ Wat een drukte hier, papa.” zei Mienette in opperste verbazing nu zij op dit plein honderden mensen 
bezig zag hun privé belangen te behartigen. 
“ Ja Mienette. Elke dag wordt hier op de botermarkt markt gehouden. Maar wij moeten daar achteraan op 
het plein zijn. Daar staat het boterhuis. Het is dat grote grijze gebouw waarvan een deel van de gevel 
uitsteekt. Kom Mienette, we lopen hier achter de huifkarren langs de huizen, dan hoeven we niet door de 
mensenmenigte te manoeuvreren en komen we het snelst bij het waaggebouw.”  
“ Verkoopt men hier op deze markt alleen boter?” 
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           Stads Boterhuis Amsterdam 
“ Nee hoor. Je kunt hier van alles kopen. Metalen pannen, koperwerk, houtsnijwerk, manufacturen, boe-
ken, textiel, koek en brood, zelfs dameskorsetten kun je op deze markt aangeboden krijgen. Mienette je 
zult versteld staan, je zult ogen te kort komen om alles te kunnen zien. Maar ga nu mee, straks zullen we 
de markt op gaan maar nu moet ik eerst mijn afspraak met meneer Pietersen nakomen.” 
 Zelfverzekerd liep meneer v.d. Chijs door de mensenmenigte op weg naar het grote kolossale ge-
bouw aan het eind van het plein. Het gebouw telde drie verdiepingen. De waagingang was uitzonderlijk 
groot en hoog. Zo groot dat er met gemak een paard met huifkar binnengereden kon worden. Boven de 
ingang van dit vooruitstekende deel van het waaggebouw was een fronton aangebracht met een verbeel-
ding van de bereiding van boter. Hoog boven deze ingang van de waag boven de vijfde verdieping was 
een tweede nog groter fronton aangebracht dat een derde deel van de gevelbreedte besloeg. Links en 
rechts naast de ingang bevonden zich de vensters van de kantoren van het boterhuis.  
 Bij de ingang van het waaggebouw aangekomen zag Mienette dat de vloer van de weegruimte de-
zelfde bestrating had als het plein. Haar vader verklaarde dat het waaggebouw vroeger een poortfunctie 
had gehad. Achterin deze grote ruimte stond een grote weegschaal opgesteld, die door de waagmeester en 
zijn knechten werd bediend. Elke aangevoerde partij boter werd hier gecontroleerd op kwaliteit en 
gewicht voordat de handelaar toestemming kreeg om de boter op het plein te verkopen. In deze grote 
weeghal was aan de linkerkant een deur, die toegang gaf tot de kantoorvertrekken van het boterhuis. 
“ Kom Mienette, hier moeten we binnengaan, hier houdt meneer Pietersen kantoor.”  
Op de deur was een koperen plaquette aangebracht waar de namen van de directeuren dhr. P. Pietersen en 
dhr. A. Aalbersen waren gegraveerd. Meneer v.d. Chijs drukte de zware deur open en liep, gevolgd door 
Mienette, de grote met mahoniehouten lambrisering beklede kantoorruimte binnen. In deze grote kamer 



 193

was aan het eind, aan de linkerkant, een inpandig klein kantoortje waar een klerk ijverig achter een vol-
gestouwd bureau zat te werken. Aan de wanden en boven de lambrisering van deze grote kamer hingen 
grote schilderrijen met voorstellingen van Amsterdamse pleinen. Boven de grote vergadertafel hing een 
kristallen luchter met wel dertig kaarshouders. De wand aan de straatzijde bezat twee hoge ramen waar-
door het zonlicht gretig naar binnen viel. 
“ Aha,” sprak een kleine dikke man die achter in de kamer op een van de stoelen over een stapel papier 
gebogen zat. De man stond op en liep naar Mienette en haar vader toe. 
“ Aha, meneer v.d. Chijs uit Delft als ik me niet vergis. Komt u toch verder. En wie heeft u daar meege-
bracht?” vroeg de kleine man met het perzikkleurige gezicht. 
“ Dat is mijn dochter, Mienette,” stelde meneer v.d. Chijs zijn dochter voor. Mienette drukte de kleine 
man de hand. De hand voelde kleffig en vochtig aan. 
“ Welkom, welkom. Neemt u toch plaats aan onze vergadertafel en maakt het u beiden gemakkelijk. Wilt 
u dat ik uw jas en dergelijke even aanneem?” 
“ Ja graag,” antwoordde meneer v.d. Chijs waarop meneer Pietersen gedienstig de jas en de hoed van 
Mienettes vader en de parasol van Mienette aannam. Mienette zette zich naast haar vader aan de enorm 
grote mahoniehouten vergadertafel, die omringd werd door een twaalftal met gobelin beklede stoelen. 
“ Wilt U misschien iets drinken, meneer en jongedame?” 
“ Graag,” antwoordde Mienettes vader,” twee thee alstublieft.?”  
” Daar kan voor gezorgd worden.”  
Meneer Pietersen trok aan een schellekoord en na enige seconden kwam een jongeman via de binnendeur 
van de kantoorruimte binnen. 
“ Johan, maak eens drie thee voor ons klaar. Dan kunnen we van de thee genieten, terwijl wij ons gesprek 
voortzetten.” 
De jongeman was ongeveer achttien jaar oud en was gekleed als huisknecht. Hij wierp vluchtig een blik 
naar de bezoekers en glimlachte vriendelijk naar Mienette, doch verliet ijlings het vertrek om zijn op-
dracht uit te voeren. 
“ Zo, meneer v.d. Chijs. Hoe staan de zaken in Delft. Wordt daar nog veel handel in de boter bedreven of 
valt de commercie tegen?” 
“ Nee, van een kentering in de bedrijvigheid is in Delft geen sprake. De handel in boter en kaas floreert 
erg goed. Doch lang niet zo massaal als in Amsterdam.” 
Al informerend werden diverse wetenswaardigheden over en weer uitgewisseld. Inmiddels was Johan 
weer binnengekomen, serveerde op uiterst nette manier de bestelde thee en vertrok weer zonder  een 
woord te wisselen met de aanwezigen. 
“ Dank je wel Johan. Keurig gedaan. Mocht ik je weer nodig hebben dan bel ik je wel weer,” zei meneer 
Pietersen toen Johan de vergaderkamer verliet. 
“ Meneer v.d. Chijs,” begon de kleine man het gesprek,” wat voeren u en uw dochter naar ons boterhuis 
in Amsterdam. Kortom, waarmee kan ik u van dienst zijn?” 
Meneer v.d. Chijs nam een slok van zijn nog te hete thee en legde het doel van zijn bezoek uit. 
“ Kijk meneer Pietersen, door de gunstige ontwikkelingen van de laatste maanden is er in Delft een ruime 
voorraad aan Delftse kwaliteitsboter ontstaan en ik dacht zo; misschien bestaat er in Amsterdam wel be-
langstelling voor een goede partij boter.”  
“ Hmmm,” mompelde meneer Pietersen, “ kwaliteitsboter hebben wij hier ook uit de Zaanstreek en de 
Ommelanden. Daar kan ik mijn voorraad best mee bedruipen. Maar toch, ik wil niet onwelwillend zijn. 
De Delftse boter heeft een goede naam. Welke handel had u in gedachten, mijn waarde?” 
“ Ik kan u een partij boter leveren tegen een redelijke prijs en als tegenorder wens ik een partij Zaandam-
mer kaasjes van u af te nemen. Daar is in Delft veel vraag naar.” 
“ Ach zo, dat lijkt mij een gunstig uitgangspunt. Die Zaandammer kaasjes, van ongeveer twee kilo het 
stuk, worden hier bijna dagelijks aangevoerd. Die kan ik op korte termijn leveren. Over de boter moet ik 
nog even nadenken hoeveel pond ik van u wil afnemen, zonder dat ik mijn vaste leveranciers benadeel.” 
“ Ik zou u ook,” zei Mienettes vader het gesprek naar zich toetrekkend, “ een partij Maaslander kazen 
kunnen leveren. Die liggen hier in Amsterdam goed in de markt.” 
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“ Ja dat lijkt mij een goede zaak. Die Maaslander kazen zijn werkelijk onovertroffen qua smaak. Ze bezit-
ten een uitstekend vetgehalte en een prima zoutgehalte. Kortom laten we tot zaken komen.” 
Meneer Pietersen stond op, pakte van de stapel papier aan het eind van de tafel een notitieboek om het 
een en ander te noteren.  
 Mienette had tot nu toe weinig inbreng gehad in het zakelijke gesprek en wachtte de handelsac-
tiviteiten van haar vader af. 
“ Nu, meneer v.d. Chijs, laten wij zeggen dat u mij duizend pond Delftse boter levert voor de prijs van 
tien cent per pond. Is dat acceptabel?” 
“ Het is wel wat mager. Op de Delftse markt doet een pond boter al gauw twaalf cent.” 
“ Tja, dat doet onze boter hier op de Amsterdamse markt ook. Maar ik moet er ook nog wat aan verdie-
nen. Maar om u terwille te zijn; elf cent de pond. Hoger kan ik echt niet gaan.” 
Meneer v.d. Chijs knikte instemmend en wilde het volgende item voordragen toen Mienette zich in het 
gesprek mengde. 
“ Zeg papa, mag ik ook wat zeggen. Waarom verhandelt u niet meteen ook de partij Woudse boter, die U 
volgende week door boer Christiaanse is toegezegd?” 
“ Wat zegt de jongedame?” vroeg meneer Pietersen glimlachend over de interruptie die Mienette maakte, 
“ is het werkelijk zo wat de jongedame beweert? In een partij Woudse boter heb ik zeer zeker interesse. 
Om hoeveel pond zou dat dan ongeveer gaan?” 
“ Dat zou, afhankelijk wat de boer levert, ongeveer om honderd pond gaan. De juiste hoeveelheid weet ik 
nog niet.” 
“ Ach zo,” zei meneer Pietersen achteruit leunend en, gewend als hij was zijn zaken door te drukken,  
“ u levert mij die honderd pond Woudse boter voor vijftien cent de pond, dan verhoog ik de prijs voor de 
Delftse boter tot twaalf cent om mejuffrouw een plezier te doen.” 
Meneer Pietersen gaf Mienette een steels knipoogje, terwijl Mienette zich eigenlijk schaamde dat ze zich 
in het gesprek had gemengd. 
“ En de Maaslander kazen. Hoe zwaar zijn die? Tien kilo het stuk ongeveer?” 
“ Dat zijn ze zeker.” 
“ Levert u mij dan maar 50 oude, 100 belegen en 50 jonge kazen voor de prijs van drieëntwintig cent de 
kilo. Akkoord?” 
Meneer v.d. Chijs dacht even na.  
“ In principe ga ik akkoord. De vraag blijft, wie bekostigt het vervoer?” 
“ Dat is voor mij geen probleem, meneer v.d. Chijs. Mijn schuiten komen overal in Nederland. Volgende 
week is waarschijnlijk te kort dag, veronderstel ik? Ik zal even in mijn planning kijken.” 
Meneer Pietersen stond op, liep naar het kleine kantoortje, waar de klerk nog steeds ijverig zat te schrij-
ven, om zijn informatie op te zoeken. 
“ Mienette, hoe kun je nu op het idee komen van die Woudse boter? Het is helemaal nog niet zeker dat 
boer Christiaanse mij die gaat leveren !” 
“ Maar papa, die Woudse boter betekende wel de doorbraak in de bespreking.” 
“ Ja dat wel. Nu, goed, ik neem wel contact op met boer Christiaanse.” 
Even later voegde meneer Pietersen zich weer bij het gezelschap en meldde dat hij op 28 september een 
levering in Den Haag moest doen. Dan zou die schuit door kunnen varen naar Delft om daar de opdracht 
kaas en boter op te halen. 
“ Nu nog even de Zaandammer kazen,” hervatte meneer Pietersen het gesprek.  
“ Hoeveel wilt u er hebben. Ronde kaasjes van ongeveer twee kilo per stuk. Het is alleen jonge kaas.” 
“ Ik dacht zelf er tweehonderd te willen bestellen, die raak ik in korte tijd wel kwijt.” 
“ Zullen we er dan tweehonderd vijftig van maken? Dan krijgt u van mij een korting van vijf procent op 
de partij.” 
“ Hoeveel kosten deze kaasjes per stuk?” 
“ De kaasjes kosten veertig cent per stuk minus de korting, dan komt u uit op achtendertig cent per stuk.” 
“ Goed, hierop sluit ik de koop,” antwoordde Mienettes vader en met een ferme handdruk werd de koop 
bezegeld. 
“ Zo, ik zal mijn klerk opdracht geven de factuur op te maken dan kunt u die zo direct mee nemen.”  
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Meneer Pietersen trok nogmaals aan het schellenkoord om zijn bezoek voor de tweede keer een kopje 
thee aan te bieden. 
Na nog ongeveer een kwartier gezellig thee te hebben gedronken met meneer Pietersen namen Mienette 
en haar vader afscheid van de directeur van het boterhuis en verlieten het grote waaggebouw om vervol-
gens in de drukte van de markt te belanden. 
“ Papa, nu gaan we toch nog even over de markt, hè? Ik ben zo benieuwd wat men hier allemaal te koop 
aanbiedt.” 
Mienette liep nieuwsgierig langs diverse kramen om bij verschillende handelaren tekst en uitleg te vragen 
over de waren, die zij verkochten. Mienettes vader volgde haar in haar kielzog, de handelsbespreking met 
meneer Pietersen nog overdenkend. 
“ Och. Papa. Kijk eens wat leuk ! Een zilveren peper en zoutstelletje. Is dat niet leuk voor mama om mee 
te nemen?” 
“ Ach Mienette, zoiets hebben we al. Als je iets voor je moeder wilt meenemen dan kun je beter naar iets 
persoonlijks kijken. Bijvoorbeeld een sjaal of zo.” 
Vader en dochter v.d. Chijs liepen de markt verder af en Mienette vond bij een van de vele kramen inder-
daad een mooie zijden sjaal die haar vader, na enig afdingen op de prijs, kocht van de verkoper. De sjaal 
werd door de koopman netjes opgevouwen en in een stuk bruin pakpapier gewikkeld. Mienette ontfermde 
zich over het kleinood en zou de rest van de dag het pakje niet meer uit handen geven. Na nog enige tijd 
op de markt rondgedwaald te hebben kwamen vader en dochter weer in de ReguliersBreedsteeg. Mienette 
hield halt voor de moderne etalage van de suikerbakkerij en wees de suikerkoeken aan, die zij wilde heb-
ben. 
“ Je weet zeker, Mienette, dat je die suikerkoeken wilt eten?” vroeg haar vader. “ Dan neem ik er ook een 
paar voordat we onze wandeling door Amsterdam hervatten.” 
In de winkel was er een drukte van allerlei slag mensen die hun banket of andere suikerwaren kwamen 
bestellen of afhalen. Na een kleine tien minuten wachten waren Mienette en haar vader aan de beurt. Mie-
nettes vader bestelde en betaalde vier door Mienette aangewezen suikerkoeken en verliet daarna de win-
kel. Buiten gekomen namen Mienette en haar vader een flinke hap uit een suikerkoek en vulde op deze 
manier hun hongerige magen. 
“ Mienette,” zei haar vader, “ we wandelen nu via de Oude Turfmarkt naar het Nes. Om half twee begint 
in het veilinghuis ‘De Brakke Grond’ een theeveiling, die ik niet wil missen.”  
Meneer v.d. Chijs nam zijn zakhorloge uit het vestzakje, klapte de deksel open en zei; “ Het is nu bijna 
half een. We hebben ruimschoots de tijd om naar het Nesplein te wandelen Mienette.” 
 Nadat Mienette en haar vader de Reguliers Breedsteeg waren uitgelopen staken ze het Muntplein 
over, liepen over de brug de Oude Turfmarkt op. 
“ Mienette, hier op deze kade wordt nog altijd turf verhandeld. In deze hoge huizen bevinden zich de ma-
gazijnen voor de turf. Hier in het midden van de straat staat een groot huis. Dit gebouw is nog niet zo lang 
geleden gebouwd door een rijke turfhandelaar. Het moet van binnen rijk versierd zijn met allerlei pracht 
en praal. Je kunt wel aan het fronton op de gevel zien dat hier een belangrijk persoon heeft gewoond.  
Na het aflopen van  de Oude Turfmarkt sloegen meneer v.d. Chijs en zijn dochter de Grimburgwal in om 
vervolgens in het smalle gedeelte van het Nes uit te komen. Het Nes was een smalle straat, die langzaam 
breder uitliep en eindigde op het Nesplein waar het veilinghuis gevestigd was. Aan beide zijden van de 
straat stonden smalle huizen met sterk voorover hellende gevels, waardoor er weinig zonlicht in de straat 
viel. Een aantal straatkinderen speelde verderop in de straat waar het begin van het pleintje zich aandien-
de. Mienette en haar vader waren net de Nes ingelopen toen zij opgeschrikt werden door een voorbij ra-
zende calèche. Om het vege lijf te redden drukten Mienette en haar vader zich tegen de gevel van een van 
de huizen om niet aangereden te worden door de hotsende en botsende koets, die hen rakelings passeerde.  
“ Die koetsier is niet goed snik !” veroordeelde Mienettes vader de rijkunst van de paardenmenner. “ Hij 
had ons wel aan kunnen rijden.” 
Even verderop in de straat stoven de spelende kinderen alle kanten uit om niet geraakt te worden door de 
voortrazende calèche, die een hels kabaal veroorzaakte door het kletteren van de paardenhoeven en het 
geratel van de wielen op het ongelijke plaveisel van de straat. 
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“ Tjee, papa. Wat is het hier smal. Het scheelde maar een haartje of we waren onderste boven gereden 
door die koets !”  
De straatstenen van de Nes waren nog vochtig, op sommige plaatsen stonden er zelfs nog plassen water 
als stille getuigen van het onweer van de vorige dag. 
Nadat vader en dochter een stukje in het sombere straatje waren ingelopen ontdekte Mienettes vader aan 
de linkerzijde van de straat een oud winkeltje. Boven de deur hing een bord met de tekst ‘Boek antiquari-
aat’. Voor het raam van het winkeltje stonden, op straat, een tweetal bakken met boeken. In de ene bak 
lagen oude en moderne uitgaven door elkaar van Engelse origine. In de andere bak, eveneens tweede-
hands boeken, lagen uitgaven van Nederlandse signatuur. Al met al was Mienettes vader al snel verzon-
ken in de werken van de Engelstalige versies om te zien of er nog iets voor hem bij zou zijn. Uit ervaring 
wist Mienette dat als haar vader boeken in zijn vingers kreeg hij er geen genoeg van kon krijgen de boe-
ken door te bladeren en ten dele te lezen. Mienette, die niet geïnteresseerd was in de uitgestalde lectuur, 
keek om zich heen om te zien of er misschien iets anders in het straatje haar interesse kon opwekken. 

En jawel hoor, schuin achter haar hing aan de gevel van een statig pand een groot smeedijzeren 
uithangbord. In het midden van het bord was een rode laars afgebeeld die omringd werd met de tekst 
‘Herberg In de Rode Laars’. 
“ Dat kan wel eens interessant zijn,” dacht Mienette bij zichzelf en stapte naar het huis toe dat een aantal 
meters verderop in de straat lag. Achter de vensters van de herberg zaten merendeels dames, die bij het 
schijnsel van kleine tafellampjes met elkaar in gesprek waren. 
Aan de gevel, naast de uitnodigend openstaande deur, hing een tableau met de tekst ‘Sociëté au plaisir et 
les dames’. 
“ Ach wat leuk,” dacht Mienette bij zichzelf nadat zij de tekst had gelezen, “ een gezelligheidsvereniging 
voor dames. Dit moet wat voor mij zijn.” 
Resoluut klapte Mienette haar parasol dicht en liep snel de twee treden tellende stoep op om vervolgens 
in de hal van de herberg te komen. In de hal bevond zich een scheefhangende deur die toegang gaf tot de 
gelagkamer. Op de deur prijkte een klein smal tegeltje ‘chambre au boire et manger’. 
“ Beter kan niet.”  
Mienette had wel dorst gekregen, zo kon ze twee vliegen in een klap slaan. Zij trok de kleine scheef han-
gende deur open en stapte de tot gelagkamer verbouwde woonkamer binnen. Aan de rechterkant van de 
gelagkamer bevond zich een L-vormige bar, die tot vooraan de kamer doorliep. De hoek van de bar was 
afgerond, welke ronding werd geaccentueerd door een ronde koperen stang. Boven de bar bevond zich 
een in een donkere houtsoort uitgevoerde baldakijn waar op de rand diverse prullaria uitgestald stond, 
zoals koperen bakjes, tinnen kannetjes etc. Aan het baldakijn hingen een viertal olielampjes die afge-
schermd waren met een rood kapje waardoor er een rossig licht over de bar uitstraalde. Een drietal heren 
met even zoveel dames zaten vis á vis bij elkaar aan de bar. Het stel dat het dichtst bij Mienette aan de bar 
zat had alleen aandacht voor elkaar. De dame van het jonge stel droeg een zeer licht en bijna transparant 
kort jurkje dat, doordat zij haar linkerbeen over het rechterbeen had geslagen, een deel van haar boven-
been onbedekt had gelaten. De heer tegenover haar, met wie ze in gesprek was, had zijn hand deels op 
haar ontblote bovenbeen en deels onder haar jurkje geschoven. 
Mienettes binnenkomst deed het geroezemoes even verstommen. Men keek haar verwonderd aan, nam 
haar gestalte op om vervolgens de gesprekken weer te hervatten. Aan de gevelkant van de gelagkamer, 
voor de beide vensters, stonden twee kleine tafeltjes, die elk omringd werden door een drietal stoelen. 
Aan het achterste tafeltje direct naast de bar zaten  een tweetal dames en een heer. Ook deze dames droe-
gen lichte bijna transparante robes. Zij waren in gesprek verwikkeld en zochten geen contact met de ande-
re aanwezigen in de gelagkamer. Aan het tweede tafeltje zat een jonge vrouw van ongeveer vijfentwintig 
jaar, die enigszins verveeld om zich heen zat te kijken en blijkbaar de moeder was van een klein meisje 
van ongeveer vijf jaar oud dat regelmatig naar haar toeliep. Achteraan in de kamer, bij de tweede inpan-
dige deur, zat aan een klein tafeltje een wat oudere dame met een doosje sleutels en een notitieboekje.  
De muren van de gelagkamer waren eenvoudig gestoffeerd met een kleurig soort behang met grote me-
rendeels roodbruine motieven. Op diverse plaatsen waren plaquettes en schilderijen ter versiering aan de 
muren bevestigd.  
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 Mienette begroette het gezelschap waarop een goedendag in haar richting gemompeld werd. On-
der de aanwezige dames weerklonk een gedempt gegiechel. 
“ Mevrouw,” sprak Mienette de alleen zittende dame aan, “ is het mij gepermitteerd  aan uw tafeltje te 
mogen aanzitten?”  
“ Natuurlijk, meisje,” zei de jonge moeder tegenover haar, “ wat voert jou hier naar de herberg ‘In de Ro-
de Laars’?” 
“ Oh, ik zag de plaquette aan de gevel dat hier een sociëteit voor dames zou zijn, dus ik dacht bij mezelf 
‘kom ik ga eens kijken’.” 
De vrouw tegenover Mienette schoot in de lach en vroeg Mienette of ze iets wilde drinken. 
“ Ja graag. Iets fris graag want ik heb wel wat dorst gekregen,” antwoordde Mienette. 
“ Een glaasje crème de mint, misschien?” 
“ Een crème de mint?”  
“ Dat is een fris smakend likeur. Dat ken je toch wel?”  
“ Zeg Bas, mag ik van jou een crème de mint voor deze jongedame. Zet het maar op mijn rekening.”  
Bas, de waard van het etablissement, een grove gezette man met grote handen en een krullende snor, 
bracht het bestelde op een klein dienblad en zette het glaasje groene drank voor Mienette op tafel. 
“ Alstublieft, mejuffrouw.” 
“ Mag ik u vragen waar u en de andere dames zich hier mee bezig houden?” vroeg Mienette onbevangen 
aan haar tafelgenote. 
“ Oh,” antwoordde de dame tegenover haar, “ wij verzorgen het naar rust hunkerende manvolk. Maar laat 
ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Marietje.” 
Hierop stelde Mienette zich voor  waarna een levendig gesprek zich ontwikkelde. Mienette vertelde waar 
ze vandaan kwam en wat de reden was van haar bezoek aan Amsterdam. Regelmatig kwam tijdens het 
gesprek het kleine meisje naar haar moeder om iets over haar popje te vertellen. Doch het kind werd tel-
kens afgewimpeld met de mededeling: “ Ga maar lekker spelen, Antje.” 
Op een gegeven moment zag Mienette dat de man van het stelletje aan de bar zijn gezicht bij het oor van 
zijn dame had gebracht en deze iets in het oor fluisterde, terwijl hij zijn hand op het dijbeen verplaatste 
richting buik van de dame, die daarop lacherig reageerde. 
“ En waar is nu uw vader?” vroeg Marietje aan Mienette. 
“ Oh, mijn vader. Die staat daar aan de overkant bij het boekwinkeltje. Kijk u kunt hem zo zien staan. Hij 
is verdiept in de boeken. Mijn vader is stapelgek op boeken. Dit zoeken en neuzen in boeken kan nog best 
een half uur duren. Als mijn vader een boekwinkel ziet kan hij zich niet losmaken van de boeken die daar 
op een lezer liggen te wachten. Vaak koopt hij dan ook boeken tijdens zijn reizen.” 
Het stelletje aan de bar verliet hun barkrukken en begaf zich naar het tafeltje van de oudere dame. 
Mienette hoorde haar nog net zeggen; “ Kamertje zeven, Nellie.” 
Even flitste het door Mienettes hoofd; “ Wat gebeurt daar?” Toen haar tafeldame haar aandacht vroeg 
door haar levensverhaal te gaan vertellen. 
“ Wat gaan die nu doen?” vroeg Mienette aan Marietje. 
“ Die twee? Die gaan zich vermaken door de rust van een kamertje op te zoeken,” glimlachte Marietje. 
“ Hoe bedoelt u dat? Het is hier toch ook gezellig !” 
“ Maar die twee wensen nu private gezelligheid zonder omstanders.” 
“ Volgens mij weet je nog helemaal niets, hè?” zei Marietje op een wat hardere toon waardoor de aan-
dacht van de andere mensen in de gelagkamer werd gewekt. 
“ Hoe denk je dat Antje op de wereld is gekomen?” vroeg Marietje aan Mienette. 
Mienette verschoof zich wat ongemakkelijk voelend op haar stoel. 
“ Zoals ieder kind. Door de Voorzienigheid.”  
“ Ach zo,” lachte Marietje,“ nu de Voorzienigheid is voor mij niet erg voorzienig geweest. Ik kreeg Antje 
toen ik zeventien jaar was. Maar laat ik je ter verduidelijking je mijn levensloop eens vertellen. Dan be-
grijp je er misschien iets meer van.” 
Marietje nam een slokje van haar drankje, kuchte even, gaf Antje, die nogmaals met haar popje bij haar 
was komen staan, een aai over het hoofdje en begon. 
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“ Kijk Mienette. Ik ben opgegroeid in het weeshuis aan de St. Luciënensteeg. Mijn moeder stierf toen ik 
drie jaar oud was. Op dat moment verbleef mijn vader in het buitenland en omdat niemand zich over mij 
wilde ontfermen heeft de dominee mij in het weeshuis laten opnemen. Tot aan mijn  vijftiende jaar heb ik 
in het weeshuis de zorgen en de verwensingen van de weeshuisouders mogen beleven. Toen mijn vader 
als uit het niets weer opdook na zijn verblijf in de Oost, haalde hij mij uit het weeshuis om zijn vaderlijke 
plichten te vervullen. Ik kwam bij hem te wonen en hij probeerde zijn vaderlijke taken zo goed mogelijk 
te vervullen. Na een jaar met mij gewoond te hebben overleed hij plotseling na een kouvatten. Er was 
voor mij niets geregeld en mijn vader bleek alleen schulden te hebben, waarin geen enkele nabestaande 
interesse had. Ook had men geen interesse in mijn persoontje. Hierdoor werd ik opnieuw wees. Maar nu 
waren er geen weeshuisouders of goede dominees die mij opvingen. Ik heb toen bijna een jaar door de 
stad gezworven, op zoek naar onderdak, voedsel en kleding totdat mevrouw hier – Marietje knikte met 
haar hoofd naar de oudere dame aan het tafeltje – mij hier in de sociëté opnam. Maar voor niets gaat ech-
ter de zon op meende zij, dus ik moest aan de slag. Eerst als barmeisje en later als dame van plezier. Bij 
een van die bezigheden is toen Antje verwekt en zit ik met dat kind, dat haar vader nooit zal kennen om-
dat ik ook niet weet wie die persoon was. En nu moet ik zoals die andere dames voor mezelf en Antje de 
kost verdienen. Want geen enkele man wenst een vrouw, die al een kind heeft.”  
De laatste zin sprak Marietje opzettelijk wat luider, uit waardoor de gesprekken aan het andere tafeltje 
even verstomden. 
“ Wat naar voor u, Marietje. En bestaat er geen uitweg dat u uw eigen toekomst kan maken?” 
“ Mijn toekomst!  Nee, die heb ik niet Mienette. Ik mag blij zijn dat ik voldoende geld verdien om Antje 
en mijzelf in leven te houden. Misschien krijg ik nog eens een eigen woninkje. Maar nu woon ik hier in 
de Rode Laars. Dat is mijn thuis.” 
Mienette nam voorzichtig een paar slokjes van haar drankje en zag dat haar vader het zoeken in de boe-
ken had verschoven naar een zoeken naar Mienette. 

 
“ Potjandorie,” dacht Mienettes vader bij zichzelf, terwijl hij de straat naar links en naar rechts 

uitkeek, “ waar zit die drommelse meid van me nu weer. Let ik even niet op haar en dan is ze weg. Pot-
verdrie.” 
Meneer v.d. Chijs keek nogmaals speurend door de straat zonder dat hij Mienette zag. Plots viel zijn oog 
op het uithangbord van de herberg In de Rode Laars. 
“ Ze zal toch niet……” de gedachten van Mienettes vader stokten even, “ het zal toch niet waar zijn? Ze 
zal daar toch niet naar binnen zijn gegaan?”  
Een onaangenaam gevoel verspreidde zich in de maagstreek van meneer v.d. Chijs. Een ranzig scenario 
voltrok zich reeds in zijn gedachten totdat hij Mienette, vanachter het venster, vrolijk lachend naar hem 
zag zwaaien in het schijnsel van het zachte rozige licht.  
“ Potverdrie, Mienette toch!” schoot het hem door het hoofd, terwijl hij te zeer besefte in welke onmoge-
lijke situatie hij zich nu bevond. Als man van eer en stand kon en wilde hij niet dat bordeel binnenlopen. 
Anderzijds kon hij Mienette ook niet aan haar lot overlaten. Het angstzweet parelde hem al op het voor-
hoofd om een manier te vinden om Mienette uit dat hol van verderfelijkheid te bevrijden. 
“ Haar roepen,” dacht meneer v.d. Chijs, “ zou dat kunnen?  Nee dan zou iedereen hier in de straat mij 
erop aankijken.”    
Voorzichtig wenkte hij, zonder al te veel aandacht op te wekken, Mienette dat zij naar buiten moest ko-
men. Maar Mienette zwaaide vrolijk terug. 
“ Zij schijnt zich daar nogal te vermaken!” 
Enigszins geïrriteerd herhaalde meneer v.d. Chijs zijn eerder gedane wenken maar nu met grootsere geba-
ren in de hoop dat Mienette nu gevolg zou geven aan zijn wensen. Maar Mienette lachte uitdagend vrien-
delijk achter het venster en zwaaide weer terug. 
“ Blijkbaar schept zij er genoegen in om mij voor gek te laten staan.”  
Deze gedachte zette zich nu in zijn hoofd vast terwijl een paar straatjongens zich aan zijn zijde hadden 
geposteerd. 
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“ Hebt u problemen, gabber?” vroeg een uitdagend kijkend joch van ongeveer twaalf jaar. De jongen was 
uitzonderlijk uitgedost in een allegaartje van restanten. Hij droeg een afgedragen buisje van goede komaf, 
terwijl een te grote plankharde pikbroek om zijn lenden werd opgehouden door een strakgetrokken koord. 
“ Wilt u die dame spreken?” vroeg de jongen belangstellend. 
“ Zal ik even naar binnen gaan en tegen die dame zeggen dat u wat van haar verlangt?” 
“ Nee, eh, ja. Ga jij maar even naar binnen en zeg haar dat ik hier op haar wacht.”  
“ Zóóó, dat is mogelijk, meneer. Wat schuift het voor mij?” 
“ Ach, kom. Je wilt geld? Een stuiver?” 
“ Goed.”  
De brutale jongen bleef voor meneer v.d. Chijs staan en opende zijn hand om het beloofde geldstuk in 
ontvangst te kunnen nemen. Meneer v.d. Chijs pakte omzichtig zijn portemonnee en gaf de jongen het ge-
wenste muntstuk. Zonder schroom liep de jongen richting herberg, opdat moment werd deze boodschap-
per aangesproken door een even verwaarloosd uitziende knaap van ongeveer dezelfde leeftijd. 
“ Zeg, Arthur, waar ga je naar toe?”  
“ Ik mot voor die meneer daar in de Rode Laars om een nieze vragen,” galmde het door de straat. Meneer 
v.d. Chijs kromp ineen en keek schuchter om zich heen of er mensen reageerden. 
De boodschapper ging de herberg binnen. Meneer v.d. Chijs zag dat Mienette werd aangesproken, dat ze 
opstond, een laatste slok van haar drankje nam en zich verwijderde van het venster. 
“ Gelukkig,” verzuchtte meneer v.d. Chijs. 
Even later stond Mienette naast haar vader, terwijl hij de jongen op korzelig toon bedankte voor de gebo-
den diensten. 
 “ Mienette toch,” begon haar vader zijn  reprimande toen zij hun weg vervolgden, “wat heb je nu 
gedaan?  Je begeeft je in een uiterst gevaarlijke situatie door dat bordeel in te gaan.” 
“ Welk bordeel? Er staat sociëteit voor dames op dat bord. Daar mag ik toch wel binnen gaan?” 
“ Mienette, dat woord sociëteit gebruikt men moedwillig om de overheidsdienaren te misleiden. Die 
waard of pensionhoudster kan moeilijk ‘bordeel’ op zijn gevel zetten. Dan wordt zijn herberg ogenblikke-
lijk gesloten. Er geldt in Holland nog altijd een bordeelverbod, zelfs hier in Amsterdam.”  
“ Bovendien mag je niet zomaar bij mij weglopen. Het is in deze buurt levensgevaarlijk. Allerlei duistere 
figuren bedrijven hier onzedelijke praktijken. Ik wil niet dat jou wat overkomt. Wat zou je moeder er niet 
van zeggen als ik jou hier je gang liet gaan?” 
“ Nu, papa, dan zijn die overheidsdienaren niet erg actief om hier de misdaad te bestrijden. Wat bedoelt u 
nu precies met een ‘bordeel’?” 
“ Mienette toch? Dat weet je toch wel. Een bordeel is een huis waar ontucht wordt bedreven.” 
“ Ontucht? Ik heb daar niets van gemerkt. In ieder geval heb ik in die herberg een zeer onderhoudend ge-
sprek gehad met een aardige dame, terwijl u zich verdiepte in de boeken. Zij vertelde mij hoe zij nadat zij 
wees was geworden in dat huis werd opgenomen en bepaalde taken moest verrichten. Zij vertelde ook dat 
zij toen een kindje had gekregen. Hoe dat in zijn werk is gegaan heeft ze niet helemaal verteld, maar ik 
vermoed dat ze met een man een klein kamertje is ingegaan om daar te genieten van de rust, die het alleen 
samenzijn met zich meebrengt.” 
“ Mienette, denk nu toch eens na. Die dame heeft gewoon haar lichaam verkocht aan een man en daar is 
toen een kindje uit voortgekomen.” 
“ Maar van rustig in een kamertje zitten krijg je toch geen kind?” 
“ Ja, Mienette, het is goed zo hoor,” zei Mienettes vader enigszins geïrriteerd, “ vraag de juiste toedracht 
maar aan je moeder. Ik kan je daar niet mee van dienst zijn.” 
 Zwijgend liepen vader en dochter het Nes uit richting ‘De Brakke Grond’. 
 
Tegenover het straatje ‘Het Nes’ lag aan het Nesplein het grote veilinghuis van de Nederlandse Handels 
Maatschappij, waar die middag een theeveiling zou plaatsvinden. Het veilinggebouw had een langgerekte 
gevel met links en rechts een paar nauwe stegen; de Enge Lombardsteeg en de St. Pietershalsteeg. 
 Meneer v.d. Chijs en zijn dochter staken het Nesplein over en betraden het grote gebouw via de 
hoofdingang die aan de linkerkant van het gebouw was gesitueerd. In het voorportaal zat een wat oudere 
man achter een tafeltje met allerlei papieren. 
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“ En meneer,” vroeg de oudere man vriendelijk,” waarmee kan ik u van dienst zijn?” 
“ Ik zou me graag als bieder op de veilinggoederen van vanmiddag willen inschrijven. Heeft u voor mij 
een veilingcatalogus met de beschrijving en taxatie van de te veilen goederen, zodat ik me kan oriënteren 
op hetgeen er vanmiddag onder de hamer komt?” zei meneer v.d. Chijs.  
“ Wat is uw naam en adres, meneer?” 
De man achter het tafeltje noteerde de gegevens van Mienettes vader en gaf hem en biljet met het bieder-
nummer 42. 
“ Het inschrijfgeld bedraagt twee gulden vijftig, meneer.” 
Mienettes vader nam de bescheiden aan en betaalde het gewenste bedrag. 
“ Meneer,” sprak de man aan het tafeltje, “ de veiling wordt gehouden in de rode zaal achteraan in de 
gang links.” 
“ Dank u wel,” antwoordde meneer v.d. Chijs 
Vervolgens liepen Mienette en haar vader de lange sombere gang in waar aan de rechterkant zich een aan-
tal kleine kantoortjes bevonden, die bemand werden door ambtenaren van de NHM. Links van de gang 
bevonden zich de grote veilingzalen en de koffiekamer van het veilinghuis. Aan het eind van de gang liep 
een brede trap naar de eerste etage. Vlak voor deze trap bevond zich de toegangsdeur tot de rode zaal. De 
rode zaal werd uitsluitend gebruikt voor het veilen en het monsteren van specerijen, kina en thee. De an-
dere zaal, de groene zaal, werd gebruikt voor het monsteren van tabak.  
“ Papa, waar leidt die trap naar toe?” vroeg Mienette voordat zij de rode zaal binnengingen om plaats te 
nemen aan een van de vele tafeltjes, die daar stonden. 
“ Die trap, Mienette, leidt naar de stoomdrukkerij. De NHM bezit hier haar eigen moderne drukkerij op 
de eerste en de tweede verdieping.” 
“ O, papa. Kunnen we daar niet even gaan kijken? Ik heb nog nooit een drukkerij gezien.” 
“ Maar Mienette, ik kom hier voor de veiling !” 
“ Oh, papa, hoe laat is het. Kunnen we niet even gaan kijken? De veiling begint toch pas om half twee?” 
“ Ja, dat wel. Ik zal even zien.”  
Mienettes vader keek op zijn zakhorloge en zag dat het pas tien over een was.  
“ Je hebt geluk Mienette. Het is pas tien over een. We kunnen wel even gaan kijken.” 
Mienette en haar vader liepen de brede marmeren trap op om daar in de drukkerij te belanden. Aan het 
begin van die ruimte was een spreekkamer ingericht met direct daarnaast een bedrijfskantoor. De druk-
persen stonden aan de gevelkant voor de vensters. 
“ Kijk Mienette. Zie je die lange aandrijfas daar onder het plafond? Die as wordt aangedreven door een 
stoommachine, die buiten het gebouw staat in een apart machine lokaal. Om die as liggen diverse aan-
drijfriemen die op hun beurt verbonden zijn met het vliegwiel van de drukpersen.” 
Verschillende drukpersen waren in bedrijf wat een behoorlijk hoeveelheid lawaai opleverde. Een aardige 
jongeman kwam uit het bedrijfskantoor aangelopen en vroeg aan meneer v.d. Chijs wat hij wenste. 
“ Beste jongeman,” zei Mienettes vader, ” mijn naam is v.d. Chijs en mijn dochter zou graag een kijkje in 
uw drukkerij willen nemen. Is dat mogelijk?” 
“ Natuurlijk meneer v.d. Chijs. Daar is geen enkel bezwaar tegen, mits u maar voorzichtig bent bij de 
draaiende machines,” antwoordde de aardige jongeman. 
Mienette keek haar ogen uit in deze drukkerij. Ze zag dat op elke drukpers een man vellen papier van een 
groot formaat een voor een op een soort trommel legde waarna het vel papier in de machine verdween en 
aan de achterkant van de machine er bedrukt weer uitkwam en opgevangen werd door een leerling die het 
vel op een stapel bedrukt papier legde. 
“ Papa, wat is dit interessant. Maar hoe worden nu de boeken gemaakt? Wij lezen toch boeken en geen 
grote vellen?” 
“ Daar, achterin deze zaal, Mienette, is de binderij. Daar worden de vellen gevouwen, gesneden en ten-
slotte van een boekband voorzien. Loop maar even mee. Ze zijn daar zojuist weer begonnen met werken.”  
Mienette nam alles goed in zich op en na een bezoekje aan de letterzetterij op de tweede etage moesten ze 
zich haasten om op tijd in de veilingzaal te zijn voor de theeveiling die op het punt stond te beginnen. 
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“ Zo, Mienette, “ zei haar vader toen ze plaats hadden genomen in de veilingzaal, “ de veiling is 
nog niet begonnen, nu kan ik nog even kijken welke partij thee voor mij interessant is.” 
Terwijl Mienettes vader zich verdiepte in de veilingcatalogus keek Mienette de zaal eens rond. Op het po-
dium stond een lange tafel met daarachter een drietal stoelen. De tafel en de stoelen waren van een een-
voudige uitvoering. Boven het podium aan de muur hing een groot portret van koning Willem met daar-
naast een eenvoudige klok. Op de rechterhoek van het podium stond een hoge lessenaar met een glas wa-
ter. Een oude, op sommige plaatsen beschadigde lambrisering, omsloot de ruimte aan drie zijden. Aan de 
rechterkant van de zaal bevonden zich een viertal kleine kantoortjes waar een of twee personen werkzaam 
waren. In de zaal stonden ongeveer veertig tafeltjes met elk een aantal stoelen, kris kras door elkaar. De 
helft van de stoelen waren bezet door mensen die net als haar vader deel zouden nemen aan de veiling. 
Mienette keek eens of er nog dames in dit gezelschap aanwezig waren. Ze zag nog twee dames helemaal 
voorin de zaal zitten die ijverig met hun waaiers probeerden de zware tabaksrook van hun gezicht weg te 
waaieren. Het merendeel van de aanwezige mannen rookten een pijp of een sigaar waardoor de atmosfeer 
in deze zaal nogal rokerig was. Aan het plafond hingen vier grote luchters waarvan kaarsen een nevelig 
licht gaven. Aan de linkerkant van de rode zaal, rood vanwege de stoffering van de wanden, stond, tegen 
de lambrisering, een lange tafel waarboven een bord hing met het woord ‘monsters’. Hier konden de aspi-
rant kopers de kwaliteit van de te veilen producten toetsen. Aan het eind van deze tafel stonden twee he-
ren in jacket die de thee van de keuze van de kopers inschonken waardoor men ook de te veilen thee kon 
proeven.  

Mienette zag, dat de zaal pas half gevuld was met personen, terwijl het toch al ruimschoots half 
twee was geweest. 
“ Papa,” fluisterde Mienette, “ gaan ze nu nog beginnen met de veiling of gaat het nog langer duren?”   
“ Nee, Mienette, het gaat zo beginnen. Kijk daar komt de directeur van het handelshuis Mertens al bin-
nen. Dit handelshuis biedt de te veilen thee aan. Achter hem loopt de griffier, die alle transacties noteert 
en daarachter loopt notaris Welmoet, die alle verkopen juridisch regelt en bevestigt. Je moet nu stil zijn 
want het is erg belangrijk dat ik op het juiste moment de aankoop doe. Als ik te laat reageer dan mis ik de 
partij thee die ik wil kopen.”  
“ Welke thee wilt u kopen?” 
“ Ik wil weer die lekkere Ceylon thee kopen. Ik hoop dat ze een niet te grote hoeveelheid aanbieden. Dat 
is voor mij het gunstigst.”  
“ Na wat geroezemoes van de drie heren achter de tafel en de opkomst van de veilingmeester werd het stil 
in de zaal en opende de veilingmeester de verkoop. Begonnen werd met een grote partij Javathee waar-
voor na enig bieden een koper zich meldde. De veilingmeester vervolgde de veiling en bracht de ene na 
de andere te veilen partij thee onder de hamer. 
“  Waarom koopt u niets? Er zijn toch al verschillende partijen aangeboden !” 
“ Die aangeboden partijen thee, Mienette, zijn te groot voor mij. Straks worden de kleinere en kwalitatief 
betere partijen thee geveild. Kijk in de catalogus zijn ze genummerd. De nummers 21 en 23 heb ik aange-
kruist dat zijn kleine partijen van goede kwaliteit.” 
De veilingmeester bracht de volgende partij thee ter veiling. 
“ Veilingnummer 18 van de catalogus mensen. Een speciale partij Congothee, omvattende 12 kisten. 
Openingsbod 20 gulden per kist. Wie biedt er meer? 22 gulden voor die meneer met nummer 48. Wie 
biedt er meer? 24 gulden geboden door die meneer met nummer 63. Wie biedt er meer? Eenmaal. 
Andermaal…. Verkocht aan nr. 63.” 
De veilingmeester liet zijn hamer met een klap op de lessenaar neerkomen en de verkochte partij thee 
werd genoteerd voor de meneer met nummer 63.  
“ Veilingnummer 20 van de catalogus. Een goede partij Batavia thee van de firma Mertens groot 24 kis-
ten. Openingsbod 31 gulden. Wie biedt er meer?” 
“ Oh, papa. Straks is nummer 21 aan de beurt. Och, wat spannend ! Weet u al hoeveel u gaat bieden?” 
“ Nu even stil zijn Mienette. Ik moet nu de verkoop volgen.” 
“ Veilingnummer 21,” vervolgde de veilingmeester, “ een partij Songlothee bestaande uit 6 kisten.”  
“ Openingsbod 30 gulden. Wie biedt er meer?” 
Meneer v.d. Chijs stak zijn biljet nr. 42 op en de veilingmeester reageerde.  
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“ 32 gulden geboden door die meneer met nr. 42. Wie biedt er meer?”  
“ 36 gulden geboden door nr. 63. Wie biedt er meer?”  
“ Eenmaal. Andermaal….Verkocht aan nr. 63.” 
“ Papa, waarom hebt u niet verder geboden?” 
“ 38 gulden voor die thee is te duur Mienette. Dan kan ik ze zelf niet meer met winst verkopen. Maar nu 
weer even stil zijn, Mienette.” 
“ Veilingnummer 23. Een partij excellente Tonkay thee uit Ceylon slechts vier kisten. Openingsbod 34 
gulden. Wie biedt er meer?” 
Meneer v.d. Chijs stak zijn biljet op. 
“ 36 gulden geboden door de meneer met nr. 42. Wie biedt er meer?” 
Aan de andere kant van de zaal ging een biljet de lucht in. 
“ 38 gulden geboden door nr. 64. Wie biedt er meer?” 
Meneer v.d. Chijs stak nogmaals zijn biljet op. 
“ Voor die meneer met nr. 42. 40 gulden voor de partij Tonkaythee. Wie biedt er meer?” 
Nu bleef het stil in de zaal, niemand stak zijn biederbiljet op en de veilingmeester sloeg de partij thee af 
op 40 gulden.” 
“ Veilingnummer 23 verkocht aan die meneer met nr. 42.” 
En verder ging de veiling. 
“ Papa, u hebt gekocht he! Is dat niet duur 40 gulden voor een kist thee?” 
“ Nee, Mienette. Deze thee is kwalitatief gezien de beste thee uit Ceylon en met het bod van 40 gulden 
per kist ben ik een spekkoper. Omdat er zo weinig belangstellende kopers zijn, is de handel niet erg le-
vendig dus men is al snel klaar met bieden. Kom we gaan naar het administratiekantoor van de NHM hier 
in de gang om ons briefje in te leveren en de koop te bevestigen.” 
“ Wilt u niet nog langer blijven, papa?” 
“ Nee hoor. Datgene wat ik wilde kopen heb ik gekocht. Verdere interesse heb ik niet. Loop maar met me 
mee, Mienette.” 
Zoals gezegd handelde meneer v.d. Chijs zijn aankoop af op het administratiekantoor, betaalde de aange-
kochte partij Tonkaythee en verliet met Mienette het veilinghuis ‘De Brakke Grond’. 
“ Papa,” vroeg Mienette toen zij weer buiten op het Nesplein waren, ” hoe komt die thee nu naar Delft?” 
“ Daar zorgt de transporteur van het veilinghuis Mertens voor. Die krijgt van de griffier mijn gegevens en 
de gedane betaling vervolgens huurt Mertens een transporteur in die de kisten thee vervoert. Als dan de 
thee in Delft wordt afgeleverd hoef ik alleen nog de transportkosten te betalen. Zie je, zo simpel is het 
aankopen op een veiling.” 
“ Ach zo,” reageerde Mienette.  
“ Zo Mienette, we zullen nu onze tocht door Amsterdam gaan vervolgen. Ik wil jou een stukje oud Am-
sterdam laten zien en daarvoor moeten we even naar de Kloveniersburgwal lopen. Dat is een mooie 
gracht met prachtige panden. Daarna komen we ook op de Nieuwmarkt terecht met de Oude Waag. Kom 
we lopen hier het Nesplein af, we steken de Oudezijds voor- en achterburgwal over en dan komen we zo 
op de Kloveniersburgwal.”  
Wandelend over de Kloveniersburgwal bekeken Mienette en haar vader de imposante grachtenwoningen 
en de mooie huizen met hun fraaie gevelversieringen en ornamenten. 
Halverwege de Kloveniersburgwal voor een deftig huis met gestuukte guirlandes om de raamstijlen, stond 
een grote handkar van een scharenslijper in de straat. Onder de handkar lag een grote trekhond die, hij-
gend met de tong uit de bek, het langs wandelend publiek bekeek. De handkar was uitgerust met een 
groot vliegwiel dat door een lange trapper met een drijfstang werd aangedreven. Op de zijkant van de 
strak gelakte handkar stond met versierde letters geschreven; ‘C. Frank, specialist voor al uw slijpwerk’ 
met daaronder het adres van de scharenslijper. De rest van het houtwerk van de handkar was versierd met 
allerlei ornamentjes in de vorm van leliebloemen. Een klein mannetje met een te grote platte hoed op, liet 
het vliegwiel draaien door regelmatig de trapper te bedienen waardoor een reeks slijpstenen en polijstwie-
len in de kar draaiende werd gehouden. 
“ Kijk papa, een scharensliep. Dat werk vind ik altijd interessant.”  
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Een dienstmeid stond met een handvol messen naast de kar. De geslepen messen legde zij, nadat ze de 
scherpte van de messen had gecontroleerd, in de mand die zij aan haar linkerarm droeg. Scherp klonk het 
geluid van het slijpen van een mes. De vonken spatten op tegen een leren lap die achter de slijpstenen was 
bevestigd. De vonkenregen boog af om in een bak water sissend te doven. 
“ Zo, juffrouwtje,” zei de scharenslijper, ” is dat mes nu weer niet een juweeltje om in de keuken te ge-
bruiken?”  
Na een aantal wetslagen op de leren wetriem demonstreerde de scharenslijper de scherpte van het mes 
door een strook papier door midden te snijden. Vervolgens zette de man zich weer achter het apparaat, 
bewoog het pedaal op en neer en het vliegwiel begon zijn zoevende arbeid. Mienette keek en luisterde 
naar het slijpen en herinnerde zich een liedje dat zij bij juffrouw Joycelijn  had geleerd. De melodie van 
dat liedje speelde op het ritme van het trappen van de scharenslijper door haar hoofd. 
 
    Komt vrienden in het ronde 
    Minnaars van mijnen stiel ! 
    Ik zal U gaan verkonden 
    Hoe ik door ’t slijperswiel 
    De kost verdien voor vrouw en kind 
    Schoon blootgesteld aan weer en wind. 
 
    Terlierelom terla! 
    Van linksom rechtsom draait mijne steen 
    Door het roeren van mijn been 
    Ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju 
 

 
               St. Anthoniuspoort Amsterdam 
 
“ Kom Mienette, laten we nog eens doorlopen. Ik zou je graag nog wat meer van de stad willen laten zien 
dan alleen een scharenslijper. We lopen hier de Kloveniersburgwal af en dan komen we op de Nieuw-
markt met het oude Waaggebouw.” 
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Even later stonden Mienette en haar vader voor het oude Waaggebouw op de aangrenzende Nieuwmarkt 
waar op dat moment een groentemarkt werd gehouden. 
“ Kijk Mienette. Dit Waaggebouw was vroeger ook een stadspoort. Het bezit nog altijd een aantal toren-
tjes Op de bovenverdieping hebben vroeger een aantal gildenkamers hun huisvesting gehad. Hier boven 
de poortjes hangen nog de emblemen van de gilden. Boven die grote toegangspoort van het chirugijngilde 
staat nog de stenen inscriptie ‘Theatrum Anatonicum’. Er werden hier ook lessen in de anatomie gegeven. 
Maar dat is allemaal verleden tijd. Niet zo lang geleden werden hier op het plein ook nog vonnissen vol-
trokken. Daar, naast het Waaggebouw, heeft zelfs een guillotine gestaan.  
Het gebouw heeft nu geen weegfunctie meer. In de bovenzaal is nu een schermschool gevestigd waar ge-
goede inwoners van Amsterdam leren omgaan met rapier en degen.” 
Na nog wat om het gebouw en op de Nieuwmarkt te hebben rondgekeken vervolgden Mienette en haar 
vader hun wandeling door Amsterdam door de bedrijvigheid op de Geldersekade op te zoeken. Aan beide 
zijden van de gracht werd actief handel gedreven vanaf de afgemeerde schuiten waar de aangevoerde wa-
ren direct op de kade zonder tussenkomst van een veilinghuis werden verhandeld. 
“ Wat is het hier verschrikkelijk druk, papa. En wat stinkt het hier naar vis. Ik vind het niet leuk om hier 
in die drukte te lopen.” 
“ Ga maar mee, Mienette. Dan lopen we zo snel mogelijk deze kade af. Aan het eind van deze kade ligt 
de Schreierstoren. Deze toren is bekend om de vele zeemansverhalen waarin de toren een rol speelt. Deze 
toren staat aan het begin van de IJhaven.” 
Vader en dochter v.d. Chijs liepen naar de Schreierstoren, bekeken de toren en constateerden dat er eigen-
lijk maar weinig aan deze stompe ronde toren van baksteen te zien was. De toren bezat een paar kleine 
vensters en een trapje naar een deurtje halverwege de torenmuur. Vervolgens liepen Mienette en haar va-
der over de brug van de Oudezijdskolk richting Prins Hendrikkade. Aan deze brede kade lagen diverse 
zeilschepen afgemeerd, die van een verre reis hun lading ontscheepten of gereed werden gemaakt voor 
een nieuwe reis. Een nieuwigheid in de haven was de aanwezigheid van een stoomboot, die nogal veel 
bekijks trok. 
 Al wandelend en keuvelend arriveerden zij op het Damplein waar Mienette nog eens het grote pa-
leis op de dam bekeek. 
“ Kunnen we het paleis niet gaan bekijken, papa?” 
“ Dat zal heel moeilijk zijn, Mienette. Het is geen openbaar gebouw zoals de kerk of het stadhuis. Het pa-
leis is van koning Willem en wordt alleen gebruikt als hij in de stad is. En ook dan mag je er niet in. 
Meestal is het gesloten. Nu is het ook dicht. Kijk maar. Op het dak van het paleis wappert de koninklijke 
standaard niet. Dus de koning is niet aanwezig.” 
Samen liepen zij langs het paleis, bekeken nog het interieur van de Nieuwe Kerk die tegenover het paleis 
aan de Damstraat lag, staken de gracht van de Nieuwezijds Voorburgwal over om vervolgens op het Sin-
gel hun wandeltocht voor de woning van de familie De Vries te beëindigen.  
“ Kijk eens naar het huis hiernaast, Mienette. Dat is een heel apart gebouwd pand. Het draagt de naam 
´De Swaen´ en het bestaat uit twee huizen die inwendig met elkaar verbonden zijn. Het linkerdeel van dit 
pand, nr. 83, heeft de hoofdingang in de gevel, die in lengterichting gelijk loopt met de Singel. Het rech-
terdeel, nr. 85, heeft zijn voorgevel hiernaast, in het steegje staan. Dit rechterdeel was vroeger een veer-
huis en is later toegevoegd aan het andere pand en tot een geheel verbouwd. Ik vind het wat uitstraling be-
treft één van de mooiste huizen hier aan de gracht. Het is een heel apart huis deze Siamese tweeling in 
huizenstijl. Maar kom Mienette, laten we de brug oversteken en ons logeeradres binnengaan.” 
Meneer v.d. Chijs liet de koperen klopper een paar maal op de zware eikenhouten deur vallen om de aan-
dacht van de aanwezigen te trekken. Al spoedig werd er opengedaan door het kamermeisje Johanna dat 
zij die ochtend vroeg ook al hadden ontmoet tijdens het bedienen van het ontbijt. 
“ Dag meneer v.d. Chijs, dag mejuffrouw Mienette,” begroette Johanna de logés van de familie De Vries. 
“ Komt u maar binnen. Mevrouw zit in de salon. Ik zal u naar haar toebrengen.” 
Gedienstig nam het kamermeisje de hoed, de jas en de rotting van Mienettes vader aan terwijl Mienette 
daarna haar hoedje en haar dunne gehaakte handschoenen aanbood om deze op de bergen in de hal. Het 
bruine pakje met de sjaal voor haar moeder hield Mienette bij zich. 
“ Volgt u me maar de trap op. De salon is op de eerste etage.” 
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Mienette hoorde nu een zacht pianospelen van de eerste etage komen en was benieuwd of mevrouw De 
Vries dit pianospel uitvoerde. Johanna ging haar bezoek voor op de brede trap die een zeer fraaie leuning 
van notenhout bezat. Johanna klopte tweemaal bescheiden op de salondeur voordat zij deze opende. Met 
een kleine revérence verwittigde het kamermeisje de gastvrouw, die achter de grote pianoforte zat, van 
het doel van haar komst. 
“ Mevrouw, uw gasten zijn gearriveerd.” 
Abrupt hield het pianospel op, mevrouw De Vries stond op om haar bezoek te verwelkomen.  
Mevrouw de Vries was nog gekleed naar de ouderwetse mode van de Empire stijl. Ze droeg redelijk lang 
haar voorzien van een diadeem met linten. Een ketting met bloedkoralen sierde haar hals en hing deels op 
het bovendeel van haar borst. Haar japon had een hoge taille en een laag uitgesneden hals en korte pof-
mouwen. Over de japon droeg zij een canezou, een net tot onder de buste reikende blouse. De jurk was 
van een zijde stof, liep breed uit en ruiste bij elke stap die zij zette. Aan haar voeten droeg ze platte pan-
toffeltjes waarmee ze zich geruisloos kon verplaatsen.  
“ Dag, Jacob en Mienette. Hoe was jullie excursie door ons mooie Amsterdam?” 
“ Och, geweldig, Maria. Ik heb mijn zaken kunnen regelen en wij hebben samen nog heel wat van de stad 
gezien. Toch zijn we blij hier bij jou gearriveerd te zijn. Al met al was het een fikse wandeling.” 
“ Ach, Johanna. Wacht nog even.” 
“ Jacob, Mienette, willen jullie na deze inspannende wandeling gaan rusten of wil je met mij de thee ge-
bruiken?” 
“ Ja, graag thee drinken,” antwoordde Mienette voordat haar vader een beslissing kon nemen. 
“ Zullen we de thee in de tuin, in het prieel, gebruiken? Lijkt dat jullie leuk?” 
“ Ja. Dat lijkt mij wel wat.”  
Mevrouw De Vries gaf haar kamermeisje de opdracht de thee in de tuin te serveren opdat men ongestoord 
kon genieten van het theedrinken en de rust van de grote tuin achter het huis. 
“ Mevrouw De Vries, mag ik u wat vragen,” zei Mienette, “ wat voor muziek speelde u daarstraks? Is dat 
een bekend pianowerk?” 
“ Je bedoelt dat pianostuk. Heb jij interesse in pianomuziek, Mienette? Heb je misschien ook pianoles?” 
“ Jawel, mevrouw. Ik heb al vijf jaar pianoles.” 
“ Och, wat leuk Mienette. Nu dat pianostuk dat ik speelde is de Mondscheinsonate van Beethoven. De 
muziek van Beethoven is in Nederland nog niet erg bekend. Maar hier gebeurt altijd alles vijftig jaar later 
dan in de rest van de wereld. Zal ik een klein stukje voorspelen?” 
“ Ja graag, mevrouw.” 
Mevrouw De Vries ruiste weer terug naar de mooi gepolitoerde lichtbruine pianoforte, zette zich achter 
het klavier en speelde het eerste deel van deze pianosonate. Het mooie sonore geluid van de pianoforte 
liet de prachtige melodie van het langzame deel van deze sonate door de kamer klinken. Mienettes vader 
was in één van de vier gereedstaande met gobelin beklede fauteuils gaan zitten terwijl Mienette naast me-
vrouw De Vries stond aan de pianoforte en ademloos naar de muziek luisterde en geboeid keek naar de 
lenige handen van de pianiste. Meneer v.d. Chijs bekeek op zijn gemak de luxueus ingerichte salon met 
de prachtig vergulde Louis de XIV salontafel, het rooktafeltje en de kleine bar. De wanden van de salon 
waren bespannen met wandtextiel en de schilderijen toonden de portretten van de ouders van Maria en 
haar man. Aan de korte kant van de salon zagen twee hoge ramen uit op de gracht. 
“ Zo klinkt dus Beethoven, Mienette,” zei mevrouw de Vries nadat zij het eerste deel had beëindigd, “ dit 
eerste deel van de sonate is nog eenvoudig hoor. De volgende delen heb ik nog in studie, maar die zijn  
pianotechnisch verdraaid lastig. Als je ooit nog eens besluit om Beethoven te gaan spelen moet je je wel 
bedenken dat het niet eenvoudig is. De sonates van Beethoven zijn allemaal erg moeilijk. Maar wat speel 
jij, Mienette? En van wie krijg je les?” 
“ Ik krijg les van juffrouw Harry. Zij komt mij eens in de twee weken les geven. Ik verheug me altijd erg 
op haar pianoles. Ze is zo modern en charmant. Ze weet overal over te vertellen. Dus kletsen we erg veel 
waardoor de pianoles altijd uitloopt.” 
“ Welk pianostuk kun je al spelen, Mienette? Of heb je geen pianostuk paraat?” 
“ Ik kan de sonatine van Muzio Clementi al aardig spelen, maar ik kan het niet uit het hoofd spelen. Dat 
lukt mij maar niet.” 
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“ Dat is ook erg moeilijk om dat te leren. Maar Mienette bedoel je de sonatine in C opus 36 nr. 3 van 
Clementi?” 
“ Ja, ja. Die speel ik.” 
“ Ik zal eens kijken of ik die sonatine hier nog heb liggen. Leontine, mijn dochter, heeft ook een tijdje 
pianoles gehad en zij heeft volgens mij die sonate ook gespeeld. Ik denk dat de bladmuziek hier in deze 
kast ligt.” 
Mevrouw De Vries opende de onderkast van een grote glazen vitrinekast, rommelde wat in een stapel pa-
pier en slaakte een kreetje van euforie. 
“ Ja, gevonden. Hier is het. Ik wist dat ik het bewaard had. Kijk hier Mienette, een sonatinealbum van 
Clementi.” 
In een oogwenk had mevrouw De Vries de bedoelde sonatine in de bundel gevonden, zette het op de stan-
daard van de pianoforte en gebaarde Mienette te gaan zitten. 
“ Zo Mienette, nu kun je ook eens mijn instrument proberen. Hebben jullie, Jacob, een pianoforte of een 
piano? Met deze vraag richtte mevrouw De Vries zich tot Mienettes vader die enigszins in gedachten ver-
zonken de salon aanschouwde. 
“ Een piano, Maria. Zo’n pianoforte past bij ons niet in de voorkamer. Daar studeert Mienette.” 
“ Waarom koop je geen pianoforte voor in de salon?  Dat is voor Mienette toch veel gezelliger om in de 
salon te oefenen dan dat ze in haar eentje in de voorkamer studeert !”  
“ Ja, ja, Maria. Daar wordt bij ons ook al over gediscussieerd maar de ruimte in onze salon is beperkt en 
lang niet zo groot als hier bij jullie.”  
“ Kom Mienette. Laat eens horen wat je uit mijn pianoforte kan toveren. Hier is de sonatine van Clemen-
ti. Deze bedoel je toch, he? Kun je bij de pedalen?”  
“ Ja mevrouw. Dat lukt allemaal wel.” 
Mienette concentreerde zich en speelde de sonatine met souplesse. De verschillende pianistische loopjes 
verliepen keurig en in het fortissimogedeelte wist Mienette goed uit te pakken wat haar beloond werd met 
een ruim applaus van haar vader en mevrouw De Vries. 
Op dat moment opende Johanna de deur van de salon en meldde dat de thee gereed stond in het prieel en 
dat deze geserveerd kon worden. Waarop het gezelschap de salon verliet, de brede gang overstak om via 
de trap weer op de begane grond te komen. 
“ Mienette, je speelt al bijzonder goed. Ik zou die juffrouw Harry wel eens willen ontmoeten. Komt zij 
wel eens in Amsterdam?” 
“ Dat weet ik niet. Voor zover ik haar ken woont en werkt ze alleen in Delft. Ik weet weinig van haar pri-
véleven.” 
“ Nu, in ieder geval kun je tegen juffrouw Harry zeggen dat zij hier in Amsterdam welkom is voor een 
tête á tête over muziek.”  
Nadat het gezelschap de lange gang was uitgelopen opende mevrouw De Vries de brede dubbele open-
slaande glazen deuren, die toegang gaven tot de tuin van de familie De Vries. De tuin lag in het verlengde 
van de achtergevel van de woning en was dertig meter diep. Achteraan stond een achthoekig prieel dat 
was ingericht als theekoepel. De tuin zelf was rijkelijk gedecoreerd met beelden zoals een stenen David, 
Cupidofiguurtjes en andere tuinornamenten. Een met klimop begroeide muur omsloot de tuin, die in het 
midden een echte vijver had. Overal zag men doorkijkjes tussen de bloeiende planten en struiken. Op 
kunstig begroeide bouwsels groeide een grote kamperfoelie die pergola’s omzoomde en de tuin in zomer-
se geuren zette. 
“ Kijk Jacob. Hier heeft onze tuinman vorig jaar een perk nieuwe rozen geplant. Het zijn Engelse hybri-
den. Ze zijn werkelijk verrukkelijk van geur en kleur. Je ruikt ze al op een afstand.” 
“ Deze rozen zijn werkelijk prachtig, Maria. Maar waarom is je tuin zo achterstallig in onderhoud?” 
“ Tja, Jacob. Dat is werkelijk een ramp. Onze oude trouwe tuinman Diederik is helaas aan het begin van 
het voorjaar overleden. De man was geloof ik al 76. Hij heeft altijd zeer trouw voor onze tuin gezorgd. 
Maar waar vind je tegenwoordig een goede tuinman?  Een die niet alleen zijn vak verstaat maar die je ook 
nog kan vertrouwen? Wij zoeken nu al een paar maanden naar een opvolger maar hebben tot nu toe geen 
geschikte kandidaat kunnen vinden.” 
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“ Wat je zegt, Maria. Het verkrijgen van goed personeel is een kunst, maar het behouden van je personeel 
is nog een heel andere opgave. Kijk nu eens bij ons. Ik heb een bediende in dienst die op zeer jonge leef-
tijd al als kind bij ons in huis is komen wonen. Hij werd destijds meegebracht uit Indië door een broer van 
mijn vrouw. De jongen heet Wange. We hebben hem min of meer opgevoed, zodat hij zich in onze ge-
meenschap goed kon ontwikkelen en handhaven. Wat gebeurt er nu onlangs. Hij trouwt met ons dienst-
meisje. Vervolgens bekostig ik grotendeels de bruiloft, omdat de jongeman voor ons eigenlijk onze vierde 
zoon is. En wat schetst mijn verbazing; op 1 mei jongstleden dient hij zijn ontslag in met als argument dat 
hij voor de plantsoenendienst van de gemeente gaat werken. Hij kan daar meer verdienen. Ik heb hem 
hetzelfde salaris geboden om hem in dienst te kunnen houden. Maar dat heeft  hij geweigerd. Dus met 
ingang van begin mei  raak ik een ervaren en zeer betrouwbare kracht kwijt. Ook voor hem heb ik nog 
geen goede vervangende kandidaat kunnen vinden. Zo zie je maar, ondanks al je inzet zijn anderen niet 
altijd te behouden voor die zaken, die jij als ondernemer belangrijk acht.” 
 Het gezelschap streek neer op de ruime Indische rotan stoelen binnen het prieel en zat in de scha-
duw van de theekoepel en een tweetal berkenbomen, die de theekoepel flankeerden. Men kon op deze 
manier toch volledig genieten van het moois dat de tuin te bieden had terwijl men beschermd was tegen 
de felle zonneschijn. 
“ Jacob, Mienette. Hier is de thee !” 
Met vaardige hand schonk de gastvrouw de gereedstaande glazen in met een beetje sterk getrokken thee, 
lengde die aan met heet water en voegde naar believen melk of suiker toe, tenslotte offreerde zij haar gas-
ten elk een glas thee. Een bonbonschaaltje deed zijn ronde en het gezelschap leunde achterover om van 
deze theeseance te genieten.  
“ Zeg, Jacob. Je ging toch de stad in voor die theeveiling in de Brakke Grond. Heb je daar nog wat kun-
nen kopen?”    
“ Jazeker, Maria. Ik heb weer die lekkere thee uit Ceylon weten te bemachtigen, maar nu tegen een aan-
merkelijk lagere prijs dan de vorige keer. Er was nu weinig belangstelling voor de veiling waardoor de 
prijzen gedrukt werden. Dat voordeeltje viel mij nu eens te beurt.” 
“ En Mienette. Heb jij genoten van je bezoek aan Amsterdam. Of is de stad je erg tegengevallen?” 
“ Nee, mevrouw De Vries. Helemaal niet. Ik wist niet dat er zoveel te doen was in Amsterdam. We zijn 
de hele dag bezig geweest en ik heb toch pas een klein stukje van Amsterdam gezien.” 
“ Wat trekt jou het meeste aan in Amsterdam, Mienette?” 
“ O, de markten vind ik erg leuk en de mooie huizen zijn zeer bezienswaardig. Ik ben ook nog in een her-
berg geweest. ‘In de Rode Laars’ heette die herberg.” 
Mienettes vader verschoot van kleur nu zijn dochter zo spontaan over haar escapade begon.  
“ De Rode Laars?” herhaalde mevrouw De Vries verbaasd. 
“ Zeg, Jacob. Ben jij met Mienette in de Rode Laars geweest?” 
“ Nee, nee. Maria. Dat zit anders.” 
Mienettes vader knoopte het boord van zijn overhemd los om zijn hals meer ruimte te geven. 
“ Nee, mevrouw. Papa is niet binnen geweest. Ik wel!” hervatte Mienette haar gesprek. 
“ Er waren daar in de herberg heel aardige mensen. Een mevrouw heeft mij daar haar levensverhaal ver-
teld. Zij moest in de herberg werken om voor zichzelf en haar kindje de kost te verdienen. Dat is toch heel 
mooi van die mevrouw?” 
“ Ongelooflijk, Mienette. Jij bent daar alléén binnen geweest! Zonder jou, Jacob? Ha, ha, ha. Wat een 
mop. Nou Jacob. Die dochter van jou is niet bang uitgevallen. Ha,ha!” lachte mevrouw De Vries. 
“ Maria, ik zal het je uitleggen. Mienette is me daar in het Nes een moment aan mijn aandacht ontglipt en 
je weet zelf wat dochters doen op die leeftijd. Ze onderzoeken alles.” 
“ Maar, mevrouw De Vries,” onderbrak Mienette haar vader, “ er stond op de gevel een plaquette met de 
tekst ‘sociëté au plaisir et les dames’ dus ik dacht dat ik daar wel naar binnen mocht.” 
“ O,o. Wat vermakelijk,” lachte mevrouw De Vries voluit, “ wat is dit leuk!” 
Mevrouw De Vries proestte het uit van het lachen. Tranen liepen haar over de wangen die op hun beurt 
gewist werden met een kanten zakdoekje dat zij altijd in haar japon bij zich droeg. 
“ Mienette, zal ik je eens vertellen wat ik als achttien jarig meisje heb gedaan?”  
Zonder op een antwoord te wachten begon mevrouw De Vries haar jeugdherinnering te vertellen. 
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“ Toen ik achttien jaar was wilde ik, ondanks de bezwaren van mijn ouders, mijn ouderlijk huis in Zaan-
dam verlaten om in Amsterdam zelfstandig te gaan leven en werken. Tja, Mienette. Ik wilde ook, zoals jij 
straks zelfstandig zijn. Mijn eigen leven leiden. Ik kreeg van mijn vader, die herenboer was in de Zaan-
streek, een jaargeld mee van 150 gulden. Meer kreeg ik niet van hem. Te weinig om van te leven en te 
veel om van honger te sterven. Dat was natuurlijk een slimme zet van hem, want hij dacht dat ik wel weer 
na een poosje terug zou komen. Toen ik met mijn weinige spulletjes het huis verliet, was hij erg boos op 
me. Hij had hele andere plannen met mij. Maar ik ben weggegaan. Ik heb me toen hier in Amsterdam ge-
vestigd op de Lange Leidschedwarsstraat, op een etage onder de hanenbalken van een hoekwoning. Ik 
wilde mijn budget niet overschrijden of achteloos opgebruiken, maar ik wilde ook niets lenen. Ik zocht 
overal werk en vond niets. Ik mocht in het café, onder mijn etage in hetzelfde huis, een kleine expositie 
uitstallen van schetsen, die ik had gemaakt. Maar in de schets van de cafébaas had ik de gelijkenis niet 
goed getroffen en dat dreigde me in de buurt te benadelen, dus heb ik na een paar weken de expositie 
weer opgedoekt.  
Ik had daar op mijn etage wel willen lezen, maar ik bezat geen standaardwerken. En dan; het was winter 
en op je kamer blijven als je dan de blokken turf moet tellen, is het geen prettig leven. Ik probeerde me in 
de gemeentelijke bibliotheek te installeren, maar ik had, geloof ik, nog beter op de toren van de Wester-
kerk kunnen gaan zitten, zo koud was het er. Ik kon het er niet uithouden. Ik heb nog nooit zo’n kou-
kleum gekend als ikzelf. Je zag daar in de bibliotheek van die echte studiebollen, die onbeweeglijk, vol-
daan en bijna gemummificeerd, aan een tafeltje zaten. Ze schenen zelfs niet te merken dat hun blauwe 
neus kristalliseerde. Ik was best jaloers op deze staat van verstening; ik keek hoe ze gingen zitten en op-
stonden alsof een mechaniekje hen aandreef. 
Bovendien wilde ik niet langer een provinciaaltje zijn, ik wilde me op de hoogte stellen van de denkbeel-
den en uitingsvormen van mijn tijd. Ik vond dat toen noodzakelijk en ik was nieuwsgierig; behalve de 
meest bekende werken, wist ik niets van de moderne kunsten, ik smachtte vooral naar toneel en muziek. 
Ik wist wel dat een vrouw zonder geld zich zulke bevliegingen niet kon veroorloven. Maar verschillende 
vrienden en vriendinnen van mij bleken wel op de hoogte te zijn van alles wat een jeugdig intellect inte-
resseert. Literaire en politieke evenementen, de beroering van bezoeken aan de schouwburg, de musea, in 
de clubs en op straat. Zij zagen alles, zij waren overal bij. Waarom ik dan niet?  
Ik had toch net zulke goede benen als zij en die goede kleine voeten van iemand uit de Zaanstreek die 
hebben geleerd te lopen over slechte wegen en in evenwicht te blijven op te grote klompen. Maar op het 
Amsterdamse plaveisel was ik net een bootje op het ijs. Mijn fijne schoentjes scheurden binnen twee da-
gen, ik struikelde met overschoenen aan en ik wist niet hoe ik mijn japon moest opnemen. Ik zat dus 
voortdurend onder de modder, was moe en verkouden en ik zag hoe schoenen en kleren door ze met wa-
ter schoon te maken, schrikwekkend werden geruïneerd. Plotsklaps kreeg ik toen een ingeving. Als kind 
had ik vaak jongenskleren gedragen. Ik ging zelfs een keer in een kiel en met slobkousen met mijn vader 
op eendenjacht. Ik vond het dus helemaal niet gek om een kostuum aan te trekken. Bovendien zitten jon-
genskleren veel makkelijker dan dameskleding. De mannenmode van die jaren maakte dat je je buitenge-
woon gemakkelijk kon vermommen. Mannen droegen toen lange tot op de hiel vallende overjassen in de 
zogenaamde ‘landherenstijl’. Ze waren breed gesneden en lieten de taille zo weinig uitkomen dat het nie-
mand opviel als je je als man verkleedde. Dus ik liet van mijn slinkende jaargeld zo’n jas maken van dik, 
grijs laken met bijpassende pantalon en vest. Met een grijze hoed en een dikke wollen das was ik beslist 
een eerste jaars studentje. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik was met de laarzen. Geen kapotte schoenen 
meer, ik had er wel mee willen slapen. Op de met ijzer beslagen kleine hakken ging ik stevig over het pla-
veisel. Ik vloog als het ware van het ene eind van Amsterdam naar het andere. En dan, mijn kleren kon-
den overal tegen. Ik liep door weer en wind, kwam op onmogelijke uren thuis en was elke avond in één 
van de schouwburgen. Niemand lette op me en geen mens vermoedde dat ik vermomd was. Niet alleen 
bewoog ik me vlot in deze kleren, maar omdat mijn kostuum en gelaatsuitdrukking niet koket waren, nam 
ik bij iedereen alle argwaan weg. Mooie bewuste vrouwen kunnen zich slecht vermommen. Ze willen hun 
ranke leest en kleine voetjes, de bevallige bewegingen en de stralende ogen niet opofferen voor een ver-
momming. Ik wel. Dan kun je overal binnenglippen zonder dat iemand omkijkt, en praten doe je met een 
laag, gedempt stemgeluid dat niet als een fluittoon weerklinkt in de oren, die de ander als vrouwstem zou 
kunnen herkennen. Op één van mijn concertavonden raakte ik in gesprek met een uitgever van bladmu-
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ziek. Die man, meneer Melcherts, vertelde mij dat hij verlegen zat om mensen, die bladmuziek wilden ko-
piëren. Die meneer deed mij een aanbod om voor hem te komen werken. De verdiensten waren niet hoog 
nl. drie cent per gekopieerde bladzijde bladmuziek, mits het foutloos was. De enige voorwaarde, die hij 
stelde was dat het werk hem netjes en correct ter hand werd gesteld. Nu dat aanbod heb ik aangenomen. 
Groot voordeel van dat werk was, dat ik niet gebonden was aan plaats of tijd. Ik kon dat werk doen wan-
neer het me zelf uitkwam. Dus mijn pianostudie, die ik van huis uit had meegekregen, kwam me nu goed 
van pas om mijn financiën wat te verruimen.  
Maar bij de première hier in Amsterdam van het toneelstuk ‘De Koningin van Spanje’ beleefde ik mijn 
eigen komediestuk. Ik had een vrijkaartje gekregen en ik streek in mijn grijze overjas neer op het balkon 
van onze oude schouwburg, precies onder de loge waar mevrouw Ziesenis-Wattier, de zeer talentvolle ac-
trice, pronkte met een fraai boeket dat ze op een gegeven moment op mijn schouder liet vallen. Ik zat nog 
niet zo strak in mijn mannenrol dat ik het opraapte.  
“ Jongeman,” beval de actrice mij majesteitelijk, “ mijn boeket! Vlug wat!” Maar ik hield me doof.  
“ U bent niet erg galant, “ zei een manspersoon, die een paar stoelen verderop zat en zich bukte om het 
boeket op te rapen.  
“ Ik zou op uw leeftijd niet zo verstrooid zijn geweest,” merkte hij op en hij reikte de actrice het boeket 
aan die verbaasd riep; “ Warempel, meneer De Vries. Leuk u hier aan te treffen.”  
Maar die meneer De Vries was zeer oplettend, en nodigde mij tijdens de pauze uit voor een après soiree. 
En zo werd ik door mijn lieve Jerom ontmaskerd.   
“ Ach, Jacob. Vertel me eens hoe laat het is.” 
Mienettes vader pakte met een loom gebaar zijn zakhorloge uit zijn vest, klapte het gegraveerde dekseltje 
open, en zei: “ Maria, het is nu bijna half vijf, volgens mijn klokje.” 
“ O, jee. Dan moet ik snel naar de keuken om mijn personeel te instrueren over het diner. Jerominus komt 
namelijk, mits hij geen uitlopende vergadering heeft, meestal zo rond half zes thuis. Hij wenst dan om zes 
uur te gaan dineren. Ik hoop dat hij geen vertragende bezigheden heeft op het stadhuis. Zijn werk is ook 
zo omvangrijk. Men betiteld hem hier in Amsterdam wel als de vijfde burgermeester.” 
Mevrouw De Vries stond op, schonk nog een keer thee in voor Mienette en haar vader, en verliet vervol-
gens het prieel. Mienettes vader strekte zich eens uit, ging achterover liggen om te genieten van de rust in 
deze tuin. Mienette keek eens om zich heen. Haar blik viel op de stenen David die daar als een wachter 
uit de vroegere oudheid aan de rand van de vijver stond. Een luid kwetterende merel scheerde laag over 
de vijver, zette zich met een sierlijke vlucht neer op een tuinmuur om daar zijn gezang aan te vangen. Een 
troep huismussen ruziënde in de kamperfoelie tegenover haar, terwijl een klein aantal staartmezen in de 
kruin van de berkenboom boven haar tsjilpend en roepend de boom onderzochten op eetbare insecten en 
zaden. Aldus genoot Mienette enkele minuten van het moois dat dit eldorado, tussen tuinmuren, uitstraal-
de. 
“ Zeg, papa…….” begon Mienette haar vraag, maar stopte abrupt toen zij bemerkte dat haar vader, ach-
terover liggend in de rotan tuinstoel, een licht snurkend geluid liet horen. 
Mienette bekeek haar vader, die nu in zo’n ongewone houding lag en merkte op dat haar vader oud werd. 
Hij lag daar met de ogen gesloten, zijn spitse neus recht omhoog. 
“ Wat wordt vader al grijs!” constateerde Mienette bij zichzelf, “ zijn bakkebaarden zijn al helemaal grijs. 
Zijn zwarte haar is al doorschoten met grijze toefjes, terwijl zijn haaraanzet ook al grijs is.” 
Mienette bekeek het magere gelaat van haar vader, waarvan de wangen, nu hij zo achterover lag, ingeval-
len waren. Ze keek naar zijn magere handen, die gevouwen op de buik, de kleine, nog immer smeulende 
pijp, omklemden. 
“ Dit is mijn vader!” realiseerde Mienette zich ineens overduidelijk. “ Mijn vader waar ik zoveel van 
houd. Mijn leermeester, mijn beschermer en mijn opvoeder.”  
Inwendig moest Mienette nog lachen om het voorval op die middag bij de Rode Laars; “ Wat had hij zich 
bezorgd getoond.” 
Maar nu hij daar zo onbevangen lag te slapen en de ouderdom zich op zijn gelaat aftekende, dacht Mie-
nette aan haar toekomst met haar vader. Hoe lang zou deze man haar nog vergezellen op haar levenspad?  
Een aandrang om de slapende man te kussen welde in haar op. Maar Mienette hernam zich; “ Dat kan 
toch niet. Ouders kussen hun kinderen in hun slaap en niet andersom.” 
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Hoeveel had ze al niet met haar vader meegemaakt. Als leermeester, de reizen met hem, de vele verkla-
ringen en wetenswaardigheden, die hij haar telkens weer wist te vertellen. Als beschermer, vanaf het mo-
ment dat zij haar eerste pasjes op deze wereld zette en later haar beschermde tegen de uitvallen van haar 
broers. Of als opvoeder, de ene keer mild en zachtmoedig, een andere keer streng doch rechtvaardig en 
soms bestraffend. Deze man, deze vader, die kon zij niet missen. Zij kon zich niet voorstellen dat hij eens 
uit haar leven zou verdwijnen. Mienette keek nog eens om zich heen en zag dat de schaduw van het grote 
huis al dicht bij het prieel was genaderd. 
“ Het zal zo direct wel tijd zijn voor het diner” dacht Mienette in een afwachtende houding. 
 
 Het diner werd, zoals gewoonlijk in de eetkamer die aan de achterzijde van het woonhuis lag, 
opgediend. Mienette en haar vader zaten tegenover elkaar, elk aan een lange zijde van de tafel. Meneer de 
Vries zat aan het hoofd en zijn vrouw zat tegenover haar aan de andere korte zijde. De tafel was bedekt 
met een prachtig geborduurd damasten tafelkleed, waarop het beroemde Meisner servies met zijn grote 
opdienschalen, zilveren bestek, kristallen glazen en twee zilveren kandelaars, waren geplaatst. De be-
dienden, Johanna en Everard, liepen af en aan om het uitgebreide diner op de juiste wijze volgens de 
gangbare etiquette, op te dienen. Het hoofdgerecht bestond uit gebraden gevogelte, nl. eendenborst en 
kalkoen. 
“ Zeg Jacob,” begon meneer De Vries het gesprek, “ zijn jouw zakelijke bezoeken in de stad een succes 
geworden?” 
“ Jawel, Jerom. Met het boterhuis heb ik een contract afgesloten voor de levering van kaas en boter. Bo-
vendien heb ik bij het boterhuis een tegenorder kunnen plaatsen die voor mij de moeite waard is. Op de 
theeveiling heb ik de hand weten te leggen op een kleine partij kwaliteitsthee uit Ceylon. Een grotere par-
tij is voor mij niet rendabel omdat de condities voor het langdurig bewaren van thee in de Breedsteeg niet 
optimaal zijn. Het huis is veel te vochtig. Een kleine partij kan ik al vrij snel verhandelen waardoor de 
kwaliteit van de thee niet aangetast wordt omdat de thee dan maar kortstondig bij ons is opgeslagen.”  
“ En, Mienette?” richtte meneer De Vries zich tot haar, “ wat heb jij allemaal in de stad meegemaakt?” 
“ Nu, meneer De Vries. Ik heb erg veel gezien van de stad. Maar ik hoop de komende dagen nog meer te 
kunnen zien.”  
“ Och, Mienette,” onderbrak mevrouw De Vries, die al bij voorbaat in de lach schoot, “ je vergeet nog 
wat te vertellen.” 
“ Wat is er zo leuk, Mienette?” vroeg meneer De Vries aan haar. 
Mienette wierp een vragende blik naar haar vader, doch die deed er het zwijgen toe. 
“ Nu,” hervatte Mienette het gesprek, “ door een toeval ben ik in de herberg De Rode Laars terecht geko-
men zonder dat mijn vader dat in de gaten had.”  
“ In de Rode Laars?” herhaalde meneer De Vries verbaasd, “ wat wilde je daar doen, Mienette?” 
“ Het wordt mooi, Jerom,” giechelde mevrouw de Vries wier gelach Mienette sterkte in het vertellen van 
haar verhaal. 
“ Ik dacht dat de Rode Laars een gezelligheidsvereniging was. Op de plaquette op de gevel stond dat het 
een sociëteit was voor dames.” 
Mevrouw De Vries lachte nu voluit waardoor het gehele gezelschap eveneens zich in een gezamenlijke 
lachbui stortte. 
“ O, dus dat is jouw ervaring met Amsterdam,” grinnikte Meneer De Vries nog na. 
“ Zeg, Jerom. Mij is ter ore gekomen dat er onlangs nogal wat problemen waren met een transport wees-
kinderen naar een van de kolonies in Drente?” 
“ Praat me er niet van, Jacob. Deze zaak sleept zich nog steeds voort. De zaak zit zo. Het oude Aalmoeze-
niersweeshuis moet afgebroken worden wegens bouwvalligheid. Maar waar laat je zo snel tweehonderd 
weeskinderen? Nu is de gemeente een contract aangegaan met het gesticht Veenhuizen in Drente om de 
weeskinderen daar onder te brengen. Nu is er door een aantal onruststokers, die part nog deel hebben aan 
de kwestie, veel ophef gemaakt over de kwaliteit van de verblijven in Veenhuizen. Ze hebben het maar al 
te graag zo zwart mogelijk afgeschilderd met als gevolg dat op de dag van het transport er zoveel volk 
was toegestroomd om het transport te saboteren dat wij als gemeente genoodzaakt werden het transport af 
te blazen. Ja, het is onbegrijpelijk, dat mensen die niets maar dan ook niets met deze weeskinderen uit-
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staande hebben, zich laten opjutten door een aantal oproerkraaiers om stelling te nemen tegen het voorne-
men van de gemeente. De gemeente had alleen als doel de weeskinderen op een juiste plek onder te bren-
gen waar ze goed verzorgd worden en in de gelegenheid werden gesteld om onderwijs te volgen. Enfin, 
het eind van het liedje was dat wij als gemeente dit transport toch door hebben gezet. De contracten met 
de Maatschappij van Weldadigheid waren nu eenmaal getekend. Wij hebben als dieven in de nacht die 
weeskinderen onder escorte van de burgerwacht naar de transportschepen begeleid, ze ingescheept en ten-
slotte de schuiten officieel uitgeleide gedaan. De weerstand van de eerder opgehitste bevolking was toen, 
na het middernachtelijke uur, slechts gering.” 
“ Het doet mij verbaasd staan dat het transport zo verlopen is. De opvang in Veenhuizen is toch, naar 
mijn weten, uitstekend verzorgd voor dit soort weeskinderen!” 
“ Ja, Jacob. Dat weet jij en ik en al die andere mensen die verstand van zaken hebben. Maar het plebs 
weet dat niet en gaat naïef af op onjuiste geruchten.” 
 “ Mogen wij vrouwen ook wat zeggen?” interrumpeerde mevrouw De Vries de twee heren, “ Mienette en 
ik hebben het niet zo begrepen op dat gepolitiseer tijdens het diner. Kunnen wij ook over iets anders pra-
ten bijvoorbeeld over de onderwijskansen van meisjes zoals Mienette? Jerom je zegt net dat ook het nieu-
we collegium in Brussel niet toegankelijk is voor meisjes om voor onderwijzeres te studeren. Waar kun-
nen al die meisjes die onderwijswensen hebben een opleiding gaan volgen? Als zelfs de koning en het 
stadsbestuur weigeren opleidingen in te richten voor meisjes. Zelf heb je hier in Amsterdam middels het 
Van Renswoude fonds Leer- en Werkscholen opgericht. Waarom is er nooit gedacht aan de behoefte aan 
onderwijs aan meisjes en uitsluitend aan opleidingen voor jongens?” 
“ Ja maar lieve. Daar is in de raad en in het bestuur van het Renswoude fonds nooit serieus over gespro-
ken. Opleidingen voor meisjes worden hier in Amsterdam uitsluitend  aan de Franse scholen overgelaten. 
Het is mij nooit gebleken dat er behoefte bestaat aan andersoortige vormen van onderwijs.” 
“ Dan wordt het eens tijd dat jullie als bestuurders je blik eens gaan verruimen. Kijk eens naar Engeland 
waar mevrouw Elisabeth Fry allerlei cursussen inricht voor vrouwen die in de gevangenis zitten. Is een 
andere vorm van onderwijs alleen voorbehouden aan vrouwen die in de gevangenis zitten? Een fraaie 
boel is dat. Hetzelfde speelt zich ook af in Gouda waar mevrouw Van Meerten-Schilperoord zich ook be-
ijverd voor onderwijs aan vrouwen in de gevangenis. Is het niet veel verstandiger om de vrouwen eerst 
een opleiding te bieden zodat zij beter in onze maatschappij kunnen functioneren en daardoor minder 
kans maken in de misdaad of in de overlast terecht te komen? En vaak is dat dan een misdaad die door 
jullie mannen als een misdaad wordt gezien maar voor die gevallen vrouwen een noodzakelijk kwaad is 
om zich staande te houden in een maatschappij waar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als een ge-
wone zaak wordt beschouwd.” 
“ Ja, lieve. Ik begrijp je argumentatie volkomen. Met het eerste deel ben ik het eens. Wij als bestuurders 
van een stad moeten ons ook de onderwijsmogelijkheden voor jonge vrouwen aantrekken. Het tweede 
deel van je betoog keur ik af. Ook al heb je niet gestudeerd dan hoeft dat geen reden te zijn  om in de ge-
vangenis terecht te komen. Er zijn duizenden meisjes of vrouwen, die via een net burgerbaantje zoals 
dienstbode goed terecht komen, trouwen en zelfs een eigen gezin stichten. Vaak is dat ook nog eens de 
wens van de meeste jonge vrouwen. Geborgenheid onder de paraplu van het geïnstitutionaliseerd huwe-
lijk.” 
“ Maar om aan deze discussie een vrolijk eind te geven,” vervolgde meneer De Vries, “ heb ik voor onze 
jonge gaste een aardigheidje meegenomen en ik hoop dat je het leuk vindt. Alstublieft Mienette.” 
Meneer De Vries overhandigde Mienette een klein pakketje dat verpakt was in het vertrouwde bruine 
pakpapier. Nieuwsgierig geworden opende Mienette het pakje waarin zich een fraai en leer gebonden 
boekje bevond. 
“ O, wat mooi, meneer De Vries. Een Album Amoricum. Dat vind ik erg fijn. Zou u als schenker van dit 
cadeau als eerste een opdracht voor mij in dit album willen schrijven? Dan bezit mijn album direct een 
goede startpagina.”   
“ Dat wil ik met alle plezier voor jou doen, Mienette. Ik zal er vanavond nog in schrijven.“  
“ Dan heb ik nog een aardigheidje voor ons allemaal, “ hernam meneer De Vries het woord, “ ik heb via 
mijn contacten met het genootschap Felix Meritis vier plaatsbewijzen weten te bemachtigen voor de ope-
ra voorstelling van vanavond. De voorstelling begint om kwart over acht en ik heb voor ons een calèche 
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besteld om ons naar de Keizersgracht te vervoeren. Ik stel voor dat we straks om kwart voor acht in de 
salon samenkomen, dan hebben de dames nog even tijd om zich op te maken.” 
Na nog wat nagepraat te hebben en tenslotte het dankwoord Gods te hebben uitgesproken werd het diner 
afgesloten. 
 Rond kwart voor acht hadden meneer De Vries en Mienettes vader al plaatsgenomen in de salon 
en genoten daar van hun pijpje tabak en een glaasje Madeira in afwachting van de komst van de dames. 
Even later betraden mevrouw De Vries en Mienette de salon om zich bij de beide heren te voegen. 
“ Papa, kijk eens wat een mooie sjaal ik voor deze avond mag lenen. En kijk eens wat een mooie 
sjaalbroche die de sjaal bijeen bindt.”  
Vol trots toonde Mienette haar geleende bijouterie aan haar vader.  
“ En wat draag je daar in je haar, Mienette?” 
“ O, papa, dat is een diadeem. Ze is van zilver en met een aantal in grootte verschillende bloedkoralen, 
versierd. De diadeem is van Leontine geweest. Mooi hè, papa?”  
Na nog enige minuten doorgebracht te hebben in de salon meldde de huisbediende Everard dat de calèche 
voorgereden stond. Het gezelschap stond op, pakte de voor het theaterbezoek, noodzakelijke spullen en 
begaf zich naar het gereedstaande rijtuig. 
“ Naar het Felix Meritis aan de Keizersgracht!” beval meneer De Vries de koetsier, die, nadat iedereen 
was ingestapt, het stel paarden aanzette tot een stapvoets gaande snelheid. Bij het theater was het een 
drukte van allerlei komende en gaande koetsjes, rijtuigen en andersoortige voertuigen die voor dergelijke 
gelegenheden werden ingehuurd om de gegoede burgerij naar de plaats van bestemming te brengen. 
Na even gewacht te hebben voor de aankomsthal van het theater stapte het gezelschap uit. Meneer De 
Vries rekende met de koetsier af en bestelde direct dezelfde koets voor na de voorstelling. Mienette keek 
bewonderend naar het imposante theatergebouw van vier verdiepingen hoog met de vier enorme Corinthi-
sche zuilen aan de voorzijde van de gevel met daarboven een enorm fronton, voorstellende de vijf disci-
plines die Felix Merites in zijn opdracht voerde.  
 

             
        Schouwburg Felix Merites 
 
Deze disciplines waren; Muziek, Letterkunde, Natuurkunde, Koophandel en Tekenkunde. Elk van deze 
disciplines bezat een afdeling in de inrichting van het theatergebouw. De concertzaal genoot internationaal 
bekendheid bij de groten der aarde en bij uitvoerende musici. De gevel met zijn Corinthische zuilen deed 
denken aan een Griekse tempel. In en op het gebouw waren tal van allegorische voorstellingen en 
symbolische verwijzingen naar het genootschap Felix Merites aangebracht.  
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“ Mienette, ga je mee naar binnen?” vroeg haar vader die zijn dochter in stomme verbazing naar het grote 
theatergebouw zag kijken. Haar vader nam haar bij de arm en begeleidde haar naar de hoofdingang, waar 
ze de grote vestibule betraden die luxueus bekleed was met rode wandtapijten en koper beslag, grote spie-
gels aan de wanden en marmeren tegels op de vloer. In het midden van de vestibule lag een brede rode 
loper die de theatergasten naar de trap leidde die toegang gaf tot loge of balkon. Links en rechts van deze 
trap waren de toegangsdeuren tot de beroemde ovale zaal waar het publiek plaats kon nemen in de met 
rood pluche beklede theaterstoelen. 
“ Wat is het hier mooi, papa. Dit heb ik nog nooit gezien. Wat prachtig. Alles blinkt hier.”  
Samen met zijn dochter en de familie De Vries liep meneer v.d. Chijs de brede trap op richting één van de 
loges die meneer De Vries voor deze avond gereser-veerd had. Eenmaal gezeten in de ruime stoelen van 
de loge kon Mienette goed zien hoe de concertzaal ingericht was. 
“ Wat een grote kroonluchters hangen er hier. Zijn die van glas?” 
“ Nee, Mienette. Die zijn van zuiver kristal gemaakt en ze bezitten elk zo’n vijftig kaarsen.” 
“ Waar gaat de opera eigenlijk over, papa? Ik heb alleen het aanplakbiljet gezien met de namen van de 
hoofdrolspelers.” 
“ De opera verhaalt van een liefdesgeschiedenis in de Griekse oudheid. Het is een bewerking van een 
Grieks drama en het is door de componist Willibald von  Gluck op muziek gezet.” 
Het grote zwaar damasten rode toneeldoek was nog neergelaten. Uit de orkestbak klonk het gejengel van 
muziekinstrumenten die werden opgewarmd door hun bespelers. Allerlei riedeltjes, loopjes van verschil-
lende instrumenten vormden tezamen een kakofonie van geluiden. 
Langzaam stroomde de zaal vol met het betere publiek uit de hogere stand van de Amsterdamse burgerij. 
Dan klonk ineens de doordringende stemtoon van de hobo welke toon door de andere instrumenten werd 
overgenomen. 
“ Wat doen ze nu?” vroeg Mienette 
“ De orkestleden zijn hun instrumenten aan het stemmen. Alle instrumenten moeten dezelfde grondtoon 
hebben bij het uitvoeren van een muziekstuk anders klink het vals.” 
Het rumoer in de zaal nam af. Iedereen had zijn of haar stoel gevonden en installeerde zich zo comforta-
bel mogelijk in de zaal, balkon of loge. Plotsklaps kwam er een man het toneel oplopen en hield halt in 
het midden van de toneelruimte voor het rode toneeldoek. De man schraapte zijn keel en begon zijn aan-
kondiging; 
 
 “ Het is mij een eer om u, dierbare stadgenoten, vrienden en kennissen te verwelkomen op dit  

concert van ons genootschap Felis Meritis. Vanavond wordt voor u ten gehore gebracht de opera 
‘Orpheus et Euridice’ van de componist Cristoph Willibald von Gluck. De uitvoerenden van deze 
opera behoren tot het Koninklijk Schouwburgtheater, leden van het Amsterdams Danstheater en 
het huisorkest van ons theater. Ons huisorkest staat onder leiding van onze zeer beminde dirigent 
Charles Duvernoy. De toneelkostuums werden vervaardigd door het modehuis van de heer Appia-
ni. Ik wens u allen een genoeglijke muziekavond toe.”  

De inleider verliet onder luid applaus het toneel terwijl het orkest de prelude tot de opera inzette. 
“ Wat gaat er nu gebeuren, papa?” 
“ De opera wordt vooraf gegaan door een muzikale introductie en dat noemt men een prelude. Zodra de 
prelude is afgelopen gaat het toneeldoek op en begint de voorstelling. Maar nu moet je wel heel stil zijn 
Mienette,” antwoordde haar vader. 
Het rode damasten toneeldoek ging open en het grote decor werd zichtbaar. 
 
Akte 1; In een grot bevindt zich de graftombe van Euridice, de mooie maar helaas overleden echtgenote  
  van Orpheus. De graftombe zal dadelijk neergelaten worden in het duister van de grot. Het toneel  
  wordt bevolkt door de treurende Orpheus en zijn weeklagende vrienden.  

In een pantomimedans verschijnt de liefdesgod Amor en zegt dat de oppergod Zeus medelijden heeft opgevat voor de 
ongelukkige Orpheus. Orpheus krijgt van Amor toestemming af te dalen in de onderwereld om met de bezielende 
kracht van zijn muziek de god Pluto te bewerken opdat hij zijn geliefde Euridice terugkrijgt. Voorwaarde is echter dat 
Orpheus zijn geliefde niet in het gelaat mag aanzien vóór hij de Styx is overgestoken. Indien hij zich naar haar 
toedraait als zij hem roept of als hij uitlegt waarom hij haar niet mag aanzien, dan zal Euridice onverbiddelijk in het 
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rijk der doden worden opgenomen. Orpheus twijfelt aan zichzelf of hij die beproeving zal kunnen door-staan maar 
neemt desondanks het aanbod dankbaar aan.  

 
Met de prachtige aria ‘Soumis au silence’ eindigt de eerste akte en wordt het doek neergelaten. 
 
“ Papa, wat is de Styx?” 
“ De Styx is de rivier, die elke overledene moet oversteken om in het dodenrijk te komen. Het is eigenlijk 
het moment van overlijden. Het afscheid nemen van het leven en de toetreding tot het eeuwige,” ant-
woordde Mienettes vader 
 
Akte 2;  Het decor geeft de ingang van de Hades, de onderwereld, te zien. Het orkest beëindigt het  
   intermezzo.   

  Orpheus komt op en wordt achtervolgd door de Furiën die hem uit het dodenrijk willen     
  verdrijven. De Furiën smeken Cerberus, het driekoppige monster dat de Hades bewaakt, de    
  aardse sterveling aan stukken te scheuren. Orpheus echter speelt zijn betoverende muziek op zijn  
  luit en  weet met zijn gezang de weerstand van de Furiën te breken. Zij staan hem toe de Vallei  
  van de Gelukzaligen te betreden. De gelukzalige geesten dansen dan op de beroemde fluitsolo  
  ‘Dans de Ombres Heureuses’ 
  Nu komt Euridice op en zing met het koor de slotaria ‘Cet asile aimable et tranquille’ 
  Orpheus hoort Euridice zingen en beantwoordt haar gezang met de aria ‘Quel nouveau ciel’ 

 
Het doek wordt neergelaten en de pauze wordt aangekondigd. 
 
De zaal liep langzaam leeg en de meeste mensen gingen naar de foyer om daar hun kennissen te ontmoe-
ten, een drankje te gebruiken en een sigaartje of pijpje te roken. Zo ook de families v.d. Chijs en De 
Vries, die hun loge verlaten voor het aangenaam vertoeven in de foyer. 
“ Wat is dit mooi, papa. Krijgen we in Delft ook zo’n theater? Dan wil ik wel elke keer een opera of een 
andere uitvoering meemaken.” 
“ Nu, Mienette,” antwoordde haar vader lachend terwijl zij de trap naar de foyer afliepen, “ zo groot als 
dit theater wordt de schouwburg in Delft in elk geval niet. Maar er zullen wel vaak gezelschappen hun re-
pertoire te zien te geven en ten gehore brengen.”    
In de foyer stak meneer De Vries een pijpje op, terwijl mevrouw de Vries Mienette meenam naar het bu-
fet om iets lekkers te gaan gebruiken. 
“ Ach, hallo meneer De Vries. Kijk eens aan, ook bij de opera-uitvoering?” klampte een vrij gezette man 
meneer De Vries aan. Meneer v.d. Chijs werd hier-bij voorgesteld aan de voorzitter van de kunstkring 
‘Arte et Armicitiae’ de heer Lafeber.  
“ Beste, Jerominius mag ik je vragen om bij de volgende jaarvergadering van onze kunstkring weer zo’n 
briljante inleiding te willen uitspreken? Van jouw vorige inleiding hebben wij als leden van de kunst-
kring enorm genoten. Misschien is het aardig om meneer v.d. Chijs op onze jaarvergadering te introdu-
ceren. Er zullen dan ook een aantal kunstwerken van bekende en onbekende Franse kunstenaars te bezich-
tigen zijn.” 
Meneer De Vries zegde toe weer een inleiding te zullen houden en steunde het idee van de voorzitter om 
zijn kennis, meneer v.d. Chijs, hiervoor uit te nodigen. Inmiddels liep de pauze al ten einde en werden de 
pijpjes en sigaren gedoofd en de laatste slokjes van de geserveerde drankjes genuttigd. 
“ Mienette,” zei mevrouw De Vries, “ loop je even met mij mee naar de loge, dan kun je de rest van de 
voorstelling gezellig naast mij zitten. De heren hebben toch alleen maar aandacht voor elkaar.”  
Nadat iedere theaterbezoeker zijn plaats in de zaal had ingenomen zette het orkest de melodie van het 
voorspel in terwijl het toneeldoek werd opgenomen. 
 
Akte 3;  Het decor van het toneel toont het labyrint van de onderwereld. 

  Orpheus en Euridice hebben het grootste deel van de overtocht over de Styx al afgelegd. Euridice    
  begrijpt niets van de afstandelijkheid in de houding van Orpheus. Haar echtgenoot wil niets van  
  haar weten en kijkt haar zelfs niet aan. Euridice bekent in het duet ‘Fortune ennemie’ dat zij    
  niet verder wil leven als hij haar niet meer bemint. De duistere krachten van de onderwereld  
  lijken Euridice terug te willen trekken in de dood.  
  Orpheus kan zich niet langer bedwingen. Hij vergeet zijn belofte aan Amor, draait zich om en  
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   sluit Euridice in zijn armen Op dat moment sterft Euridice definitief. Orpheus is ten einde raad  
   en wenst niets liever dan met zijn geliefde te sterven. Amor verhindert dat Orpheus zelf-  

  moord pleegt en beloont hem voor zijn standvastigheid door Euridice het leven terug te geven.  
  Het paar herenigt zich en het koor prijst de macht van de liefde in de aria ‘L’amour triomphé’ en    
  het toneeldoek wordt neergelaten.  

Na een daverend applaus en na diverse buigingen en toneeldoekophalingen, nam het operagezelschap 
afscheid van het publiek en liep de zaal leeg. 
“ Wat was dit mooi, papa! Ik heb nog nooit zoiets moois meegemaakt. Waar gaan we nu naar toe?” 
“ We lopen nu weer even naar de foyer, daar gebruiken we nog wat en kunnen we nog wat contacten met 
bekenden hier uit Amsterdam onderhouden.” 
Meneer en mevrouw De Vries hadden al snel een aantal kennissen om zich heen verzameld waar zij een 
aangenaam gesprek mee hadden. Meneer v.d. Chijs en zijn dochter voegden zich bij dit groepje personen 
en werden voorgesteld aan de diverse kennissen van de familie de Vries. 
Na een half uurtje van zich gezellig amuseren in de foyer kondigde meneer De Vries aan dat de calèche 
voorgereden stond om de terugrit naar de Singel te aanvaarden. Voor het theater was er weer een komen 
en gaan van rijtuigen waarmee de theaterbezoekers zich huiswaarts lieten voeren. Meneer De Vries en 
zijn gezelschap stapten in de gereedstaande calèche en hij gaf de koetsier de opdracht hen direct naar het 
Singel nummer 58 te rijden. 
Eenmaal thuisgekomen zette het gezelschap zich neer in de ruime salon om daar een après soiree  te 
houden. 
“ Zo, Mienette,” begon meneer De Vries, “ wat is jouw mening over de uitvoering van de opera?” 
“ Oh, meneer De Vries. Ik heb het geweldig gevonden. De muziek, het dansen, de kostuums en het lief-
desverhaal. Het was prachtig. Ik zou wel elke avond naar het theater willen. Jammer dat wij in Delft zo-
iets niet hebben.”  
“ Kom Mienette. Niet zo somber. Je weet toch dat volgend jaar in Delft de nieuwe stadsschouwburg ‘De 
Stads Doelen’ wordt geopend. Dan kunnen we regelmatig naar dit soort voorstellingen gaan,” zei haar 
vader. 
“ Zeg Jacob, weet je dat ik afgelopen zomer een bewerking heb geschreven op Bilderdijks ‘Cycloop en 
Saterspel’? Waarin ook zijn interpretatie van Ovidius drama’s voorkomt?” 
“ Nee, Jerom. Dat wist ik niet. Ga je het ook uitgeven?” 
“ Jazeker. Ik heb mijn  uitgever Westerbaen al bereid gevonden de bewerkingen uit te geven. Een aardige 
bijkomstigheid is dat het liefdesverhaal van Orpheus en Euridice ook in Bilderdijks werk voorkomt. Al-
leen is het slot van het verhaal totaal anders. Hij heeft het echt naar het origineel van Ovidius geschre-
ven.” 
“ Hoor je dat, Mienette. Het originele verhaal eindigt anders dan wat we vanavond gezien hebben.” 
“ Wat is dan het echte plot, Jerom?” 
“ Het slot van Glucks opera is erg optimistisch maar in het origineel wordt Orpheus uit de Vallei der Ge-
lukzaligen opgejaagd door de Furiën. Hij weet te ontsnappen door de veerman van de Styx, Charon om te 
kopen. Eenmaal in de bovenwereld aangekomen trekt Orpheus zich terug in een lieflijk paradijs en zweert 
nooit meer een vrouw aan te kijken of te beminnen. Als de Furiën weet krijgen van deze negatieve hou-
ding jegens de vrouwen weten de Furiën uit de onderwereld te ontsnappen en zoeken Orpheus op in zijn 
paradijs. Hij heeft hen bedrogen en zijn eed aan Amor gebroken. Dat wreken de Furiën door Orpheus in 
zijn maagdelijke paradijs te vermoorden.” 
“ O!” reageerde Mienette verbaasd en teleurgesteld, “ dit is voor mij een geheel ander ontknoping, die ik 
niet had verwacht, meneer De Vries.” 
“ Tja, Mienette. Librettoschrijvers compileren een tekst zodanig dat het voor het publiek een aantrekkelijk 
verhaal wordt. Bij Glucks opera gaat iedereen tevreden naar huis. Ovidius’ bedoeling met zijn drama is 
moralistisch. Dat is het grote verschil met de oude klassieke tragedie en onze moderne opera. De verhaal-
inhouden zijn  ongeveer hetzelfde maar de strekking is een andere. Ben je nu teleurgesteld, Mienette?” 
“ Nee hoor. Maar ik vind het wel fijn ook de originele strekking te kennen. De Furiën rechtvaardigen ei-
genlijk het onrecht dat Orpheus zijn Euridice heeft aangedaan.”  
“ Dat heb je heel knap geanalyseerd, Mienette. Heel knap.”  
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“ Maar,” mengde mevrouw De Vries zich in het gesprek, “ het geeft ook overduidelijk aan dat een man 
niet op zijn woord te vertrouwen is.”  
“ Ach, lieve. Dat meen je toch niet?” 
“ Meneer en mevrouw De Vries. Als ik u niet ontrief zou ik graag naar bed willen gaan. Ik ben erg moe 
geworden van deze indrukwekkende dag,” zei Mienette. 
“ Geenszins, Mienette. Ga jij maar lekker slapen. Morgen komt er weer een drukke dag. Dan nemen Je-
rom en ik jullie mee naar de Plantage en naar een theetuin. Kortom we gaan dan met z’n vieren een ander 
deel van Amsterdam bekijken. Welterusten, Mienette,” zei mevrouw De Vries. 
Mienette wenste het gezelschap vriendelijk een goedenacht en trok zich terug op het dienstbodekamertje 
op de vierde etage van het grote huis. 
 

De volgende dag werden er bezoeken gebracht aan het buitenplaats Frankendaal, de Plantage en 
maakte Mienette en haar vader een openluchtconcert mee in de theetuin ‘Het Tolhuis’. De Dag des Heren 
werd op gepaste wijze doorgebracht met een bezoek aan de kerkdienst in de Nieuwe Kerk en een toepas-
selijke middagrust in de grote tuin van de familie De Vries. Op maandagochtend werden de koffers ge-
pakt en namen Mienette en haar vader afscheid van de familie De Vries met de belofte beslist nog eens 
langs te zullen komen. Na uitgeleide te zijn gedaan door meneer De Vries werd aan de Haarlemmerpoort 
passage geboekt voor de trekschuit naar Delft. 
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Inhoudend;  -     De Brief 

- Het Huisbezoek 
- Het Aanzoek 
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De brief 
 

Het was nog vroeg in de morgen toen Mienette de laatste hand legde aan de opmaak van haar kap-
sel. Voor haar kaptafel zittend, pakte zij haar donkerblonde haar in een staart samen en krulde deze tot 
boven op haar hoofd om zo de ontstane knot vast te zetten met een aantal haarspelden. Ze keek naar bui-
ten. Over de Oude Delft naar de kale kruinen van de bomen die hun eerste uitbottende knoppen lieten 
zien. Boven de boomkruinen heen torende aan het eind van de gracht de Oude Jan majestueus op tegen de 
staalblauwe lucht waar de vorst nog niet uit verdreven was. Mienette bekeek zichzelf eens goed in de 
spiegel. Ze vond zichzelf er niet onaardig uitzien met haar opgestoken haar en haar blanke huid. Met een 
beetje gezichtspoeder bracht Mienette een lichte roze tint op haar wangen. Ze zou er vandaag netjes uit 
moeten zien. Met haar moeder zou ze op gezinsbezoek gaan voor de liefdadigheidsvereniging Dorcas. Ze 
was door haar moeder voorgedragen om als werkend lid deel uit te maken van een wijkcommissie die de 
noden en de behoeften van het lagere volk in kaart zou moeten brengen. Mienette had er veel zin in om 
zich in te zetten voor dat comité om zo iets te betekenen voor de armlastige burgers van de stad Delft. 
Hierbij zou ze haar moeder kunnen assisteren bij het bezoeken van diverse gezinnen. 
 Mienette pakte het witte katoenen kapje van de hoek van de spiegel, zette het op haar hoofd en 
strikte de twee koordjes onder haar kin vast. Mienette was gewoon altijd, ook binnenshuis, een kapje te 
dragen. Tijdens dit vastknopen  wierp ze nog eens een blik op de opengevouwen brief die ze van haar 
broer Jan Theodoor had ontvangen. Jan Theodoor nodigde haar en haar ouders uit om een aantal maanden 
in Zuid-Afrika te komen logeren. 
“ Ik zal straks, voordat we de koffie gaan gebruiken, de brief van Jan beantwoorden,” nam Mienette zich 
voor toen er zachtjes op de deur van haar kamer werd geklopt. 
“ Ja, binnen !” reageerde Mienette. 
In de deuropening stond Sjaantje, de dienstmeid, die, nadat Rosella in verwachting was geraakt, bij de 
familie v.d. Chijs weer in dienst was gekomen. Sjaantje had, nadat zij verlost was van de zorg voor haar 
jongere broertjes en zusjes, als oude vrijster alleen gewoond in het verwaarloosde huis in het slop aan het 
Achterom. Zij had een aantal jaren bij de porseleinfabriek ‘De Porseleine Clauw’ gewerkt als mallen-
poetster. Een vies en geestdodend beroep. Toen haar ter ore kwam dat de familie v.d. Chijs een nieuwe 
dienstmeid zocht, had ze geen moment getwijfeld en had zij zich gemeld bij het haar bekende huis aan de 
Breedsteeg. Een gunstige bijkomstigheid voor Sjaantje was dat Rosella en Wange hun kleine woning aan 
de Korte Geer verruilden voor een ruimere woning aan de Houttuinen. Door bemiddeling van Mienettes 
moeder was het haar gelukt om de oude woning van Rosella en Wange te gaan betrekken waardoor ze 
voorgoed  het ongezonde bouwval aan het Achterom had kunnen verlaten. 
“ Ach, juffrouw Mienette. Zou ik uw kamer al kunnen doen?” 
“ Ja hoor, Sjaantje. Ik ben zo klaar. Even nog mijn spulletjes opruimen dan kan jij je gang gaan.”  
Met een paar vlugge bewegingen deed Mienette haar poederdoosje dicht, verwijderde nog een paar haren 
uit haar haarborstel en plaatste haar kam rechtop in de borstel. Mienette keek nog eenmaal in de spiegel, 
streek haar jurk glad, zette het gesteven kanten kraagje rechtop en verliet, met de brief van Jan Theodoor 
in haar hand, de kamer.  
“ Zo, ik kan nu voordat ik koffie ga drinken de brief nog schrijven en hem vanmiddag meenemen om hem 
in het gemeentehuis af te geven voor verzending,” dacht Mienette bij zichzelf.  
 Mienette liep, haar gebloemde licht gele katoenen jurk enigszins optillend, snel de trap af. Ze liep 
de gang door, deed de deur van de salon open en zette zich aan de oude Indische secretaire van haar va-
der. Ze opende de secretaire en klapte het schrijfblad uit. Voor de diverse laatjes in het kastje stond een 
potje Stephen’s inkt en in de penhouder een ongebruikte ganzenveer. Mienette legde de brief van Jan 
Theodoor voor zich, las hem voor de zoveelste keer aandachtig door, pakte een vel schrijfpapier uit een 
van de laden van het bureau en besloot de brief te beantwoorden. Ze nam de ganzenveer uit de houder en 
sneed met het speciale mesje een nieuwe punt aan de veer. 
“ Hoe zal ik de brief beginnen?” peinsde Mienette, terwijl ze met het blad van de ganzenveer tegen haar 
tanden tikte. Opeens kreeg ze een ingeving, ze doopte de punt van de veer in de inkt en zette zich aan het 
schrijven. In haar keurige stijlvolle handschrift schreef ze nu de tekst van haar brief. 
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Delft, 10 maart in het jaar des Heren 1833 
 
  Aan mijn beste en lieve broer Jan Theodoor, 
 

Geen brief, van wie dan ook, had mij gelukkiger kunnen maken dan die van jou die ik op 3 maart  
jongstleden ontving. Ik was erg verheugd over je brief. Vooral de passage waarin je ons uitnodigt om een 
aantal maanden in Zuid Afrika te komen logeren, voila le pays de mes rêves, heeft mij zeer getroffen. Ik 
moet je meedelen dat ikzelf graag de reis naar Zuid Afrika wil gaan ondernemen. Ik heb het gisteren al 
besproken met papa en mama. Papa, die goeierd, was er voor dat ik samen met juffrouw Addie, mijn 
pianolerares, de reis zou mogen ondernemen, maar mama had toch heel wat bezwaren. Il va sans dire; het 
is niet veilig voor jonge meisjes alleen op zo’n reis te gaan naar een vreemd land. En nog diverse andere 
bezwaren. Ronduit overbezorgdheid. Ik ben geen klein meisje meer, ik ben al bijna negentien jaar. Bo-
vendien gaat juffrouw Addie mee. Zij heeft, nadat ik haar over jouw voorlaatste brief had ingelicht, al laten 
doorschemeren dat ze best wel eens naar Zuid Afrika zou willen gaan. Ik heb toen al papa gepolst of hij 
zijn goedkeuring voor zo’n spannende reis zou willen geven, je le veux bien. Dat heeft daarna met mama 
nogal wat voeten in de aarde gehad, maar enfin, gisteren heeft zij toch na diverse mitsen en maren, 
waarschuwingen, goede raadgevingen en voorspellingen, mij haar toestemming gegeven om samen met 
juffrouw Addie de reis te gaan ondernemen. 

Het zal jou wel teleurstellen dat papa en mama niet meegaan. Helaas laat de gezondheid van papa 
dat niet toe. De laatste maanden heeft hij regelmatig last van een ernstige hoest en is hij nauwelijks in staat 
zijn bed uit te komen. Hij ziet dan ook met spijt af van zo’n lange en vermoeiende reis naar Zuid Afrika. 
Vanzelfsprekend gaat mama dan ook niet mee; attachement. Zij voelt zich verplicht bij papa te blijven. Zij 
is erg ongerust over papa. Papa zelf blijft echter optimistisch ‘Het gaat wel over,’ zegt hij telkens weer. 
Maar na zo’n hoestaanval vind ik hem toch wel erg slecht, il est brisé. 

Over Jacobus alleen maar goede berichten. Hij vervangt papa in het Boterhuis en weet, tot ieders 
verbazing, het bedrijf goed draaiende te houden. Hij werkt nu al bijna een jaar in het Boterhuis. De laatste 
vier maanden neemt hij volledig de taken van papa over. Eerst was het personeel nogal sceptisch over de 
opvolging, maar Jacobus heeft zich met zijn flair en een goed georganiseerd verjaardagsfeest voor het 
personeel, de werklui volledig aan zijn kant gekregen. Hij wordt nu op handen gedragen! 

Zo, dit zijn in grote lijnen de familieperikelen hier in de Korte Breedsteeg. Och, ja. Ik moet je nog 
even de groeten doen van Sjaantje. Ja, je zult het haast niet geloven maar onze oude dienstmeid is weer bij 
ons komen werken. 
Papa en mama waren, zoals je weet, erg enthousiast bij de doopplechtigheid van jullie dochter Anna 
Suzanna, nu anderhalf jaar geleden. Vooral mama voelde zich erg vereerd dat haar eerste kleindochter 
haar naam mocht dragen. Eh bien. Hoe gaat het met de kleine Anna?  

Ik vind het fantastisch dat Cornelia Louw mijn schoonzusje is en dat ik nu een klein nichtje heb. Ik 
wil zo snel mogelijk met hen kennis maken, je la trouve fameuse du tout.  

Overigens zijn amoureuze ervaringen ook niet aan mij voorbij gegaan. Ik ben nog niet geën-
gageerd hoor! Begrijp me goed! Maar op het bal van de barones Van Stoetwegen in Den Haag ben ik ver-
schillende keren benaderd door een zekere Charles Philip van Kinschot. Je kent hem wel, ce que cést qu’ 
un homme éminent. Dat is die militair die mij destijds hier uit de gracht heeft gered na dat ongelukkige 
voorval met de ‘draisine’ van Jacobus!  Hij heeft wel driemaal zijn naam in mijn balboekje geschreven en 
ik heb dus ook met hem gedanst. Maar oom Daniël heeft zich een goede chaperon getoond. Bij het derde 
verzoek heeft hij mij onder zijn hoede genomen en meneer van Kinschot het nakijken gelaten, vive 
l’honneur! Gelukkig maar want ik zie toch echt niets in een man, die acht jaar ouder is dan ik en bovendien 
weduwnaar is en vader van twee kinderen. Ik moet er niet aan denken dat ik straks huisvrouw en 
stiefmoeder zal zijn! Oh, nee zeg. Ik krijg al de bibbers als ik daaraan denk, j’ai donne la chair de poule. 

Maar lieve Jan Theodoor. Il va sans dire, ik heb al veel te veel geleuterd maar ik zal beslist dit jaar 
nog de reis naar Zuid Afrika ondernemen. Zodra mijn plannen voor de reis afgerond zijn zal ik je over mijn 
reisplannen inlichten 

 
Ik doe je nu de groetjes van ons allemaal en wens je een goede gezondheid toe zodat ik je in een blakende toestand 
in de Kaap de Goede Hoop zal kunnen ontmoeten. 
 
Je liefhebbende zusje,            
 Mienette 
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 Mienette pakte het kleine zandvaatje, strooide wat zand op de brief zodat de nog vochtige inkt 
werd opgenomen, las de brief in zijn geheel nog een keer over en knikte tevreden. 
“ Ziezo, dat is gedaan. Nu nog even adresseren en dan kan ik hem versturen.” 
Mienette vouwde de brief op een ingewikkelde manier zodanig dicht dat hij verzendbaar werd. Ze pakte 
de lakstift, verwarmde hem met een kaars, totdat ze een druppel lak op de sluiting van de brief kon laten 
vallen. Een ferme druk met de cachet van papa in de nog warme lak en de brief was verzegeld. In haar 
nette handschrift schreef  Mienette het adres van haar broer, Kerkstraat 7 in Kaapstad, op de onbeschre-
ven zijde van de dichtgevouwen brief.  
Mienette stond op, drukte het opklapbare blad van de Indische secretaire omhoog en sloot het bureau. 
Vervolgens verliet ze de salon om met haar ouders in de voorkamer de koffie te gaan gebruiken. 
  Intussen had Sjaantje koffie gezet en deze in de voorkamer gebracht. Sinds de ziekte van meneer 
v.d. Chijs zich openbaarde, was de voorkamer als tijdelijke rustkamer ingericht. Op deze manier kon hij 
toch gewoon deelnemen aan het huiselijke verkeer zonder dat hij zich hoefde af te zonderen in de slaap-
kamer op de eerste etage. Hij verheugde zich telkens weer op het gezamenlijk koffie en thee drinken. De 
maaltijden werden meestal in de eetkamer opgediend, dan gebruikte hij, als hij zich goed voelde, met zijn 
gezin de maaltijd. Nu was hij in gezelschap van zijn vrouw en wachtte hij op de komst van zijn dochter. 
Een kort klopje op de deur kondigde de binnenkomst van Mienette aan. 
“ Dag vader en moeder, ik kom even gezellig bij jullie koffie drinken. Ik heb mijn brief aan Jan Theodoor 
al geschreven. Dan kan ik hem vanmiddag op de post doen. Kijkt u maar hier is hij.” 
Mienette overhandigde vader de netjes geschreven brief. Haar vader zette zijn pincet-nez op en las de het 
adres van zijn zoon in Zuid-Afrika, terwijl Mienettes moeder de koffie inschonk. 
“ Dat is een keurige brief, Mienette. Ja helaas kunnen we niet met jou meegaan naar Zuid-Afrika. Maar 
daar zal Jan Theodoor toch wel begrip voor hebben?” 
“ Maar natuurlijk, Jacob. Het is toch mooi dat Mienette met juffrouw Addie naar hem toegaat. Ik vind het 
toch wel een grote uitdaging hoor, Jacob. Je dochter naar dat verre Zuid-Afrika te laten gaan!” 
“ Ach Anna, Mienette loopt toch niet in zeven sloten tegelijk. Ik heb het volste vertrouwen in haar, geloof 
me maar, het gaat best goed.” 
Zonder dat mevrouw v.d. Chijs haar ongerustheid kenbaar maakte berustte ze in het gegeven feit en richt-
0te ze zich tot Mienette. 
“ Mienette, vergeet je niet dat we vanmiddag met mevrouw Nijgh op huisbezoek gaan bij de familie 
Pieters in de Giststeeg? Mevrouw Nijgh zou ons om twee uur komen afhalen. Zorg jij dan dat je klaar 
bent, dan kun je je eerste huisbezoek voor de vereniging Dorcas met ons meemaken.” 
Onder een gezellig babbelen werd er aan het ziekbed van Mienettes vader van een lekker kopje koffie 
genoten. 
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Het huisbezoek 

 
“ Mienette, Mienette,” riep mevr. v.d. Chijs terwijl ze ongeduldig onderaan de trap wachtte, 

” Mienette, ben je al klaar?  Over vijf minuten komt mevr. Nijgh ons ophalen voor het huisbezoek.” 
“ Ja, moeder,” klonk het van de eerste etage, “ ik ben zo klaar, ik moet alleen nog mijn veterlaarsjes dicht-
maken,” antwoordde Mienette. 
 “ Mienette, doe je mantel aan, want het is erg fris buiten. Ik trek ook mijn mof aan zodat ik warme han-
den houd.” 
Mienettes moeder hulde zich in een bruine mantel met een in de kleur bijpassende fluwelen toque. Mie-
nette droeg ongeveer dezelfde kleding, maar dan in een bescheiden mosgroene kleur. Op het moment dat 
Mienette nog even in de spiegel keek om te zien of haar hoed en haar goed zaten, liet de deurklopper zijn 
aankondigend geluid horen. 
“ Daar zal je mevrouw Nijgh hebben,” voorspelde Mienettes moeder, “ zij is altijd zeer punctueel.”  
Mevrouw v.d. Chijs opende de deur en begroette haar mede lid van de wijkcommissie van de liefdadig-
heidsvereniging Dorcas. Beide dames zouden vanmiddag een huisbezoek afleggen, waarbij Mienette voor 
het eerst als toeschouwer mee mocht. Het gezin dat ze zouden bezoeken, woonde in de Giststeeg niet ver 
van de Breedsteeg vandaan.  
“ Zo dames, al gekleed en klaar voor het afleggen van ons huisbezoek?” informeerde de bezoekster.  

Mevr. Nijgh was een nog jonge vrouw van rond de dertig jaar, die samen met mevr. v.d. Chijs de 
belangen behartigde van de arme gezinnen in wijk 1 van de gemeente Delft. Net als de andere dames  
droeg ze een pelerine, maar dan in een eenvoudige grijze kleur. Op het hoofd droeg ze een fluwelen chig-
non van een okerachtige kleur. Haar gevlochten haarstrengen krulden aan weerszijden van haar innemen-
de gezicht, terwijl de chignon versierd was met paarse strikken. 
“ Kom dames, we kunnen gaan,” commandeerde mevr. v.d. Chijs, “ even Jacob nog gedag zeggen en dan 
gaan we op pad.” 
Samen met Mienette zei ze haar man goedendag, gaven hem beiden een kus, en verlieten de dames van 
het wijkcomité de woning aan de Breedsteeg. 
“ Hoe gaat het met Jacob?” vroeg mevr. Nijgh toen zij buiten waren. 
“ Het gaat de laatste weken wel goed. Zijn hoestaanvallen zijn dankzij de nieuwe medicijnen verminderd, 
maar hij blijft erg zwak. Wij denken erover om Jacob naar een kuuroord in Zuid Frankrijk te sturen, naar 
het ‘l’Hopital Dieu’ in Lyon, maar dat wil hij beslist niet. Hij vindt dat een dodenoord waar hij niets mee 
te maken wil hebben. Maar, enfin, zolang hij zich nog goed voelt lijkt het mij ook niet noodzakelijk.” 
“ Mevrouw Nijgh,” zei mevr. v. d. Chijs toen ze halverwege de Breedsteeg liepen, “ we bezoeken zo 
direct de familie Pieters in de Giststeeg, dus we zijn er zo.”   
Ze liepen de Breedsteeg uit, sloegen rechtsaf en liepen over de Lange Geer naar de Giststeeg. De kragen 
van hun mantels hoog opgeslagen tegen de koude wind en de handen diep in de warme moffen gestoken. 
 

De liefdadigheidsvereniging Dorcas werd op 1 januari 1833 opgericht door een aantal vooruitstrevende 
dames uit de gegoede burgerij van Delft. Als doel had de vereniging zich gesteld de zedelijke en stoffelijke welvaart 
van de armen van de Hervormde Gemeente Delft zo veel mogelijk te bevorderen door o.a. het afleggen van 
huisbezoeken, het houden van toespraken, het verstrekken van financiële steun en wereldse goederen alsmede het 
aanbieden van werkopdrachten waardoor de armen zelf een inkomen konden verdienen. Voor dit doel had de 
vereniging een vijf tal wijkcommissies, elk bestaande uit twee dames, die het lot van de armen in kaart brachten en 
hun bevindingen wekelijks in de vergadering aan het volledige bestuur voorlegden waarbij de vergadering besloot in 
welke vorm de hulp aan de desbetreffende gezinnen werd gegeven. Het werkgebied van de liefdadigheidsvereniging 
was zeer ruim. Men bemoeide zich niet alleen met de materiële welvaart maar controleerde ook in welke mate de 
gezinnen aan hun religieuze en opvoedkundige verplichtingen voldeden. De behoeftige gezinnen werden vooraf door 
de wijkpredikanten van de stad voorgedragen voor hulp.  

 
“ Ik ben benieuwd wat wij bij de familie Pieters aantreffen. Volgens dominee Metelerkamp is het een ge-
zin, dat in financiële nood is gekomen doordat de heer des huizes alleen seizoenwerk kan bemachtigen, 
waardoor er tijdelijk te weinig geld binnenkomt om het gezin te onderhouden,” zei Mienettes moeder. 
“ Dan is het toch mooi dat wij als wijkcommissie onze hulp kunnen aanbieden om zo die mensen een 
zekere welvaart te kunnen garanderen. Vindt u niet, mevr. v.d. Chijs?” 
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“ Ja dat is zeker waar. Maar laten wij vooral letten op de woon- en leefomstandigheden van die familie. 
Volgens mijn gegevens bestaat het gezin uit twee vader en moeder en vijf kindertjes, drie jongens en twee 
meisjes in de leeftijd van twee tot negen jaar. De oudste twee kinderen zijn vaak afwezig van school. 
Daar moeten wij vooral aandacht aan besteden. De kinderen mogen niet gebruikt worden als hulpjes voor 
vader of moeder.”  
“ Maar moeder,” interrumpeerde Mienette haar moeder,” het is toch bij wet verboden om zulke jonge kin-
deren te laten werken?” 
“ Jazeker Mienette, dat staat wel geschreven maar dat moet ook wel gecontroleerd worden, voordat wij 
die mensen onze hulp aanbieden. De voorwaarden voor het geven van hulp is dat de kinderen fatsoenlijk 
opgevoed worden en goed gekleed gaan. Hiervoor bezitten wij als wijkcommissie een controlerende en 
regelende taak.” 
Zich aldus voorbereidend op het komende huisbezoek liepen de dames De Lange Geer af en sloegen vlak 
voor het einde van de straat linksaf de Giststeeg in.  

De Giststeeg was een smal, slecht onderhouden steeg, waarvan de bestrating grotendeels ontbrak. 
De huisjes in deze straat waren zeer verschillend van grootte. Aan de rechterkant stond nog een aantal re-
delijke woningen in het korte steegje. Maar aan de linkerkant waren de huisjes merendeels slecht onder-
houden door de huiseigenaren en verkeerden ze in een vervallen staat. 
“ Op welk nummer moeten we zijn?” vroeg mevrouw Nijgh. 
“ Nummer drie moet het huis zijn van de familie Pieters. Oh, hier is het al.” 
Het drietal hield halt voor de kleine woning waarvan de voordeur half geopend was, terwijl de gebruike-
lijke deurklopper ontbrak. Een klein knulletje van ongeveer zes jaar oud stond halverwege de smalle 
gang, waarin links een groen geverfde deur toegang gaf tot een voorkamertje.  
Mevr. v.d. Chijs duwde de deur voorzichtig verder open.  
“ Dag jongetje,” zei ze,” zou jij aan je moeder willen zeggen dat wij op bezoek komen? Dan wachten wij 
hier even in de gang.” 
Mienette bekeek de haveloos uitziende muren van de gang. Halverwege de gang, bijna recht tegenover de 
groene deur, was een kapstok met een achttal haken en een groot jassenkleed bevestigd. Een paraplustan-
daard ontbrak, terwijl boven de haken van de kapstok een plank was aangebracht, waar een pet, een da-
meshoed en een tweetal dassen op lagen. De muren van de gang waren deels behangen. Op de vochtige 
plekken had het behang losgelaten en was daar weggescheurd, waardoor de grijsgroene schimmelvlekken 
zichtbaar waren. 

Inmiddels had het knulletje zijn moeder gewaarschuwd en arriveerde met haar in de deuropening 
van de achter de gang gelegen huiskamer. 
“ O, dames, komt u toch alstublieft verder,” nodigde mevrouw Pieters, die gekleed was in een eenvoudige 
jurk, waarover zij een schort droeg met bloempjes motief, haar bezoek uit. Zij ging haar bezoek voor naar 
de huiskamer en verontschuldigde zich voor de aanblik van zoveel rommel. Binnengekomen ervoer Mie-
nette dat het er erg stonk naar vocht, schimmel en plaslucht. 
“ Goh,” dacht Mienette bij zichzelf, “ wat is het hier koud!” 
Mienette keek naar de zwarte potkachel, die in de hoek van de kamer naast het achterraam stond maar 
geen tekenen van warmte-uitstraling vertoonde. 
“ Gaat u toch zitten, dames.” 
Uitnodigend wees mevrouw Pieters de drie stoelen aan, die rondom de ruime onbeklede tafel stonden,  
waaraan Mienettes moeder en mevrouw Nijgh plaatsnamen. Mienette bleef bescheiden achter haar moe-
der staan, zodat mevrouw Pieters ook een stoel zou kunnen bezetten. Een vierde stoel stond naast een le-
lijk dressoir tegen de muur, zag er onbetrouwbaar uit en was volgestapeld met wasgoed. 
“ Willem,” riep mevrouw Pieters naar een manspersoon, die zich in de naastgelegen keuken bevond,  
“ Willem, de dames van de liefdadigheidsvereniging zijn gekomen. Kom je er bij zitten?” 
Een ‘Ja, ik kom’ klonk uit het keukentje, waarna de keukendeur openzwaaide en een vrij forse man van 
ongeveer veertig jaar oud, de huiskamer betrad. Deze stelde zich voor en zette zich op de nog overgeble-
ven stoel bij de tafel, terwijl zijn vrouw achter hem ging staan. 
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“ Meneer en mevrouw Pieters,” begon mevr. v.d. Chijs het gesprek,” wij komen u een bezoekje brengen 
naar aanleiding van een bericht, dat wij van de dominee ontvingen, over de wenselijkheid dat wij u zou-
den gaan steunen.” 
Het gezicht van de man betrok. 
“ Waarom komt u ongenood bij ons aanzitten. Wij hebben niet om hulp gevraagd!” 
“ Willem, Willem,“  viel zijn vrouw hem in de rede, “ ik heb het onlangs met de dominee besproken. Hij 
vroeg waarom Hansje zo vaak wegbleef van school. Toen heb ik gezegd dat hij vaak ziek is.” 
“ Hansje vaak ziek? Die jongen leeft altijd op straat. Maar gaat hij ook niet naar school?” 
Vervolgens richtte de man zich tot de dames van de wijkcommissie. 
“ Komt u daarvoor? Voor het schoolverzuim?” 
“ Dat niet alleen, wij hebben van de dominee begrepen dat uw gezin nogal wat moeilijkheden kent en dat 
u bijvoorbeeld op dit moment geen inkomen heeft en van te weinig steun moet leven.” 
“ Wat verdorie! Hebben jullie mijn doopceel gelicht?  Doet die dominee dat?” 
“ Ach meneer Pieters, wij komen met de beste bedoelingen. Maakt u zich nu niet boos en laten wij onbe-
vooroordeeld de situatie van uw gezin bespreken,” zei mevr. v.d. Chijs. 
“ De situatie bespreken?!” zei de man op harde toon. 
“ Dacht u dat ik wil aankloppen voor liefdadigheid? Dat is mijn eer te na!” 
De man stond driftig op, trok met een wild gebaar de keukendeur open en sloeg deze met een harde klap 
dicht. 
“ Willem, Willem, loop nu niet weg. De dames bedoelen het goed,” riep mevr. Pieters haar man nog na. 
“ Dat zal wel,” klonk het uit de keuken,“ van dat soort liefdadigheid moet ik niets hebben. Ik verkoop 
mijn ziel en zaligheid niet aan zo’n vereniging ‘menslievendheid’. Ze willen altijd er iets terug hebben. 
Aju!”   
Even later klonk het geluid van een schurend opengaande achterdeur, waarvan het glas in de sponningen 
rinkelde toen deze werd dichtgeslagen. Door het achterraam kon Mienette zien dat de man het achter-
plaatsje verliet en een poort inliep zonder ook maar een moment om te zien. 
“ Oh, pardon dames. Vergeef mij. Mijn man is vaak zo onredelijk. Wij hebben uw hulp hard nodig. De 
afgelopen maand hebben wij veel kou geleden. Onze voorraad turf was al halverwege februari op. Sinds-
dien hebben wij nauwelijks nog warme maaltijden gegeten. Wij zijn ook niet ingeschreven bij de gaar-
keuken van de Kamer van Charitate. Het water staat ons tot aan de lippen.” 
Terwijl de vrouw dit vertelde, tilde ze haar jongste kind, dat over de vloer scharrelde, op en zette het op 
haar schoot. 
“ Kijk u eens naar mijn kleinste, mijn Benjamin. Hij heeft voortdurend blauwe handjes van de kou. Ik heb 
echt niet meer kleertjes voor hem om hem warm te houden. Ik doe hem maar vaak in bed, dan blijft hij 
nog het best warm.” 
De vrouw vervolgde haar jammerklachten terwijl Mienette de inrichting van de huiskamer in ogenschouw 
nam. Veel waardevols kon zij niet ontdekken. Alleen een grote koperen olielamp boven de huiskamertafel 
verried dat het gezin vroeger betere tijden had gekend. Mienette keek nog eens om zich heen, terwijl in 
het gesprek van de dames het onderwerp schoolgaan en bijbellezing onder de loep werd genomen. Plots 
voelde Mienette een klein, koud en vochtig handje zich in haar warme hand dringen. Het knulletje, dat bij 
haar binnenkomst in de gang had gestaan, had zich naast haar geposteerd. Mienette keek het ventje aan. 
Het had blond, sluik haar dat er onverzorgd uitzag. De heldere blauwe ogen keken haar verwachtingsvol 
aan. Over de lippen van het ronde gezichtje kwam echter geen enkel geluid. Alleen de blik van het ventje 
maakte indruk op Mienette. Het was een blik waarin de hartenkreet ‘help mij’ besloten lag. 
Mienette kreeg een brok in haar keel. Ze wilde wat zeggen doch iets weerhield haar toen zij zo indringend 
door het ventje werd aangekeken. Dan, nadat het ventje zo een minuutje zonder iets te zeggen haar hand 
had vastgehouden, liet hij zijn handje uit haar hand glijden en liep hij, langzaam achteruit, naar de huiska-
merdeur, draaide zich om en verdween in de gang. 
“ Dus mevrouw Pieters,” hoorde Mienette haar moeder zeggen,” wij willen graag hulp bieden en uw no-
den in kaart brengen maar wij moeten ook vaststellen dat de zorg voor de kinderen te wensen overlaat. 
Vooral het schoolverzuim van de oudste twee kinderen kan niet door de beugel, daar zult u wat aan moe-
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ten doen. Overigens ben ik van mening dat de ergste nood onmiddellijk opgelost moet worden. U moet de 
beschikking hebben over voldoende turf om in dit huis een gezin gezond te kunnen houden.” 
Dit zeggende pakte mevrouw v.d. Chijs onder haar mantel vandaan haar portemonnee, opende deze en 
gaf mevr. Pieters een muntstuk van één gulden. 
“ Oh, dank u wel, mevrouw. Hier kan ik voor het komend weekeinde in ieder geval voldoende turf en 
eten voor mijn gezin kopen. O, dank u wel.” 
Mevr. v.d. Chijs stopte haar portemonnee weer onder haar mantel en vervolgde haar relaas. 
“ Bent u in staat om werkopdrachten voor onze vereniging te verrichten, zodat u zich een klein inkomen 
kunt verdienen? Kunt u naaien en kleding verstellen?” vroeg mevr. v.d. Chijs. 
“ Ik kan wel kleding repareren of verstellen, maar nieuwe kleren maken heb ik nooit gedaan. Maar ik wil 
best werkopdrachten voor de vereniging verrichten als deze ons wat geld opleveren.”  
“ Dat klinkt goed. We zullen dat in onze eerstvolgende vergadering van het bestuur voorleggen en hen at-
tenderen op het feit, dat u bereidwillig bent om enige arbeid te verrichten. O, dit vergeet ik nog te vragen. 
Beschikt u over een bijbel, waar regelmatig uit gelezen wordt? Ja, ik bedoel de laatste vernieuwde druk. 
Heeft u een exemplaar?” 
Mevrouw Pieters stond op, liep naar het lelijke dressoir, schoof een laatje open en rommelde wat in het 
laatje, totdat ze een oud en zwaar gehavende bijbel tevoorschijn haalde en op de huiskamertafel legde. 
“ Zo, die ziet er niet zo best meer uit. Wat is daarmee gebeurd?” 
“ Tja, daar is een ongelukje mee gebeurd. Onze Hansje moest van mijn man een stukje uit de bijbel voor-
lezen maar dat wilde hij niet doen, waarop hij de bijbel door de kamer wierp.” 
“ O, dat is toch naar om te horen. Gooien met het boek van Gods woord. Kijk eens aan, het boek is hele-
maal kapot, gescheurd in de rug en hier ligt zelfs een compleet katern los.” 
“ Wij kunnen de familie toch wel een nieuwe bijbel bezorgen?” zei mevr. Nijgh.  
“ Dat moet toch mogelijk zijn? Zullen we dat aanbevelen op de vergadering van aanstaande maandag?  
Dan krijgt het bestuur ook een beeld van de religieuze opvoeding hier ten huize van de familie Pieters!” 
“ Dat lijkt mij een goed idee, mevr. Nijgh.” 
“ Dan spreken wij, mevr. Pieters, het volgende af; wij doen ons best om uw gezin op de lijst van behoef-
tige gezinnen te krijgen en als de vergadering aanstaande maandag zich daarover heeft uitgesproken, dan 
komen we volgende week u nogmaals opzoeken. Dan breng ik ook een goede bijbel voor u mee, zodat u 
met uw kinderen op fatsoenlijke wijze de bijbellezingen kunt houden. Van uw kant verwacht ik dat u uw 
best doet om het schoolverzuim van de kinderen aan te pakken.” 
“ Zo, mevr. Nijgh. Ik geloof dat we alles besproken hebben en dat het tijd wordt om afscheid te nemen 
van mevrouw Pieters.” 

Mienettes moeder stond op, schikte haar mantel en nam afscheid van mevr. Pieters en haar kleine 
Benjamin. Zo deden ook mevrouw Nijgh en Mienette. Gedrieën verlieten zij vervolgens de woning aan 
de Giststeeg. Eenmaal buiten gekomen zwaaiden de dames nog eenmaal naar mevrouw Pieters en de klei-
ne om vervolgens de Giststeeg uit te lopen en via de Lange Geer weer terug te gaan naar de Breedsteeg. 
“ Wat een toestand, hè moeder?” zei Mienette die nog onder de indruk was van dit huisbezoek. 
“ Och, Mienette, dit soort situaties komen wij geregeld tegen. Het zijn goedwillende mensen, die echter in 
een vervelende situatie terecht zijn gekomen en daar niet gemakkelijk weer uitkomen.” 
“ Ik heb er wel goede hoop op,” zei mevr. Nijgh, “ dat de vergadering aanstaande maandag positief zal 
besluiten dit gezin de helpende hand toe te steken. Vooral onze voorzitster mevrouw Stripiaan Lucius is 
er een warm voorstander van om gezinnen, die tijdelijk in nood zijn gekomen, zo snel mogelijk te helpen. 
Bovendien heeft mevrouw Pieters zich bereidwillig getoond om werk voor de vereniging te willen ver-
richten.” 
“ Dat is allemaal waar, maar vergeet niet dat mevrouw Pieters een gezin met vijf kinderen moet onder-
houden. Dat vergt erg veel tijd van haar, waardoor er mijns inziens weinig tijd overblijft om werkop-
drachten voor de vereniging te verrichten. Het is belangrijker dat de heer des huizes zo snel mogelijk 
weer werk weet te vinden. Daar zijn alle partijen het meest bij gebaat.” 
“ Ik vond die man wel erg grof, moeder, om zomaar weg te lopen, terwijl u en mevrouw Nijgh met de 
beste bedoelingen zijn gezin willen helpen.” 
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“ Tja, Mienette, daar moet je wel een beetje op bedacht zijn en die man zijn houding ook kunnen verge-
ven. Zijn eer en waardigheid als huisvader zijn nu in het geding. Dat moet die man ook maar kunnen ac-
cepteren. Maar enfin, maandag weten we meer.” 
Al babbelend was het drietal weer in de Breedsteeg aanbeland waar mevrouw Nijghh afscheid nam van 
Mienette en haar moeder om vervolgens haar weg over de Koornmarkt te vervolgen. 
“ O, mevrouw Nijgh,” zei Mienette, “ ik loop nog een stukje met u mee, dan kan ik mijn brief op het 
stadhuis ter post aanbieden zodat hij verstuurd kan worden naar mijn broer in Zuid-Afrika.” 
“ Tot straks, moeder, ik kom zo direct weer thuis.” 
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Het aanzoek 
 

Mevr. v.d. Chijs stak haar huissleutel in het deurslot, opende de deur, stapte de woning binnen en 
sloot de voordeur achter zich. Ze hing haar mantel aan de kapstok en ontdeed zich van hoed, sjaal en mof 
om vervolgens de voorkamer binnen te gaan om haar man te begroeten. 
Op het moment dat zij hem wilde aanspreken zag zij dat het bed verlaten was.  
“ Hmm, Jacob zit zeker in de salon,” dacht mevr. v.d. Chijs bij zichzelf.  
Ze liep de gang door opende de salondeur en vond daar haar echtgenoot gehuld in een kamerjas en rustig 
lezend in één van de fauteuils, die de salon rijk was. 
“ O, Jacob, zit je hier! Voel je je zo goed dat je op bent?” 
“ Ja, Anna. Ik voel me goed en ik heb Sjaantje opdracht gegeven de kachel hier in de salon aan te steken 
dan kan deze de kamer al wat verwarmen als vanavond je broer Daniël op bezoek komt. 
“ Het is hier al redelijk aangenaam, Jacob. Heb je al thee gedronken?” 
“ Nee, nog niet, Anna.” 
“ Ik zal Sjaantje even zeggen, dat wij de thee hier in de salon gaan gebruiken.” 
Mevr. v.d. Chijs verliet de salon terwijl haar man zich behaaglijk voor de kachel installeerde en de brief, 
die hij zojuist ontvangen had, nog eens doorlas. 
“ Deze brief doet mij zeer veel genoegen. Ik hoop dat Mienette dat ook zo zal waarderen,” mompelde 
meneer v.d. Chijs bij zichzelf.  
Na enige minuten kwam zijn vrouw de salon weer binnen, zette zich op de tweede fauteuil tegenover haar 
man, en vertelde in het kort de resultaten van het afgelegde huisbezoek. Na haar relaas te hebben aange-
hoord, opende hij de ontvangen brief, las de naam van de afzender op en keek verwachtingsvol naar zijn 
vrouw.  
“ Wat zeg je, Jacob?  Een brief van jonkheer Van Kinschot. O, wat mooi. Vraagt hij haar?” 
“ Lees de brief zelf maar even, Anna, dan kun je zelf je conclusies trekken.” 
Mevr. v.d. Chijs las gehaast de brief en toonde zich enthousiast en opgewonden over de inhoud van de 
brief. 
“ Och, wat mooi, Jacob. Jonkheer van Kinschot vraagt officieel om de hand van je dochter. O, wat gewel-
dig.” 
“ Ja, het is geweldig, maar zal Mienette dat ook vinden? Ik ben er niet zo zeker van dat zij ook in onze 
vreugde zal delen. Ik ken mijn dochter wel. Ze is nogal kieskeurig en geeft zich niet snel gewonnen.” 
 “ Och, Jacob. Wat zeg je nu. Het is toch een prachtige partij. De familie Van Kinschot staat hier in Delft 
in hoog aanzien. Bovendien is de familie van adel. Och jee, dan moet ik straks ‘freule’ tegen mijn eigen 
dochter zeggen. Wat komisch!” 
“ Loop nu niet te snel van stapel, Anna. Het gaat hier om een eventuele verloving. De heer Van Kinschot 
vraagt op bijzonder bescheiden toon om de hand van onze dochter en vermeldt en passant dat hij in zulk 
een goede doen is, dat hij haar op een fatsoenlijke status kan onderhouden. Hij geeft zelfs mij toestem-
ming om zijn boekhouding in ogenschouw te mogen nemen.” 
“ Och, Jacob. Ik ben zo blij voor Mienette. Dat wij dit nog mogen beleven. Een officieel aanzoek en een 
aanstaande verloving.” 
Op dat moment kwam Sjaantje de salon binnen, plaatste het zilveren trekpotje met rechaud op de salon-
tafel en zette de ketel heet water op de kachel zodat deze goed heet zou blijven. 
“ Dank je wel, Sjaantje. Wil je voordat je het diner gaat klaarmaken, Jacobus’ kamer nog even opruimen. 
Die jongen blijft maar slordig. Maar ja, hij heeft ook zo veel te doen.” 
Sjaantje maakte een kleine revérence en verliet met een ‘jazeker mevrouw’ de salon om haar nieuwe op-
dracht op de eerste etage uit te voeren.    
“ Zo, Jacob. Ik zal even het theeservies pakken. Ik denk dat Mienette zo direct wel thuis zal komen. Ze 
zou nog een stukje met mevrouw Nijgh meelopen om haar brief aan Jan Theodoor op het stadhuis op de 
post te doen. O, ik geloof dat ze net binnenkomt.” 
In de gang klonken de stemmen van Sjaantje en Mienette. Even later trad Mienette de salon binnen, be-
groette haar ouders en was verheugd haar vader in zo’n goede toestand te zien. 
“ O, vader, wat fijn dat u nu eens niet in bed ligt maar gezellig met ons thee kan drinken in de salon.” 
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Mienettes moeder voerde het theeritueel uit en offreerde haar man en dochter een kopje thee. Het bonbon-
schaaltje ging ook rond en de familie zette zich aan een gezellig theedrinken. 
“ O, Mienette,” zei haar moeder,“ we hebben goed nieuws ontvangen. Ach, Jacob, vertel jij het haar?”  
Mienette fronste haar wenkbrauwen, niet wetende waar dit goede nieuws over zou kunnen gaan. 
“ Kijk Mienette. Ik heb zojuist een brief ontvangen van jonkheer Van Kinschot.”  
Bij het horen van deze naam verslikte Mienette zich in een net genomen slok thee en moest een aantal 
malen hoesten, waardoor de informatie van haar vader even stokte. 
“ Mienette, “ vervolgde haar vader,” jonkheer van Kinschot schrijft mij dat hij zeer onder de indruk is ge-
komen van jouw persoon tijdens jullie ontmoeting op het bal van de barones Van Stoetwegen. Hij schrijft 
dat hij zich zeer door jouw charmes voelt aangetrokken en meldt dat hij onder de indruk is van jouw be-
valligheid. Kortom, hij vraagt mij om jouw hand en of hij zich met jou mag verloven.” 
“ Wat? Wil hij mij ten huwelijk vragen?”  
Mienette stond onbeheerst op uit haar stoel. 
“ Vader mag ik de brief zien?” 
“ Mienette, die brief is aan mij gericht. Maar waarom doe je zo onaangenaam? De heer Van Kinschot 
heeft jou toch niets misdaan, hoop ik?” 
“ Nee, vader, als je tenminste een indirect huwelijksaanzoek via je vader normaal vindt. Dan heeft hij mij 
niets te zeggen. Mocht ik in dit spel überhaupt nog iets te zeggen hebben!” 
“ Toe Mienette, bedaar nu een beetje. Wacht even totdat je vader je de hele brief heeft verklaard,” sprak 
Mienettes moeder. 
“ Wachten op een verklaring?  Was het niet beter van de jonkheer geweest eerst mij te vragen en te ver-
klaren voordat hij deze onnozelheid beging?” 
“ Maar Mienette toch,” hervatte Mienettes vader zijn relaas,” jonkheer Van Kinschot doet mij een zeer 
fatsoenlijk aanbod. Hij geeft zelfs aan dat hij bereid is te wachten totdat jij je mening hebt gevormd. Bo-
vendien meldt hij dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om jou een goede status te bezor-
gen. De man is wel drost van Zutphen en beschikt over een ruim inkomen.” 
“ Dat inkomen interesseert me geen zier. Waarom moet ik als een stuk vee verhandeld worden aan een 
man, die ik nauwelijks ken?” 
“ Och Mienette, meneer Van Kinschot heeft jou hier vijf jaar geleden met gevaar voor eigen leven uit de 
gracht gered,” zei Mienettes moeder. 
“ En zijn beloning is dan dat ik met hem moet trouwen?  Geen denken aan. Op die manier wil ik aan geen 
enkele man gelieerd worden. Ik kan zelf mijn boontjes doppen. Ik heb zijn geld en status niet nodig. Bo-
vendien heb ik geen behoefte om een weduwnaar met twee kleine koters te gaan verzorgen. Ik ben nog 
jong, ik wil zelf mijn toekomst bepalen en die ziet er anders uit dan een man te verzorgen door zijn pan-
toffels te verwarmen en zijn pijp te stoppen. Ik wil niet de brave huisvrouw spelen van een echtgenoot, 
die mij al te graag naar bals en feestjes gaat!” 
“ Mienette toch,” zei haar moeder, “ zo mag je niet oordelen over iemand die je nauwelijks kent.” 
“ Waarom zal ik me zonder slag of stoot gewonnen geven aan iemand, die niet eens de moeite neemt om 
mij te leren kennen maar via een briefje aan mijn vader mij zijn wil op wil leggen? Waarom mag ik niet 
mijn eigen gang gaan. Mijn eigen weg kiezen. Voor een inkomen wil ik niet afhankelijk zijn van welke 
man dan ook. Waarom is toch altijd iedereen tegen mij? Waarom mag ik niet de vrijheid hebben om zelf 
te kiezen?” 
“ Maar Mienette, “ zei haar vader, die ongemakkelijk op zijn fauteuil heen en weer schoof, “ ik heb alleen 
jouw belang voor ogen. Ik wil dat je straks in een goed aanzien staat en een goed leven zult hebben. Dat 
is mijn plicht als vader. Ik ben bezorgd om jouw, Mienette!” 
“ Ach, vader, laat mij toch mijn eigen zorgen hebben. Ik ben gezond, ik kan alles aanpakken en wat finan-
ciën betreft, ik kan altijd gaan werken als gezelschapsdame of les gaan geven als huisonderwijzeres bij 
een familie. Desnoods ga ik werken in een  fabriek!” 
“ Mienette, Mienette toch. Houdt toch op met die malle ideeën. Ieder meisje van jouw leeftijd wil gezel-
schapsdame of huisonderwijzeres worden. Ik hoorde laatst nog van de familie Van Swieten dat zij 468 
reacties hebben gehad op de vacature van gezelschapsdame in hun familie. Daar is toch geen toekomst in 
te vinden, Mienette!”   
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“ Waarom werkt iedereen ons, moderne vrouwen, toch tegen? Waarom worden we uitgesloten van de be-
oefening van beroepen zoals boekbinden, kantoorbediende, lithograaf of elk ander willekeurig beroep, 
waar wij vrouwen evengoed als mannen zouden kunnen functioneren. Wij kunnen toch ook nuttig werk-
zaam zijn? Wij hebben toch ook recht op eerlijk en betaald werk? Waarom moeten wij trouwen om ons in 
een onderhoud te voorzien? Het is toch uiterst onrechtvaardig om ons niet het recht van vrijheid van han-
delen te geven. Er bestaat blijkbaar voor vrouwen, zoals ik, geen andere keuze dan trouwen of hoereren 
en dat laatste levert ons alleen maar spot en vernedering op.” 
“ Mienette toch! Ben je nu helemaal mal!” viel Mienettes moeder fel tegen haar dochter uit, “ kijk nu eens 
naar je vader.” 
Meneer v.d. Chijs had zich bij deze woordenwisseling al te zeer opgewonden, waardoor hij een ernstige 
hoestaanval kreeg. 
“ Jacob, toch, rustig aan,” trachtte Mienettes moeder haar man te kalmeren.  
Met lange uithalen probeerde Mienettes vader adem te krijgen. Zijn hoofd liep rood aan, zweetdruppels 
vormden een glinsterende laag op zijn voorhoofd, terwijl de ene na de andere hoestaanval zijn longen de-
den piepen van benauwdheid. 
“ Och, vader, kalmeer nu toch,” zei Mienette, die ernstig geschokt was door de situatie, waarin haar vader 
nu verkeerde. 
“ Dat komt er nu van, Mienette. Door jouw gedram breng je je vader in ernstige ademnood. Hij blijft er 
nog eens in. Egoïst, die je bent,” snauwde Mienettes moeder haar toe.  
“ Ik ben geen egoïst,” verdedigde Mienette zich, “ ik wil alleen maar……..” 
Mienette zag in dat een verder discussiëren geen zin had, ze draaide zich om en liep door wanhoop ge-
kweld de salon uit, terwijl een enorme huilbui zich aan haar opdrong. Ze snelde de trap op naar haar 
slaapkamer om daar haar verdriet te uiten.   
“ Sjaantje, Sjaantje,” snikte Mienette, toen zij de dienstmeid in de kamer van haar broer bezig zag, 
“ Sjaantje, help me toch.”  
“  Mejuffrouw Mienette?  Wat is er aan de hand?” reageerde Sjaantje verbluft over zoveel verdriet. 
“ Sjaantje, het is verschrikkelijk,” bracht Mienette met horten en stoten uit tussen twee enorme uithalen 
van verdriet.  
“ Kom maar mee.”  
Sjaantje sloeg haar arm om de middel van Mienette en leidde het heftig snikkende meisje haar kamer 
binnen. Beiden zetten zich op de rand van Mienettes bed. 
“ Wat is er toch gebeurd dat u zo van streek brengt?” informeerde Sjaantje voorzichtig.  
“ Ach, Sjaantje, het is zo oneerlijk. Mijn vader wil me uithuwelijken aan een man, die ik nauwelijks ken 
en bovendien niet mag.” 
“ Mejuffrouw toch. Heb toch wat meer vertrouwen in de mensen en in de heer God.” 
“ Ja, dat kun jij makkelijk zeggen,” snikte Mienette, “ jij hoeft het niet mee te maken.” 
“ Maar geloof me toch mejuffrouw Mienette, alles heeft zijn goede kant. Ook al lijkt dat op het eerste ge-
zicht niet zo.” 
“ Waarom Sjaantje, moeten wij vrouwen altijd kiezen tussen twee kwaden? Ik wil helemaal nog niet trou-
wen. Ik voel me nog veel te jong en aan de andere kant wil ik vader en moeder niet teleurstellen. Vooral 
vader niet, nu hij zo ziek is. Ik heb hem zonet een ernstige hoestbui bezorgd door mij zo onbesuisd te ge-
dragen. Straks is het nog mijn schuld als hem iets overkomt.” 
“ O, Sjaantje,” snikte Mienette, die in een nieuwe huilbui losbarstte. 
“ Rustig toch, mejuffrouw Mienette. Alles komt wel in orde. Denk er eens rustig over na en maak u toch 
geen verwijten voor zaken, die zich niet hebben voorgedaan. En bovendien, wat is er tegen trouwen?”  
“ Ik heb niets tegen trouwen, maar ik wil zelf beslissen wanneer en met wie ik wil trouwen. Ik wil niet 
weggegeven worden aan een man, die ik nog niet ken en die alleen maar, omdat hij zo’n goede status en 
inkomen heeft, door mijn ouders aan mij wordt opgedrongen als de ideale man.” 
“ Ach, mejuffrouw Mienette. Degene, die ik heb liefgehad heb ik nooit mogen trouwen. Ik zou er een mil-
joen gulden voor over hebben gehad, als ik hem had mogen behouden. Maar hij is gesneuveld bij de slag 
bij Waterloo.” 
“ Wat zeg je, Sjaantje. Heb jij een man liefgehad?” 
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“ Ja mejuffrouw, maar dat is een naar verhaal, waar ik heel lang verdriet over heb gehad. Maar ik heb me 
nooit bezwaard gevoeld. Het is het lot dat God mij heeft toebedeeld. Ook was het Gods verlangen dat ik, 
toen mijn moeder op haar sterfbed lag, haar beloofd heb voor mijn jongere broertjes en zusjes te zorgen. 
Mijn moeder wilde zo graag het gezin bijeen houden. Ook toen heb ik me niet bezwaard gevoeld ondanks 
alle problemen, die ik later heb gekend. God heeft altijd aan mijn  zijde gestaan.” 
“ Heb jij in je eentje de zorg voor het hele huisgezin op je genomen?” 
“ Ja, mejuffrouw. Ik zal toen ongeveer net zo oud zijn geweest als u nu bent toen mijn moeder overleed. 
Ik heb toen ontslag genomen als dienstmeid bij uw ouders en ben ik voor het gezin gaan zorgen. Ik heb 
daar nooit spijt van gehad, ook al was het soms erg moeilijk. Hulp van familie heb ik nooit gekregen. Van 
mijn vaders kant was er geen familie en van de kant van mijn moeder had de familie geen interesse in het 
gezin van hun overleden zuster. Alleen mijn oom Dirk, de jongste broer van mijn moeder kwam, als hij in 
Delft was, een paar keer per jaar langs voor een praatje en een kopje thee. Hij is nooit getrouwd geweest 
en voer op de binnenvaart met zijn eigen schuit. Hij zwierf door heel Nederland. Hij is de enige, die mij 
op de meest moeilijke momenten heeft gesteund.” 
“ Wat voor moeilijke momenten heb je dan gehad, Sjaantje?” vroeg Mienette, die haar verdriet al groten-
deels vergeten was en geïnteresseerd was geraakt in het leven van Sjaantje.  
Sjaantje haalde diep adem en besloot haar verhaal te vertellen. 
“ Kijk mejuffrouw Mienette, mijn ouders waren niet rijk. Wij woonden hier in het slop aan het Achterom. 
Toen mijn moeder stierf kreeg ik niet alleen de zorg voor mijn jongere broertjes en zusjes maar ook de 
zorg voor mijn twee jaar oudere broer Geert. Geert was een grote jongen, die aan een hersenziekte leed. 
Hij kon bijvoorbeeld niet praten, alleen maar grimassen vertonen. Hij liep ook niet goed. Hij trok met zijn 
rechterbeen, waardoor hij zich schommelend door het huis bewoog. Op straat is hij nooit geweest. Hij 
bleef in huis of speelde op het plaatsje of in het schuurtje. Geert was een lieve grote jongen, die altijd met 
zijn lappenpop, een soort harlekijnpop, speelde. Hij was onafscheidelijk met zijn Pietje. Geert had de ge-
woonte om elke dag in het schuurtje, achter ons huis, met zijn Pietje te gaan spelen. Hij praatte dan op 
zijn manier met zijn pop en knuffelde zijn Pietje. Hij ging dan in het schuurtje zitten waar een bankje 
stond. En als de wind het schuurdeurtje openwoei, dan zette hij het deurtje aan de binnenkant vast met 
een houten knip. Op mooie dagen of als het goed weer was, zat Geert dan een paar uur met zijn popje in 
de schuur en kwam hij na een paar uur spelen weer in huis. Maar als het ’s winters te koud was om in het 
schuurtje te spelen, dan moest ik hem dat verbieden en dat vond hij niet leuk en gedroeg hij zich verve-
lend. Nu gebeurde het, het was in de eerste winter na het overlijden van mijn moeder, dat Geert aan mijn 
aandacht ontsnapte en zich op die veel te koude dag in januari opsloot in het schuurtje. Ik probeerde hem 
eruit te halen, bonkte op de schuurdeur dat hij open moest doen. Maar hij zat mij alleen maar uit te lachen 
en had er plezier in dat ik machteloos was. Toen ben ik kwaad geworden op hem en dacht ‘blijf dan daar 
maar zitten, wat kan mij het schelen.’ Ik ben toen weer het huis binnen gegaan en met mijn werk verder 
gegaan. Ik heb toen voor het avondeten gezorgd en de tafel gedekt. Toen het tijd was om te gaan eten ben 
ik nog een keer naar het schuurtje gegaan. Ik heb hem geroepen, gesmeekt, gevloekt en gesommeerd. Ik 
ben zelfs te keer gegaan tegen hem voor die gesloten schuurdeur. Maar Geert gaf geen krimp, hij bleef 
halsstarrig zwijgen. ‘Dan moet je het maar zelf weten’, dacht ik bij mezelf, terwijl ik zelf buiten stond te 
verkleumen van de kou. Ik ben toen weer naar binnengegaan en heb ik met de kinderen gegeten, terwijl 
Geerts bordje onaangeroerd bleef. Na het eten, het was toen al knap donker geworden, ben ik weer naar 
het schuurtje gegaan. Ik heb hem toen gesmeekt, dat hij beslist open moest doen. Maar hij reageerde ner-
gens op. Toen sloeg de angst om mijn hart. Ik ben naar de buurman gerend en heb hem uitgelegd wat er 
aan de hand was. Met een bijl heeft de buurman toen de schuurdeur kapot geslagen. Toen vonden we 
Geert. Hij lag op de grond met zijn knieën opgetrokken en zijn Pietje dicht tegen zich aangedrukt, alsof 
hij zijn Pietje wilde beschermen tegen de kou.  

Drie dagen later hebben we Geert begraven. Van mijn laatste spaarcentjes heb ik een vurenhouten 
kist voor hem gekocht. Ik wilde niet dat hij in een zak werd begraven. Een vurenhouten kist dat was ik 
hem wel verschuldigd. We hebben hem daarin gelegd met zijn Pietje, waar hij zo innig mee verbonden 
was. De dominee was nog boos op me dat Geert wel met zijn Pietje en niet met een bijbel werd begraven. 
Tja, een bijbel?  Waarom?  Geert heeft nooit een letter kunnen lezen. Na de begrafenis heb ik het heel erg 
moeilijk gehad. Ik heb mezelf wekenlang verweten dat het mijn schuld was dat Geert dood was gevroren. 
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Ik had alerter moeten zijn. Maar ik was toen nog te jong voor al die verantwoordelijkheid. Maar God 
heeft het zo gewild. Met die gedachte troostte ik mezelf. Een aantal weken later kwam mijn oom Dirk 
weer eens langs voor een kopje thee en een praatje. Bij zijn afscheid pakte hij met beide handen mijn 
rechterhand vast, hij gaf me een kus op mijn voorhoofd en zei; ‘ik ben trots op je, meissie’.  
Terwijl hij dat zei blonk er een traan in zijn ogen en voelde ik dat hij een bankbiljet van tweegulden vijf-
tig in mijn hand frommelde. Toen keerde hij zich resoluut om, pakte zijn knapzak, liep de kamer uit en 
draaide zich, zoals hij dat altijd deed, nog een keer om en zei; ‘tot de volgende keer maar weer, Sjaantje.’ 
Mijn oom Dirk is tot aan zijn dood altijd mijn Engel Gods gebleven.”   
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Een avond in de salon. 
 

Sjaantje was die avond juist bezig de kristallen kroonluchter met twaalf kaarsen aan te steken toen 
meneer v.d. Chijs de salon binnenkwam. 
“ Hallo, Sjaantje. Nog druk bezig. Ik dacht dat je vanavond vrijaf had?” 
“ Jazeker, meneer. Dat is inderdaad zo, maar mevrouw heeft mij gevraagd de kroonluchter van nieuwe 
kaarsen te voorzien en deze aan te steken zodat u en uw visite vanavond over voldoende licht kan be-
schikken.” 
“ O, dat is erg attent van je, Sjaantje.” 
 Meneer v.d. Chijs zette zich in zijn leunstoel naast de brandende kachel, sloeg een deken om zijn benen 
en pakte van de naast zijn leunstoel staande gueridon zijn leesboek, zette zijn pinez-nez op en sloeg het 
boek open op de bladzijde waar hij die voormiddag gebleven was. 
Na enige minuten had Sjaantje alle kaarsen van de kroonluchter en de wandbranders aangestoken, wenste 
haar werkgever een prettige avond toe en verliet zij de salon om via de keuken en de binnenplaats het 
huis aan de Breedsteeg te verlaten om vervolgens de tuin door te steken naar haar eigen woning aan de 
Korte Geer. 
Even later betrad Mienette de salon. Nu zij haar vader daar zo lezend aantrof besloot zij hem haar excuses 
voor het gebeurde van die middag te maken. Ze liep naar hem toe, liet zich op haar knieën zakken en pak-
te haar vader bij zijn beide handen vast en sprak hem aan. 
“ Ach, lieve vader. Wilt u mij vergeven dat ik mij vanmiddag zo onhebbelijk heb gedragen?  Het spijt mij 
heel erg dat ik u zo’n ernstige hoestaanval heb bezorgd. Ik zal me in het vervolg beter gedragen. Dat be-
loof ik u.”  
“ Het is goed, Mienette. Ik weet dat je het zo niet gewild hebt, maar mijn bezorgdheid voor jouw toe-
komst kreeg te veel grip op mij. Ik wacht rustig jouw beslissing af. Dan kun je eerst over dat huwelijks-
aanzoek nadenken.” 
“ Och, vader. Ik heb er al over nagedacht en ik wil u vragen of ik mijn beslissing mag uitstellen tot na 
mijn bezoek aan Jan Theodoor. Dan heb ik ruimschoots de tijd om mijn positie te overdenken en een be-
slissing te nemen, die mij het juist lijkt te zijn. Mag ik dat doen?”  
“ Dat is goed, Mienette. Het is jouw toekomstige leven, daarin mag ik geen hoofdrol meer in spelen.” 
Op dat moment kwam Mienettes moeder de salon binnen. Op een dienblad droeg zij het zilveren trekpot-
je voor de thee en een rechaud voor het warm houden van de thee. Mienette stond op uit haar knielende 
houding en liep naar een stoel om daar plaats te nemen. 
“ Ach, Mienette, zou jij de waterketel uit de keuken willen halen? Sjaantje heeft het water al laten ko-
ken.” 
“ Jazeker, moeder,” antwoordde Mienette en spoedde zich naar de keuken om het gevraagde te halen. 
“ En, Jacob. Heeft Mienette haar excuses gemaakt?” 
“ Jawel, Anna, ze heeft dat gedaan en aangegeven dat ze binnenkort een beslissing zal nemen tot het hu-
welijksaanzoek van meneer Van Kinschot.” 
Mienettes moeder  nam plaats in de tweede leunstoel naast de knetterende kachel die, nu het vuur goed 
doortrokken was, veel hitte afstraalde en de salon in een aangename warmte hulde. 
“ Jacob, zit je zo wel goed of zal ik je deken wat hoger om je middel doen?” 
“ Dat is niet nodig, Anna. Ik zit best goed zo en met de warmte van de kachel heb ik weinig last van kou-
de benen of voeten.” 
Mienette kwam de salon weer binnen, zette de waterketel op de kachel en nam plaats in een met de Bie-
dermeier motief gestoffeerde stoelen van de salon. 
“ Moeder, komt Jacobus vanavond niet beneden? Oom Daniël zou toch vandaag komen? Jacobus is altijd 
erg geïnteresseerd in de verhalen van oom Daniël.”  
“ Mienette, Jacobus is nog op zijn kamer. Hij wilde zich eerst nog even opknappen, voordat hij zich bij 
ons voegt.” 
Enige minuten later arriveerde Jacobus in de salon waarna Mienettes moeder de thee inschonk en ieder-
een een bonbons aanbood. 
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“ Zeg, Jacobus,” zei meneer v.d. Chijs tegen zijn zoon ,” hoe gaan de zaken op het boterhuis?  Heb je al 
veel bestellingen gekregen of is het juist erg stil met de handel?” 
“ Met de handel gaat het uitstekend, vader. Deze week heb ik al drieëntwintig bestellingen uit te voeren, 
waaronder een hele grote van vijfduizend pond goede Delftse boter voor een venduhuis in Harderwijk. Ik 
heb beslist niet te klagen. Bovendien wordt het personeel ook goed gestimuleerd door die nieuwe voor-
man, die ik onlangs heb aangenomen. Die meneer Gerritsen heeft zijn sporen meer dan verdiend op de 
Alkmaarse kaasmarkt. Hij weet goed aan te pakken en kan briljant goed organiseren. Hij neemt mij veel 
werk uit handen,” 
“ Lijkt het jou geen goed idee, Jacobus, om iets in de tabak te gaan doen nu Jan Theodoor heeft besloten 
om zich definitief in Zuid Afrika te willen vestigen?” 
“ Och, vader, dat is zo’n andere bedrijfstak. Ik zou daar een hele nieuwe clientèle voor moeten opbouwen. 
Dat kan alleen maar ten kosten gaan van de boterhandel, waar ik nu mijn handen al aan vol heb. Nee, va-
der, aan een handel in tabak wil ik voorlopig nog niet denken. Ik wil wel Jan Theodoor helpen de tabak 
van zijn zwager hier in Delft af te zetten door bijvoorbeeld meneer Hillen van de sigarenfabriek te bena-
deren. Zo kan ik Jan Theodoor toch enigszins van dienst zijn. Zie mij dan maar als een soort van zaak-
waarnemer in Holland.”  
“ Dat zou best een goede zet kunnen zijn Jacobus. Ook voor Jan Theodoor als hij zich verzekerd wil zijn 
van een vaste afzetpost in Delft voor zijn tabak. Je moet het eens aan hem voorleggen.” 
Aldus babbelend en informerend over elkaars bezigheden verliep de tijd totdat er luidruchtig aan de voor-
deur werd geklopt. 
“ O, daar zul je oom Daniël hebben,” zei Mienette en rees direct op van haar stoel om de deur voor haar 
oom te openen. 
“ Hallo, Mienette,” klonk de zware basstem van de bezoeker, die zijn mantel, zijn rotting en handschoe-
nen bij Mienette in bewaring gaf. 
“ Oom Daniël, loopt u maar door. Wij zitten in de salon gezellig thee te drinken.” 
“ Dan kom ik juist op tijd. Het is knap fris buiten, ik ben blij dat ik binnen ben.” 
Dit zeggende betrad generaal majoor Bagelaar de salon, begroette op vriendelijk toon iedereen die aanwe-
zig was en nam plaats in de leunstoel, die hem door zijn zuster werd aangeboden. 
“ Ook een kopje thee, Daniël?” vroeg zijn zuster toen haar broer had plaats genomen. 
“ Graag, Anna. Het is knap koud buiten en een kopje warme thee zal er beslist wel in gaan. En hoe gaan 
de zaken hier ten huize van de familie v.d. Chijs?”  
“ Heel redelijk hoor, Daniël. Jacob komt steeds vaker op. Die nieuwe medicijnen schijnen goed te wer-
ken. Jacob voelt zich fit genoeg om af en toe uit bed te blijven. Nietwaar Jacob?” 
“ Je zegt het, Anna. Ik heb naar jouw bezoek, Daniël, uitgekeken en ik verheug me op jouw aanwezigheid 
hier bij ons thuis.” 
“ En Jacobus. Hoe gaat het in de boter?” 
“ Prima, oom Daniël. Ik kom voortdurend tijd te kort om mijn handel draaiend te houden.” 
Aldus ontspon zich al snel een levendig gesprek met de statige generaal majoor, die in zijn grijsgroene 
militaire tenue van hoofdofficier der koninklijke infanterie het middelpunt van de gesprekken werd. 

Oom Daniël was de jongste broer van mevr. v.d. Chijs. Hij had een zeer actieve militaire carrière 
achter de rug, waarvan een tweetal onderscheidingen op zijn borst prijkten. Het gezicht van deze vijftiger 
was streng te noemen. Met zijn grote grijzende bakkebaarden en zijn licht kalende schedel dwong hij met 
zijn indringende ogen van iedereen respect af. De scherpe neus en de brede mond verrieden zijn doorzet-
tingsvermogen en ijzeren wil. In diverse militaire situaties had deze man alleen al door zijn rijzende ge-
stalte voldoende gezag kunnen uitstralen om zijn ondergeschikten tot actie te bewegen. 
“ En hoe gaat het met mijn nichtje?” vroeg de generaal majoor. 
“ Met mij gaat het best goed hoor, oom Daniël. Ik heb vandaag met moeder een huisbezoek afgelegd bij 
een verarmd gezin. Daarvan  heb ik veel geleerd. In de toekomst wil ik net als moeder mij gaan toeleggen 
op het liefdadigheidswerk van stichting Dorcas.” 
“ Maar dat is zeer lovenswaardig, Mienette. Maar ik hoop toch dat je af en toe tijd vindt om je oom op de 
balfeesten in Den Haag zou willen vergezellen?” 
“ Komt er weer een feest?” vroeg Mienette enthousiast. 
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“ Ja, waarschijnlijk in de maand mei op het paleis Huis ten Bosch. De koning en de koningin hebben zich 
voorgenomen om daar, ter gelegenheid van de drieëntwintigste verjaardag van prinses Marianne, een 
groot galabal te geven. Voor dit bal mag ik weer een introducé meenemen. Heb je daar wel zin in, Mie-
nette? Maar Anna en Jacob mag ik jullie dochter voor die gelegenheid lenen?” 
“ Tja,” antwoordde Mienettes moeder weifelend, “ ik weet niet zeker of deze vraag nu op dit moment wel 
zo gunstig is voor Mienette?” 
“ Hoezo, niet gunstig? Er komen daar uitsluitend fatsoenlijke lieden hoor, Anna. Wat kan er op tegen 
zijn?” 
“ Maar ik wil erg graag hoor, oom Daniël. Ik mag toch wel, hè vader? Toe moeder. Laat me nu toch met 
oom Daniël meegaan naar dat bal?”  
“ Ja, ja kindje. Het is al goed,” zei een vertederde meneer v.d. Chijs. 
“ Oh, wat fijn dat ik weer mee mag, dan kan ik weer belangrijke mensen vragen wat in mijn Album Amo-
ricum te schrijven. Op het bal van de barones hebben minister Van Maanen en prinses Marianne ook iets 
in mijn album geschreven.”  
“ Mooi zo, dat is dus geregeld,” reageerde de generaal majoor, “ Mienette je zult zien dat je zeer interes-
sante mensen op dat bal zult ontmoeten. Vorige keer was ook die charmante heer Van Kinschot op het bal 
van de barones Van Stoetwegen aanwezig. De kans is groot dat je hem op dit bal ook weer zult ontmoe-
ten. Helaas is mijn vrouw niet meer zo geïnteresseerd in dat soort feesten. Ze vindt het te ver van Dord-
recht, ze heeft tegenwoordig een hekel aan reizen, ze heeft niet meer zo veel behoefte aan dat soort ont-
spanning.”  
Mienettes enthousiasme werd bij het horen van de naam Van Kinschot aanmerkelijk getemperd. Maar nu 
kon ze niet meer terugkrabbelen zonder allerlei moeilijke toestanden over zich af te roepen.  
“ Enfin,” dacht Mienette bij zichzelf, “ ik zal wel zien hoe het afloopt. Ik heb aan oom Daniël in ieder ge-
val een goede chaperon.” 
“ Overigens,” hernam oom Daniël het woord, “ die meneer Van Kinschot heeft ook nog een oom, die zich 
tijdens de Belgische opstand zeer verdienstelijk heeft gemaakt bij de strijd om Antwerpen. Helaas is hij 
bij die gevechten gewond geraakt en verkeerde hij een aantal maanden in gevangenschap bij de opstan-
delingen.”  
“ Ja, Daniël. Je moet mij eens uitleggen hoe dat tijdens die capitulatie is gegaan. De geruchten daarover 
zijn altijd tegenstrijdig gebleken. De legers van de opstandelingen waren tijdens de tiendaagse veldtocht 
zo goed als verslagen of gevlucht en toch moest de prins van Oranje een smadelijke aftocht ondergaan. 
Wat is nu precies de casus van deze geschiedenis?” 
“ Dat is een eminente vraag, Jacob. Maar ik wil je best het een en ander vertellen over de ontknoping van 
die tiendaagse veldtocht. Maar eerst moet je iets van de voorgeschiedenis weten.” 
 

Het bestand dat in 1830 werd gesloten bevatte een bepaling dat de zuidelijke Nederlanden onder het gezag 
van koning Willem en eigen regering mochten vormen. Dit democratisch gekozen Congres van 196 leden kon 
echter niet voorkomen dat de vijandelijkheden rondom Maastricht en Luik werden gestopt. De bendes van 
Daisne en Mellinet terroriseerden de Limburgse regio. Hierop besloot koning Willem een algehele 
mobilisatie af te kondigen voor de noordelijke Nederlanden. Toen op 4 juni 1831 het Brusselse Congres 
besloot prins Leopold van Saksen-Coburg te installeren als koning der Belgen, hief koning Willem de 
wapenstilstand per 1 augustus dat jaar op. Onder het opperbevel van de prinsen Willem en Frederik van 
Oranje viel het Hollandse leger met vier divisies het zuiden binnen. De 1e divisie werd aangevoerd door 
prins Willem van Oranje en trok op naar Hasselt. De 2e divisie onder leiding van prins Frederik van Oranje 
trok op richting Diest en St. Truiden. De 3e divisie en de reserve divisie stonden onder bevel van generaal 
majoor Chassé die vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Antwerpen optrok. 

 
Aan het hoofd van mijn Brigade van de 2e divisie onder de hertog van Saksen Weimar, vertrok ik 

op 2 augustus richting Ravelte. De omgeving die we doorkruisten leek verlaten, doods en stilte overal. 
Waar we ook keken, nergens een vijandelijk legeronderdeel te zien alleen het uitzicht van een monotoon 
stijgen en dalen van wegen en velden. Hier en daar in de verte zag je wat struikgewas. De eerste dag kwa-
men we nauwelijks een dorp tegen. Af en toe wat gehuchten. In de hele wijde vlakte zag je alleen weilan-
den en deels reeds gemaaide korenvelden, die er kaal bij lagen, zonder bomen of mensen. In de buurt van 
Ravelte, het was die dag zondag en zeer warm, zagen we een kleine kerk waar de mis werd gelezen. Die 
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kerk zat zo vol dat veel vrome gelovigen binnen geen plaats meer konden vinden. Mannen, vrouwen en 
kinderen knielden in de open lucht neer voor de kerk, zelfs aan de andere kant van de straat vormden zich 
groepen biddende mensen, waar wij in colonne tussendoor marcheerden. De meeste kerken en kapellen, 
waar we voorbij trokken, bleven gesloten, ze fungeerden voor de dorpsbewoners voor veilig schuilplaat-
sen. We zagen geen enkele kerkganger op zondag over de velden naar zijn kerk gaan. De wereld leek ver-
laten. Verder liepen we, richting Tiens. Het kale land bleef vlak en zonder bomen en werd pas verderop, 
niet echt heuvelachtig, maar toch oneffen. Holle wegen, dit zijn ongeplaveide paden door het land, omge-
ven met laag struikgewas, brachten ons tot aan een plek met een aantal berkenbomen en enkele fruitbo-
men. We waren in het gehucht Retie terecht gekomen. Vlak voor dit dorp stond een grote vent met een 
lange stok en poogde ons de doorgang te beletten. Na een woordenwisseling weigerde de zot opzij te gaan 
en ons door te laten. Een enkele sabelhouw van mijn adjudant over de arm van de man was voldoende om 
hem tot andere gedachten te brengen. Die avond sloegen wij daar ons eerste kamp op. De volgende dag 
hadden een aantal vijandige eenheden ons ingesloten en begon ons eerste vuurgevecht.  

 

 
               Tiendaagse veldslag 1830 Leuven 
 
Vanuit de rand van een klein bos rukte een kleine legereenheid van ongeveer 400 Belgische infan-

teristen op in de richting van ons kamp om zo ongemerkt verwarring te kunnen stichten onder mijn solda-
ten, die nog nauwelijks de slaap uit hun ogen hadden gewreven. Deze kleine legereenheid werd in de rug 
ondersteund door een artilleriegroep, die op een gegeven moment het vuur op onze basis opende. In de al-
lereerste schrik ontstond er verwarring onder mijn manschappen maar zodra ik zag dat het een kleine een-
heid was, stuurde ik mijn corps jagers via een omtrekkende beweging op pad om de tegenstanders in de 
linkerflank aan te vallen. Tegelijkertijd beval ik mijn artillerie het vuur te openen op de artilleriegroep 
van de tegenstander, die zich in de bosrand had verschanst. Nu was mijn artillerie zo gelukkig dat zij een 
voltreffer plaatste in het tegenover ons liggende vijandelijke artillerienest. Nu die groep infanteristen ons 
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halverwege het kale korenveld was genaderd, bemerkten ze dat zij het zonder steunvuur moesten stellen 
en bovendien ter linkerzijde onverwacht door mijn jagers werden aangevallen. Toen sloeg de schrik hun 
in de knieën en dropen ze na wat tegenvuur te hebben gegeven al snel af richting bosrand.  
 

Het Maasleger onder Daisne had zich in Hasselt ingekwartierd en wachtte de Hollandse legers op. Doordat 
Daisne niet alleen vanuit het noorden maar ook in de flanken door de Hollandse divisies werd aangevallen 
besloot Daisne zich terug te trekken op Luik. Door de constante aanvallen van de divisies van de prins van 
Oranje en generaal Boecoop vanuit Maastricht, eindigde de terugtrekking van het Maasleger in een 
wanordelijke vlucht. Vervolgens richtte het leger van prins Frederik zich op het Scheldeleger van prins 
Leopold dat door de overmacht van generaal majoor Chassé richting Leuven werd gedreven.  

 
Mijn Brigade, bestaande uit legereenheden artillerie, huzaren, curassiers en infanterie, marcheerde 

op 8 augustus met de 2e divisie, onder leiding van prins Frederik en de hertog van SaksenWeimar, van 
Borst over Neerijsche naar Leefdaal in de richting Bergem. Om twaalf uur was onze eenheid op de IJze-
renberg. De hertog toonde bij deze operatie het meeste krijgslust. Voortdurend vielen de Koninklijke en 
de Utrechtse jagers in de spits van de colonne de vijand aan. Voor het dorp Boutersem werd een zwaar 
artillerievuur op de vijand gericht, terwijl de jagers het dorp in looppas en al tiraillerende het dorp inna-
men om vervolgens de vijand, die zich op de hellingen van de heuvels bevond, met kanonvuur te beschie-
ten. De vijand had zich op die hoogten met een aanzienlijke macht verenigd, gedekt door struikgewas en 
bos zich verschuilend achter de laatste huizen van het dorp, hadden zij vrij schootsveld om onze stellin-
gen te beschieten zonder dat zij zelf voor ons zichtbaar waren. Maar mijn artillerie liet zich niet afschrik-
ken. Zij rukte op naar het centrum van het dorp om daar het geschut in stelling te brengen. Intussen om-
singelden mijn infanteristen het dorp aan de linkerzijde, waardoor zij vrije toegang kregen tot het hoger 
gelegen bos en daar de vijand uit te verdrijven. Te rechter zijde van het dorp wisten echter een aantal 
sluipschutters van de tegenstander ons onder schot te krijgen, waarbij een adjudant van mij sneuvelde.  
De kogels vlogen mij daar op dat hachelijke moment om de oren, doch ik werd niet geraakt. Door het snel 
optreden van mijn eskader jagers wisten zij die onverhoeds optredende aanvallers uit te schakelen. Langs 
de wegkant van het dorp lagen tientallen gedode militairen van de Belgische eenheid. Zelf hadden wij 
slechts een vijftal gedode infanteristen en een tiental gewonden. Maar deze vijandelijke legereenheid 
kreeg de kans om uit het bos te vluchten en zich terug te trekken op het volgende dorp. Prins Frederik gaf 
ons toen de opdracht om de vijand op te jagen. Hierop trok een colonne halve batterij rijdende artillerie 
van kapitein Kops met twee eskadrons lansiers richting Tienen en vernietigde deze vijandelijke troepen.  
De volgende ochtend van 12 augustus om 8 uur, verzamelde de prins van Oranje zijn staf om de bevelen 
te geven voor de laatste aanval op Leopolds stellingen bij Leuven. Bij een onverhoedse aanval met hou-
witsers op de verzamelde staf van Oranje werd Oranjes lievelingspaard Allix aan het rechterbeen getrof-
fen. Het dier gilde het uit van de pijn, waarop de prins van Oranje, met bezwaard gemoed, zijn pistool 
trok en zijn paard, na het dier een laatste kus te hebben gegeven, het genadeschot gaf. Vervolgens besteeg 
de prins een hem aangeboden ander paard en zette hij zich aan het hoofd van de troepen om de aanval te 
leiden.  
Dit voorval is tekenend voor de koelbloedigheid en de onverschrokkenheid van de prins. Nu werd de vij-
and op beide vleugels aangevallen, waarna een colonne militairen van generaal majoor Post van het 3e di-
visie zich bij die van de prins van Oranje voegde. 
 

Tijdens de slag om Leuven arriveerde een onderhandelingsdelegatie van de grote mogendheden onder 
leiding van sir Robert Adrian. Hij trachtte de prins van Oranje te dwingen de strijd te staken, doch deze eiste 
een volledige capitulatie van de Belgische troepen. Nadat overste Prisse van het Belgische Scheldeleger voor 
sir Robert capituleerde, vluchtte Leopold naar een Frans leger dat bij Wavre klaar stond om de Hollandse 
legers aan te vallen. Doordat de prins van Oranje akkoord ging met de capitulatie werd er een 24 uur 
durende wapenstilstand afgekondigd waarna de opperbevelhebbers van de Hollandse legers hun eenheden 
naar hun garnizoensteden lieten terugtrekken. 

   
Achteraf bezien is het accepteren van de capitulatie een juiste beslissing van de bevelhebber ge-

weest. Bij en voortduren van de strijd was er waarschijnlijk een tweede Waterloo ontstaan, waarbij niet 
alleen de Franse legers maar ook de andere mogendheden betrokken hadden kunnen geraken. Koning 
Willem streefde er alleen naar zijn gezag over de Zuidelijke Nederlanden te herstellen en was geenszins 
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van plan de opstandige Belgen te onderwerpen. Volgens deze politieke insteek moet dus de terugtrekking 
van de Hollandse legers aan het eind van de tiendaagse veldtocht gezien worden. 

Overigens was ook de prins van Oranje het gewone volk zeer gunstig gezind getuige een voorval 
in het stadje Tienen. Op 11 augustus, ‘s morgens om 6 uur, stond de prins klaar om te paard te stijgen en 
zich bij zijn troepen te voegen, toen hij plotseling door een eenvoudige boer een verzoekschrift in de han-
den gedrukt kreeg. Dit verzoekschrift handelde om de vergoeding voor een boerderij, die door de oorlogs-
handelingen ten prooi was gevallen aan het vuur. Na een vluchtige lezing van het verzoekschrift zocht de 
prins ongeduldig naar zijn beurs die hij op dat moment niet kon vinden. Hij keek om zich heen en ziet 
voor het hotel, waar hij had overnacht, een hoofdofficier van zijn staf staan. Hij riep deze bij zich en zei 
tegen hem; ‘ik moet onmiddellijk geld hebben voor deze man.’ Dadelijk trok de officier zijn beurs en 
bood deze de prins aan. De beurs, die een redelijk aantal goudstukken bevatte, werd in de handpalm van 
de boer geleegd. Deze, verbaasd en verheugd over zo’n grote edelmoedigheid, wierp hij zich, zonder zich 
te realiseren wie hij voor zich heeft, om de hals van de prins en dankt hem duizendmaal uit de grond van 
zijn hart. Zie hier dat Oranjes belofte tot de bescherming van het gewone volk geen ijdele grootspraak is, 
maar zelfs op het meest belangrijke moment door hem nagekomen werd. 

Na de capitulatie begaven de beide Oranje prinsen zich naar Leuven, waar zij de Franse generaals 
De La Woestine en Belliard ontmoetten. In een woonhuis te Tienen werden de besprekingen gehouden 
voor de terugtrekking van de Hollandse troepen. Op dat moment werden de vergaderenden ingelicht over 
een Franse legereenheid, die onder maarschalk Gerard, van Wavre  was opgetrokken naar de linkerflank 
van de 2e divisie, om daar slag te gaan leveren. Terstond vaardigde de prins zijn laatste dagorde uit waarin 
hij het leger bedankte voor de geleverde prestatie en de getoonde dapperheid en meldde hij dat de terug-
tocht zou ingezet worden op 14 augustus. In de dagen daarna werden de legers ontbonden en terugge-
stuurd naar hun garnizoenen in Brabant en Holland. Door de grote mogendheden werden nieuwe schei-
dingsvoorstellen opgesteld, die niettemin door koning Willem onvoldoende werden geacht en door hem 
werden verworpen. Hierdoor eindigde de oorlogstoestand niet en bleef de staat van beleg en de paraatheid 
van de troepen gehandhaafd.  

Vooral Maastricht heeft veel te lijden gehad van het voortduren van deze oorlogstoestand, waarbij 
zelfs vorig jaar nog van juni tot september een belegering volgde door de Belgische troepen onder gene-
raal Magnam. Nu zijn er afspraken gemaakt door de grote mogendheden met koning Willem en Leopold 
van België om in de komende maand mei een nieuwe wapenstilstand te gaan tekenen te Zonhoven, om de 
status van de provincie Limburg te bepalen.” 
“ Oom Daniël,” onderbrak Jacobus het relaas van de generaal majoor, “ heeft u ook nog deelgenomen aan 
de gesprekken over de capitulatie van België?” 
“ Nee, Jacobus. Dat soort gesprekken worden door de onderhandelaars en de opperbevelhebbers gevoerd. 
Eenvoudige brigade generaals zoals ik, hebben geen deelname aan dat soort politieke besprekingen.” 
“ Bent u nog gedecoreerd voor uw inzet bij deze tiendaagse veldtocht?” 
“ Jazeker, Jacobus. Kijk hier deze ridderorde,” de generaal majoor wees één van de op zijn borst pronken-
de eretekens aan,” deze heb ik na de inkwartiering van mijn legeronderdeel in het garnizoen van Baarle- 
Nassau opgespeld gekregen door koning Willem. Die andere, die er naast hangt, dat is het ereteken van 
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dan heb ik hier nog het metalen kruis. Dat is mijn oudste 
ereteken, en als laatste het Grootkruis van de Frederiks Orde. Die heb ik gekregen van de Zweedse ko-
ning Gustaaf van Zweden voor mijn deelname in de strijd tegen Napoleon Bonaparte.”  
“ Maar oom Daniël,” vroeg Mienette, “ nu er geen oorlog is, wat doet u dan?  Zit u alleen maar in de ka-
zerne in Den Haag?” 
“ Nee, Mienette. Ik ben door de koning toegevoegd als intendant aan de staf van baron Förstner van Dam-
benoy. Deze baron is verantwoordelijk voor het welzijn en de opvoeding van de jonge prinsen.” 
“ Bent u dan ook onderwijzer, oom Daniël?” 
“ Nee, dat ben ik niet. Ik sta ten dienste van de jonge prinsen en ik ben verantwoordelijk voor hun veilig-
heid als zij op stap gaan, bijvoorbeeld als zij buiten de paleismuren gaan sporten of bezoekjes afleggen. Ik 
leer ze wel de beginselen van het paardrijden, dan neem ik de jonge prinsen, Willem en Alexander, mee 
naar de koninklijke stallen en ga ik met ze in het Haagse Bos of in de Scheveningse duinen oefenen in het 
paardrijden.” 
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“ Maar wie geven de jonge prinsen dan onderwijs, Daniël?” vroeg Mienettes moeder. 
“ Anna, het onderwijs aan de prinsen wordt op het paleis Kneuterdijk gegeven door gouvernantes of lera-
ren, die door  de moeder van de prinsen, Anna Pavlovna, zijn aangesteld. Deze docenten en opvoeders 
moeten daarbij wel de richtlijnen volgen van het onderwijsprogramma, dat door de baron en de erfprins 
Willem, is opgesteld. De erfprins stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de lichamelijke ontwikkeling van de 
prinsen. Hij verwacht dat in de toekomst alledrie zijn zoons een militaire opleiding gaan volgen. Voor dat 
doel wordt prins Willem nu voorbereid. Hij zal volgend jaar ingeschreven worden op de Militaire Acade-
mie  in Breda. Overigens heeft de erfprins de eerste jaren zelf de godsdienstlessen voor de prinsen ver-
zorgd. Hij trok daar wel acht uur tijd per week voor uit om deze lessen te geven. Deze taak is nu overge-
dragen aan de Waalse predikant Daniël Delprat. Die predikant heeft onlangs de openbare geloofsbelijde-
nis van prins Willem afgenomen. Dat was een grootse gebeurtenis. De hele koninklijke familie was in de 
grote zaal van het pakleis Noordeinde samengekomen. Ook familieleden uit Petersburg en Berlijn waren 
bij deze gelegenheid aanwezig. Prins Willem voerde toen voor het eerst in zijn leven het woord tot de 
aanwezigen en was het middelpunt van de feesten, die daarop volgden. De prins van Oranje en zijn gema-
lin zijn erg gesteld op decorum. Een mooi voorbeeld hiervan is de voorbereiding op de militaire loopbaan  
van de prins. Toen prins Willem tien jaar oud werd kreeg hij voor die gelegenheid, in 1827, de kolonels-
rang uitgereikt door zijn grootvader in Brussel. Men had daar een enorme vertoning van gemaakt. Op het 
plein voor het paleis stond een groot aantal manschappen van de daar gelegerde legeronderdelen in carré 
opgesteld. Koning Willem hield een krijgshaftige toespraak, waarin hij stelde dat zijn kleinzoon bereid 
zou zijn tot het vergieten van zijn bloed voor het vaderland, zoals ook zijn vader dat gedaan had tijdens de 
slag bij Waterloo. Ja, de koning stelde dat hij zelfs bereid moest zijn tot het offeren van zijn leven voor 
het volk. Daarna kreeg het prinsje de kolonelsepauletten op de schouders gespeld en legde hij de gelofte 
af, waarbij hij beaamde zijn afkomst waardig te tonen en de verwachtingen van het koninkrijk der Neder-
landen nimmer teleur te stellen. En nu zal de jonge prins deze gelofte gaan inlossen door het komend jaar 
op de militaire academie te gaan studeren en zich voor te bereiden op het koningsschap dat hem eens ten 
deel zal vallen.  
À propos, er schiet mij ineens een gebeurtenis te binnen waarbij alledrie de prinsjes betrokken waren. Ik 
was toen toevallig getuige van dat voorval. Het gebeurde vlak na de gelofte aflegging in het paleis van de 
prins van Oranje in Tervueren. Prins Willem had zijn jongere broertjes, Alexander en Hendrik, opgetrom-
meld in de hal van het paleis. Hijzelf droeg zijn militaire uniformpje en zijn twee broertjes hadden ook 
iets militairs aangetrokken. Als een volleerde wachtmeester liep prins Willem die twee jongere prinsjes te 
commanderen en bevelen te geven alsof zij een exercitiepeloton vormden. Het was zeer vermakelijk om 
prins Willem daar met veel stemverheffing bevelen te horen geven in dat kinderlijke spel.” 
“ Oom Daniël, u vertelt zonet dat de jonge prins in Brussel zijn militaire gelofte aflegde. Maar het prinse-
lijke gezin woont hier toch in Den Haag, op paleis Kneuterdijk?” vroeg Mienette. 
“ Dat is inderdaad voor de kinderen heel vervelend geweest. Doordat Nederland toen in feite uit twee de-
len bestond, voelde de koninklijke familie zich verplicht om regelmatig een langere tijd in de zuidelijke 
Nederlanden te wonen om zo de binding met het volk in de zuidelijke gewesten te behouden. Die comple-
te verhuizingen om het half jaar zijn o.a. funest geweest voor de intellectuele vorming van prins Willem. 
Hij loopt achter in zijn ontwikkeling en zijn feitenkennis schiet erg tekort. Hij zal om toegelaten te wor-
den tot de militaire academie een enorme achterstand in kennis op allerlei gebied moeten inhalen. De ei-
sen van de academie voor de toelating worden niet aangepast omdat hij toevallig prins is. Dit is ook een 
van de redenen waarom prins Willem zich vaak onbetamelijk en onbeheerst gedraagt. Het is al geen stu-
diebol en als men eisen aan hem stelt, die zijn kunnen te boven gaan dan wil hij nog wel eens alle vormen 
van fatsoenlijk gedrag laten varen. Maar helaas, het is niet anders. Ook zijn moeder, kroonprinses Anna, 
heeft dan ook weinig invloed op hem als hij zich te buiten gaat.” 
“ Oom Daniël, vertel u eens over de feesten en de bals aan het hof van de Oranje. Daar ben ik zo be-
nieuwd naar.” 
“ Toe, jongens. Overval jullie oom niet zo met jullie vragen.” 
“ Ach, Anna. Laat ze toch. Zo vaak hebben zij niet de gelegenheid om iets te weten te komen over het 
hofleven in Den Haag.” 
“ Maar, Daniël. Je hebt je thee nog niet op. Het zal nu wel koud zijn!” 
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“ Als dat het ergste is wat mij kan overkomen, dan valt het allemaal best mee.” 
Met een fikse teug dronk de gast alsnog de koud geworden thee op. 
“ Wil je nog een vers kopje thee, Daniël?” 
“ Ja graag, Anna.”   
“ En jullie, Jacob, Jacobus en Mienette. Jullie ook nog?” 
Vervolgens schonk mevr. v.d. Chijs een ieder nog eens in terwijl de generaal majoor aanstalten maakte 
om zijn pijp aan te steken. 
“ Ach, Daniël,” zei zijn zuster, “ mag ik je verzoeken geen pijp te roken? Jacob kan slecht tegen de prik-
kelingen van de tabaksrook. Hij krijgt dan ogenblikkelijk weer een hoestaanval. Wil je het ons niet kwa-
lijk nemen?” 
“ Ach, natuurlijk niet, Anna. Het is ondoordacht van mij om te menen dat ik in de aanwezigheid van een 
zieke zou kunnen roken. Mijn excuses Jacob.” 
“ Toe, oom Daniël. Vertel u toch verder,” drong Mienette aan. 
“ O ja. De feesten en de bals bij de Oranjes, vroeg je nietwaar Mienette?” 
“ Ja, oom Daniël.” 
“ Sinds de erfprins in het paleis Kneuterdijk is ingetrokken heeft hij daar veel laten verbouwen. Zo heeft 
hij speciaal voor zijn vrouw, Anna Pavlovna, een kleine huiskapel in Grieks orthodoxe stijl laten inrich-
ten. Het is werkelijk een juweeltje om te zien. Daar houdt zij regelmatig haar gebeden en wordt zij terzij-
de gestaan door een uit Rusland overgekomen kapelaan, de heer Frofilaktev, die tevens haar biechtvader 
is. De kapel is rijkelijk versierd met iconen, vazen, goudschilderingen. Een prachtige kristallen kroon-
luchter hangt aan het plafond en een klein maar indrukwekkend altaar staat in deze kapel opgesteld. Aan 
het oude hoofdgebouw heeft de erfprins een volledig nieuwe eetkamer een salon en een buitenterras aan-
gelegd. Deze eetzaal is modern ingericht en bezit een indrukwekkend en prachtig en zeer uitgebreid ser-
vies. Aan deze eetzaal is een complete nieuwe vleugel aangebouwd waarin een grote vestiaire met daar-
achter een enorme feestzaal van Franse allure is ingericht. Het heeft aan één lange zijde hoge ramen die 
uitzicht geven op de tuin met rozenperken, waterpartijen en terrassen die uitmonden in het Willemspark. 
De andere lange zijde is van prachtig stucwerk voorzien en bezit diverse grote spiegels, die in zwaar ver-
gulde lijsten zijn gevat. Aan het met idyllische taferelen beschilderde plafond hangt een zestal kristallen 
kroonluchters, die elk veertig kaarsen kunnen bevatten. Aan de wanden, tussen de spiegels, bevinden zich 
diverse dubbele kaarsenhouders die uitgevoerd zijn in zilver en goud. De vloer bestaat uit het mooiste 
marmer dat ik ooit gezien heb. Aan de korte kant van de balzaal is een klein podium aangebracht waar 
een orkest plaats kan nemen, of waar toneelspelen opgevoerd kunnen worden. De koninklijke familie is 
zeer kunstminnend. De erfprins heeft achter het paleis een geheel nieuwe zaal met extra ruimten aange-
bouwd, waar de erfprins zijn kunstcollectie heeft uitgestald.  

Als er een bal wordt gegeven dan wordt de naam van elke uitgenodigde door een lakei afgeroepen 
zodra die persoon binnenkomt. Dan gaat die gast zich eerst voorstellen aan het prinselijk paar en mag 
daarna pas zich bij de andere genodigden voegen. Deze intredeceremonie heeft kroonprinses Anna Pav-
lovna bij het hof van de Oranjes geïntroduceerd. Deze ceremonie wordt ook aan het Russische hof van 
haar broer, tsaar Nicolaas, gedaan. Als dan iedereen binnen is gaat het feest of het bal beginnen en danst 
men de bekende dansen zoals de quadrille, het menuet of een polka. Om de feestvreugde te verhogen 
wordt er vaak van danspartner gewisseld. De prinses klapt dan in haar handen en roept ‘changé’, waarop 
de heren hun dames bedanken voor de dans en dan op zoek gaan naar een nieuwe danspartner. Dit geeft 
vaak hilarische situaties, waarbij soms jaloerse blikken niet uitgesloten zijn. De Oranjes geven bijna altijd 
een bal op de verjaardag van hun kinderen. Het bal, waarvoor ik je, Mienette, heb uitgenodigd wordt door 
de koningin moeder op het paleis Huis ten Bosch gegeven. Dat verjaardagsbal wordt gegeven op negen 
mei ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Marianne, de zus van de koning Willem.” 
“ Is het paleis Ten Bosch mooier dan paleis Kneuterdijk?” onderbrak Mienette het relaas van haar oom. 
“ Het is groter dan paleis Kneuterdijk en het ligt in het bosrijke gedeelte van Den Haag. Maar je zult het 
allemaal wel zien als we daar op het bal zijn. Het gaat er wel wat stijver aan toe dan op het paleis Kneu-
terdijk. Koningin Willemijn heeft het niet zo begrepen op dat moderne gedoe van partnerwisseling en 
zo.” 
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“ Maar Daniël,” zei meneer v.d. Chijs, “ wat is er eigenlijk waar van die roddels over prinses Marianne? 
Het lijkt mij onvoorstelbaar dat een prinses van ons vorstenhuis zich te buiten gaat aan allerlei escapades 
die over haar worden verteld.” 
“ Ja, Jacob. Prinses Marianne is natuurlijk als enige zus van de koning erg vrij en verwend opgevoed. 
Hier in Holland is zij het liefst op paleis ’t Loo, daar heeft zij een speciale band met het boerengezin Van 
Loenen waar zij vaak vertoeft. Zij geeft veel om die eenvoudige mensen waar veelvuldig kwaadsprekerij 
uit voortkomt. Maar als jongedame gedroeg prinses Marianne zich al als een losbandig vlindertje, dat van 
het ene amoureuze avontuur naar het andere fladderde. En dat heeft kwaadsprekers doen verleiden tot op-
geklopte verhalen over een prinses die, ondanks alle luxe en plezierigheden, eigenlijk alleen maar tegen-
slag heeft gekend. Zo had ze een verhouding met de hofpage de markies van Thoreaus. Die relatie werd 
op bevel van de koning verbroken. Echte liefde had de prinses opgevat voor de Zweedse prins Gustaaf 
Vasa, de zoon van de afgezette koning Gustav. Deze prins presenteerde zich, zeer tegen de zin van de 
huidige Zweedse koning Karel Johan, als troonpretendent. Deze houding is hier door een of andere dom-
me ambtenaar officieel gehonoreerd met als gevolg dat de Zweedse koning onze koning gedreigd heeft 
met het stopzetten van zowel de koninklijke als de economische betrekkingen met zijn  land. Hierop 
moest prinses Marianne haar verloving met die Zweedse prins verbreken. Sinds drie jaar is de prinses nu 
getrouwd met haar neef Albert van Pruisen. Een man van, om het netjes te zeggen, nogal losse zeden. 
Maar als vrouw en echtgenote van een prins moet je je toch schikken naar de wensen van je echtgenoot. 
En dat doet de prinses niet. Zij roept de prins keer op keer ter verantwoording. Nu is het huwelijk geze-
gend geworden met de geboorte van prinses Charlotte, maar tijdens de zwangerschap van de prinses bleek 
dat de prins het niet zo nauw nam met de huwelijkstrouw. Er ontstonden problemen en de prinses heeft 
zelfs gedreigd om zich van hem te laten scheiden. Dit is natuurlijk in die kringen ongehoord dat een 
vrouw zo haar echtgenoot, en wel de prins van Pruisen, openlijk afvalt. Dat  prins Albert zijn vrijheden 
behoud, is de normaalste zaak van de wereld aan de Europese hoven. Als vrouw heb je, ook al ben je 
prinses, je te schikken naar je echtgenoot en mag je niet op de voorgrond dringen en moet je vooral je 
mond houden.” 
“ Maar dat is toch niet eerlijk, oom Daniël?” viel Mienette haar oom in de rede. u zegt dat Marianne heeft 
gedreigd zich van prins Albert te laten scheiden, dan is er iets voorgevallen dat niet goed te praten is?” 
“ Ja natuurlijk, Mienette. Prins Albert wil zijn verworvenheden van vrijgezel niet opgeven en is boven-
dien een graag geziene gast op feesten en bals. Vooral bij het vrouwelijk publiek.” 
“ Dus de prins kan doen en laten wat hij wil, terwijl prinses Marianne haar mond niet mag opendoen en 
alles moet accepteren wat hij denkt zich te kunnen permitteren. Dat vind ik ongehoord en ongepast. Prin-
ses Marianne heeft toch het recht om gerespecteerd te worden. Vooral door haar echtgenoot!” 
“ Tja, Mienette. Ik moet zeggen dat dit huwelijk geen succes is maar dat soort huwelijken zijn er meer. 
Maar dat kan voor een vrouw toch geen reden zijn om haar echtgenoot te verlaten?” 
“ Ik vind ook dat zij zo’n reden niet heeft,” viel Mienettes moeder haar broer bij, “ een ieder die trouwt 
zweert voor de Heer trouw te zullen blijven tot in de dood. Dat geld ook voor personen van koninklijke 
bloede. Scheiden is ten ene male onmogelijk als je de huwelijkseed voor God hebt afgelegd.” 
“ Ik vind het onbetamelijk dat iedereen prinses Marianne zo afvalt. Zij is niet schuldig aan het mislukken 
van dat huwelijk. Die prins Albert is een klaploper, een nietsnut die alleen zijn pleziertjes najaagt. Er is 
toch geen sprake van enige liefde van de prins voor de prinses. Die losbol verwaarloost niet alleen zijn 
vrouw, maar beledigt haar zelfs en steekt zich diep in de schulden om zijn liefjes te onderhouden. Maar 
prinses Marianne heeft blijkbaar geld genoeg en daar weet die Albert wel raad mee.” 
“ Mienette, Mienette toch,” viel haar vader haar in de rede, “ maak je toch niet zo druk. Die mensen aan 
het hof hebben hun eigen regels en waardigheden. Daar kunnen wij gewone mensen toch niet in beslissen 
of over oordelen? Ik begrijp dat je partij kiest voor prinses Marianne maar zij heeft ook haar fouten en ge-
breken.” 
“ Mag ik de dames en de heren wat inschenken?” vroeg Jacobus en doorbrak daarmee het gesprek om het 
een andere richting te geven. 
“ Dat is een goed idee, Jacobus,” zei zijn moeder, “ dan zal ik het gebruikte theeservies naar de keuken 
brengen en kunnen we onder het genot van een glaasje wijn, madera of cognac de avond afsluiten. 
Mienette wil je even mee helpen?” 
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Mienette stond op, nam de grote waterketel van de kachel, en liep met haar moeder mee naar de keuken. 
“ Mienette,” sprak haar moeder op vermanende toon tegen haar, “ zou je alstublieft jezelf in de hand wil-
len houden. Ik heb beslist geen zin in een scène zoals vanmiddag. Het is nu gezellig met oom Daniël. Pro-
beer dus jouw opvattingen over de rechten van de vrouw niet zo overduidelijk te demonstreren. Wil je dat 
doen? Voor je vader is het ook wenselijk. Hij windt zich er alleen maar over op.” 
“ Goed moeder, ik zal me matigen. Oom Daniël kan er per slot van rekening ook niets aan doen hoe men 
zich aan het hof gedraagt.” 
“ Dat heb je goed in de gaten. Dus bruuskeer hem niet.” 
Inmiddels had Jacobus het een en ander ingeschonken en hief men het glas om op de toekomst van een 
ieder te drinken.” 
“ Zeg Mienette, ik hoor van je vader dat je plannen hebt om op reis te gaan. Vind je jezelf niet erg jong en 
onervaren om zoiets te gaan ondernemen?” 
“ Welnee, oom Daniël. Het is al een tijdlang een wens van me om eens naar Jan Theodoor in Zuid Afrika 
te gaan. Bovendien heeft mejuffrouw Addie toegezegd met me mee te gaan als chaperonne. Ik zie geen 
enkel beletsel voor mij om aan deze onderneming te beginnen. O, ik ben zo benieuwd naar dat verre land 
en natuurlijk ook naar Jan Theodoor. Hoe hij leeft, woont en werkt. Ook zal ik dan mijn schoonzusje en 
de kleine Anna Suzanna ontmoeten. Daar verheug ik me zeer op.” 
“ Heb je al een datum voor de afvaart?” 
“ Ik denk, oom Daniël, dat ik begin of eind juli weggaat. Dat is, dat heeft men mij verteld, de meest gun-
stige tijd om zo’n zeereis te beginnen. Als ik daar dan aankom dan loopt in Zuid Afrika de winter ten ein-
de en begint het voorjaar. Vreemd is dat hè?  Als wij winter hebben, hebben zij zomer en als wij zomer 
hebben is het daar winter. Ik vind het bijzonder spannend om naar dat land te gaan en met mijn  eigen 
ogen te zien hoe men daar leeft. Dan zal ik ook kennis maken met de bosjesmannen en andere vreemde 
stammen.” 
“ Ho, ho Mienette,” viel haar vader haar in de rede, “ de afspraak met Jan Theodoor is dat je geen gekke 
dingen in je hoofd haalt. Het zijn nog altijd ongecultiveerde wilden, die niet volgens het woord Gods en 
de bijbel leven. Je moet me echt beloven geen gekke avonturen daar op touw te zetten. Ik zal ook juf-
frouw Harry strikte instructies meegeven.”  
“ Ach, vader. Het was maar grootspraak van mij hoor. Natuurlijk zal ik me aan de regels van u houden en 
de wijze adviezen van Jan Theodoor opvolgen.” 
Terwijl het gezelschap zich met geamuseerde gesprekken vermaakte, verliep de avond naar het midder-
nachtelijke uur toen de generaal majoor het woord nam. 
“ Mienette, speel je nog wel eens piano? Ik zie het instrument daar wel staan maar ik heb je al een tijd 
niet meer horen voorspelen. Zou je iets voor ons willen spelen?” 
“ Natuurlijk, oom Daniël. Ik heb nu al bijna tien jaar les van juffrouw Addie. Ik heb al een klein repertoi-
re opgebouwd. Vooral de muziek van Beethoven en Schubert vind ik prachtig. Ik zal u een stukje voor-
spelen van Schubert, zijn ‘Moment Musicaux’. Dat stuk speel ik al erg goed, vind ik zelf.” 
Mienette stond op, in haar avondtoilet zag ze er beeldschoon uit, ze liep naar de achterzijde van de salon 
waar de piano stond, zette zich neer op de pianokruk en sloeg de muziekbundel op de juiste pagina open.   
‘Moment Musicaux in F mineur opus 94 nummer 3’, stond er bovenaan de bladzijde ‘Allegro moderato’.   
“ Wacht even Mienette,” zei Mienettes moeder, “ ik zal even de pianokandelaars aansteken, zodat je vol-
doende licht op je bladmuziek hebt.” 
Met vaardige hand stak Mienettes moeder de kaarsen, die zich links en rechts naast de bladmuziek aan het 
front van de piano bevonden, aan. Vervolgens zette Mienette de vrolijke melodie van het muziekstuk in 
en beroerde met vaardigheid en muzikaal gevoel te toetsen van het instrument. Tijdens het spelen voelde 
Mienette zich bewonderd door haar toehoorders. Nu stond zij eens midden in de belangstelling en was zij 
het die de anderen dwong naar haar te luisteren. Een gevoel van trots welde in haar op, terwijl zij zich ter-
dege bewust was dat haar toeschouwers haar bekeken. Hun ogen richtten zich op haar hoofd, op haar pro-
fiel, op haar kapsel waarvan het donkerblonde haar opgestoken was, terwijl het kostbare diadeem, dat zij 
van de familie De Vries cadeau had gekregen, haar kapsel bekroonde. Links en rechts werd haar hoofd 
omsloten door een tweetal loshangende krullen, die zij die vooravond nog gezet had. Zij voelde dat de 
toeschouwende ogen van haar kleine publiek haar halslijn volgde, haar deels ontblote schouders bekeken 
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om tenslotte af te glijden naar haar taille, die sterk benadrukt werd door de ruim vallende jurk, die losjes 
de pianokruk omhelsde. Heerlijk vond ze het zich zo te presenteren aan haar publiek en deze te beïnvloe-
den met haar uit het instrument getoverde klanken. Alles lukte haar bij dit voorspelen, de accenten, de 
voorslagen en de moeilijke passage aan het eind van het muziekstuk. Nadat Mienette het slotakkoord had 
aangeslagen klonk er spontaan een gedreven applaus op uit het gezelschap dat tijdens haar voorspelen 
ademloos had zitten luisteren. 
“ Zo, Mienette, dat heb je keurig gedaan,” complimenteerde haar oom Daniël bewonderend, “ ik heb je 
een tijdlang niet meer horen spelen, maar wat je ons nu hebt laten horen is echt betoverend. Speel je dit 
stuk van Schubert al lang? Ik ken het helemaal niet.” 
“ Dit stuk speel ik al sinds de zomer van vorig jaar het werd mij door juffrouw Addie opgegeven omdat 
dit muziekstuk aardige intonatiegedeelten en een aantal pianistische hoogstandjes bevat.” 
“ Je houdt erg veel van muziek hè, Mienette? De koninklijke familie, en met name de kroonprins, is ook 
een enthousiast theaterbezoeker. Hij is zelfs beschermheer van het Haags Toneelgezelschap en heeft de 
Koninklijke Schouwburg onlangs nog geld geschonken voor de exploitatie van het theater. Binnenkort, 
op dinsdag 28 maart, voert het Franse Toneelgezelschap de opera ‘Guillaume de Nassau’ op. In deze 
opera zal de beroemde Franse operazangeres Mme. Mezeray een hoofdrol vertolken. De hele koninklijke 
familie is door het theaterbestuur uitgenodigd om de opera te komen zien. De opera wordt geheel in het 
Frans gesproken en gezongen.” 
“ O, oom Daniël. Gaat u daar ook naar toe?” 
“ Jazeker Mienette, maar niet als genodigde. Ik heb op die avond, als intendant van de jonge prinsen, mijn 
verplichtingen. Voor mij is het een gewone werkavond. Overigens een zeer prettige.” 
“ Dus u mag geen introducé meenemen?” 
“ Nee, Mienette. Dat staat mijn professionaliteit niet toe. Maar, à propos, ik zie dat het al tegen twaalven 
loopt. Het klokje van gehoorzaamheid heeft voor mij geslagen. Morgen moet ik weer vroeg op. Anna, ik 
neem morgen de trekschuit van zes uur naar Den Haag. Dan ben ik rond half acht aan het Kneuterdijk om 
aan mijn werkdag te beginnen. Anna en Jacob, mag ik jullie bedanken voor deze aangename avond, Mie-
nette voor het prachtige pianospel en Jacobus voor zijn belangstelling voor mijn verhalen. Dan wil ik me 
nu terugtrekken naar de logeerkamer om van een welverdiende nachtrust te gaan genieten. Welterusten 
allemaal en tot morgen.” 
Dit zeggende, stond de generaal majoor op, gaf zijn zuster en Mienette een nachtkus, groette Jacob en 
Jacobus om vervolgens de salon te verlaten. 
“ Zo, moeder,” zei Jacobus, “ ik zal het goede voorbeeld van oom Daniël volgen. Ook voor mij klinkt de 
wekker om zeven uur morgenochtend. Welterusten allemaal.”  
Mienette nam nog een laatste slok van haar witte wijn, wenste haar ouders een goedenacht en verliet in 
het kielzog van Jacobus de salon om eveneens haar slaapkamer op te zoeken. 

Nu Mienettes vader en moeder alleen achterbleven in de salon verzamelde mevr. v.d. Chijs het 
gebruikte glasservies bij elkaar en bracht het naar de keuken. Mienettes vader schikte zijn, om zijn  be-
nen heen geslagen, deken nog eens en voelde of de kachel nog voldoende warmte afgaf. 
“ Ach, Anna,” zei hij toen zijn vrouw de salon binnenkwam, “ zou jij de kachel nog eenmaal willen op-
poken? Dan blijf ik nog even met jou hier in de rust en de warmte van de salon, voordat we ons naar bed 
begeven.” 
Mevr. v.d. Chijs pookte het laatste restje vuur nog wat op waarbij uit de kachelmond wat vonken opspatte 
en een knetterend geluid aangaf dat het vuur nog aanwezig was.  
“ Anna. Wil je hier naast me komen zitten. Hier heel dicht bij me.”  
Met zijn vlakke hand klopte hij zachtjes op de leuning van zijn stoel. 
“ Ik heb behoefte om jouw nabijheid te voelen.” 
Zijn vrouw zette zich op de leuning en sloeg haar arm om de hals van haar Jacob en streelde zijn grijze 
haren. Hij had altijd die kinderlijke aanhankelijkheid behouden. Een aanhankelijkheid, die zij altijd be-
antwoordde vanaf het eerste moment dat zij hem, nu 35 jaar geleden, had leren kennen.  

Als zij, zoals nu, alleen waren, deed zij hem denken aan een rankende winde, zij was overal tege-
lijk in zijn leven. Maar altijd voelde hij hoe taai en zeker deze omhelzing hem hield opgericht. Een voort-
durende steun in die moeilijke momenten, die hij had gekend in zijn leven. Zo ook nu, nu zijn ziekte on-
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omkeerbaar leek en hij zich, ondanks zijn optimisme, zich steeds slechter voelde worden. Juist op deze 
momenten van tederste aanhankelijkheid voelde hij de liefde, die hij koesterde voor zijn vrouw, die zich 
al zo vaak voor hem had opgeofferd. 
“ Wees maar niet bang, Jacob,” fluisterde zij, “ ik zal altijd bij je zijn, je verzorgen en troosten op die 
moeilijke momenten.” 

Haar Jacob was toen zo plotseling in haar leven gekomen. Zonder zich ook maar een moment te 
bedenken had zij zich aan hem overgegeven. Was zij met hem getrouwd en hadden zij hun kinderen ge-
kregen. Voor haar was dat een vanzelfsprekendheid, die altijd voor haar het mystieke geheim tussen hen 
beiden was gebleven. Hij hield vol overgave van hun kinderen. Van de kinderen, die reeds het ouderlijk 
huis hadden verlaten en hun eigen weg waren gegaan. Nog meer was hij zich gaan hechten aan die twee 
kinderen, die hem overbleven; Mienette en Jacobus. Zijn oogappels, zijn levensvreugd. Hij hield van deze 
kinderen, inniger en bewuster dan van die, die reeds het huis hadden verlaten. Zijn kinderen waren nu 
volwassen geworden, hadden elk hun verlangens voor een toekomst, die hij wellicht niet meer zou ken-
nen. Mienette wilde de wereld verkennen. Jacobus wilde groot worden in die handel, die hijzelf vroeger 
bestierde. 
 In zijn gedachten was er geen onderscheid tussen zijn Anna en zichzelf. In al die jaren waren nieu-
we denkbeelden voor hem en haar dezelfde geworden. Samen waren ze zo vergroeid in het leven, onlos-
makelijk van elkaar, zoals nu door elkaars armen omstrengeld. Toen Anna, doordat hij vaak van huis was, 
alleen stond voor alle moeilijkheden, had zij op de lange avonden, als de kinderen sliepen, zich haar eigen 
denkbeelden gevormd over de wil van God over deze wereld en over de mensen. Zij had haar plaats ge-
vonden. Een plaats tussen die wil en de mensen om haar heen. Zij beschouwde het als haar plicht om op 
te komen voor de minderbedeelden en achtte dat de zinvolheid van haar bestaan in de overtuiging van 
haar geloof in God.  

Samen bouwden ze voor zich een nieuw geestelijk leven, samen verdiepten ze zich in de nieuwe 
problemen, die hun vroomheid hen stelden; hoe de wil van God te ervaren en rechtvaardig te handelen 
jegens een ieder in hun omgeving. Moesten zij hun innerlijke stem niet gehoorzamen boven elke leer? 
Ook als zij samen boeken lazen merkten zij dat die nieuwe gedachten, die werden uitgesproken, die nieu-
we verwachtingen wekten en zagen zij die nieuwe idealen een vorm krijgen. Bij het zien van al het on-
recht, dat oneindig voortging, bedachten zij of er zoiets bestond als een voorbestemming ten goede. Of 
een liefde van God gelijkelijk verdeeld over een ieder. Dit ervoeren zij niet als een twijfel, want er waren 
er zo velen die zo dachten. Een gezamenlijke twijfel voelt als een nieuwe zekerheid. Hen ging het goed. 
Hun gezin had status en aanzien verworven. Ook het ondergeschikte personeel werd door hen met respect 
behandeld. Nooit had hij er voor gekozen om hen, die van hem afhankelijk waren, te laten opdraaien voor 
de wisselingen van het geluk, die hem in zijn koopmansbestaan ten deel waren gevallen.”  
“ Ach Jacob. Welke overpeinzingen zweven er door je hoofd. Waarom gun je jezelf geen rust? Meer rust 
zal je gezondheid bevorderen. Laat die alles overmannende gedachten toch varen,” zei zijn vrouw.  
Jacob wist dat zij gelijk had. Zonder dat hij een woord had gesproken had zij zijn gedachten en zijn 
gevoelens juist ingeschat.  
“ Mijn liefste,” fluisterde hij haast onhoorbaar. 
“ Mijn Jacob. Maar als wij toch geloven in Gods voorbeschikking, hoe weet je dan of hij jou wellicht niet 
heeft voorbestemd voor elders? Voor een andere taak na het leven, waar het dringender nodig is. En wie 
weet zal jij dan ons, vanuit dat andere, kunnen leiden en raden zodat wij na een korte tijd weer tot elkaar 
zullen komen?” 
“ Ach, Anna, spreek niet verder. Het doet mij te veel verdriet om jullie straks al te moeten verlaten. Ik wil 
nog zoveel betekenen voor jou en de kinderen.” 
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Het vertrek 
 

Deze dag, 28 juli 1833, zal in het dagboek van Mienette genoteerd worden als de start voor de gro-
te reis naar Zuid Afrika. De dag brak aan met vele activiteiten en gebeurtenissen in de woning aan de 
Korte Breedsteeg te Delft. 
“ Goedemorgen, moeder. Ik ben bijna klaar met het pakken van mijn koffers. Ik vind het zo spannend dat 
mijn grote reis vandaag begint,” begon Mienette het gesprek, terwijl zij in haar slaapkamer de laatste 
spulletjes in haar kleine koffer inpakte en haar moeder juist haar kamer binnenkwam. Mienette had die 
ochtend haar koffers al diverse keren geopend, gecontroleerd, weer afgesloten om vervolgens nog iets aan 
haar bagage toe te voegen voordat ze haar koffers definitief had gesloten. 
“ Ik moet alleen nog mijn toiletartikelen inpakken en dan kunnen mijn twee grote koffers naar beneden 
gebracht worden. Zou Jacobus dat voor mij willen doen? Is juffrouw Addie al op? Ik wil haar zo snel mo-
gelijk zien. Ik brand van verlangen om samen op reis e gaan. Oh, moeder, ik ben zo zenuwachtig, ik kan 
haast niet wachten op het moment van het vertrek.” 
Juffrouw Addie, de reisgenote van Mienette, was de vorige avond al met haar bagage gearriveerd en had 
de nacht doorgebracht in de altijd gereedstaande logeerkamer van de familie v.d. Chijs. 
“ Wat een hectische toestand, Mienette,” zei haar moeder, “ ik had nooit gedacht dat zo’n grote reis zo-
veel voeten in aarde zou hebben. Het is maar goed dat Jacobus een sjees heeft besteld om alles te ver-
voeren. Bovendien kunnen wij jullie dan ook mooi uitzwaaien als jullie straks om half elf met de trek-
schuit vertrekken. Maar wat nemen jullie veel koffers mee!” 
“ Wat dacht u dan, moeder?” viel Jacobus haar in de rede, “ de dames moeten toch goed voorzien van 
kleding en spulletjes in Zuid Afrika arriveren. Ze mogen daar toch niet als landloopsters geboekstaafd 
worden!” zei Jacobus lachend. 
“ Jacobus toch, wat zeg je nu?” 
“ Mienette en Addie hebben hun reis goed voorbereid,” vervolgde Jacobus zijn relaas, ” ze hebben hun 
reispapieren voor de overtocht al geruime tijd in hun bezit. Het is nu alleen zaak om voor twee uur van-
middag aan de Haringvliet in Rotterdam te zijn om scheep te gaan van het zeilschip de ‘Jacoba Maria’.  
“ Jacobus, Jacobus,” riep Mienette vanuit haar slaapkamer naar haar broer, die juist aanstalten maakte om 
naar beneden te gaan, “ zou jij voor mij die twee zware koffers beneden in de gang willen zetten? Ik 
draag zelf wel mijn reismandje en dat kleine koffertje, daar zitten mijn boeken, handwerken en andere 
praktische spulletjes in, die ik tijdens de zeiltocht denk nodig te hebben. Oh, Jacobus, ik ben zo gespan-
nen. Heb je de sjees op het juiste uur besteld?” 
Jacobus knikte bevestigend, pakte de twee zware koffers uit de slaapkamer van Mienette en liep de trap 
af. 
“ Goedenmorgen, juffrouw Harry. Heeft u wel geslapen? Bent u al reisvaardig?” 
“ Jazeker mevr. v.d. Chijs. Ik heb bijzonder goed geslapen en ik heb, behalve mijn  kleine koffertje, al 
mijn bagage al beneden in de gang staan.” 
“ Mienette en juffrouw Harry, komen jullie nog even in de salon koffie drinken voordat jullie vertrekken? 
Dat zou ons, en in het bijzonder je vader, Mienette, erg aangenaam zijn.” 
Zo gezegd zo gedaan. De koffers stonden nu allemaal klaar in de gang, terwijl iedereen plaats nam in de 
salon om gezellig koffie te drinken. 
“ Zo Mienette en juffrouw Harry, al gereed voor de grote reis?” vroegMienettes vader opgewekt, zodra de 
reislustige dames de salon betraden. 
“ Jazeker vader, ik verheug me zeer op deze reis, ik weet me haast geen goede houding te geven, ik vind 
het zo erg spannend ook. Zodra we op zee zijn ga ik een reisverslag maken van elke dag, die we op zee 
doorbrengen. Dan kan u later lezen wat we allemaal beleefd hebben.” 
“ Dat lijkt me een goed idee, Mienette. Ik ben ook benieuwd hoe jouw grote reis verloopt en hoe het met 
Jan Theodoor gaat. Je moeder en ik hebben nu anderhalf jaar geleden dezelfde reis ondernomen om aan-
wezig te zijn bij de doopplechtigheid van ons kleinkind Anna Suzanna. Mijn grootste reis, tot dan toe, 
was naar Florence, toen was jij nog maar een klein meisje van zes jaar.”  
“ Dus ik ga u nu al overtreffen als wereldreiziger,” lachte Mienette hartelijk. 
“ Daar lijkt het veel op, Mienette. En juffrouw Harry heeft u al meerdere verre reizen ondernomen?” 



 245

“ Och, jazeker, meneer v.d. Chijs. Ik ben al een keer in Portugal en Spanje geweest. Maar zo’n overzeese 
reis naar Zuid Afrika heb ik ook nog nooit eerder ondernomen.”  
“ Ik hoop dat jullie veel mooie momenten beleven en dat jullie behouden aankomen en nieuwe indrukken 
op mogen doen van dat verre land van Jan Theodoor.” 
“ Vader, daar twijfel ik geen moment aan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat alles gaat lukken,” zei 
Mienette. 
Nadat het gezelschap onder vrolijk gebabbel de koffie had genuttigd, meldde Jacobus dat het rijtuig klaar 
stond en dat het tijd werd om te vertrekken. Het rijtuig was een eenvoudige eenassige sjees waarmee twee 
passagiers vervoerd konden worden. De koffers werden ingeladen en de vader en de moeder van Mienette 
namen plaats in het koetsje. Na enige minuten vertrok het gezelschap dat uitgezwaaid werd door Sjaantje, 
die haar werkzaamheden in het huis nog te doen had. Zo vertrok de kleine stoet. De ouders van Mienette 
in de koets, terwijl Mienette en Addie, beide gearmd aan Jacobus, het koetsje op enige afstand volgden 
richting De Kolk. 
“ Jacobus, vind je het ook niet spannend dat ik nu echt op reis ga samen met juffrouw Addie? Ik sta bijna 
in brand van verlangen om al die nieuwe dingen te gaan meemaken.” 
“ Ach, Mienette, dit is nu je eerste grote reis, dat levert altijd veel spanning en emotie te weeg als je vaker 
op reis bent gegaan dan valt die spanning al snel van je af. Kijk maar naar vader, hoe vaak heeft hij al een 
reis ondernomen? Nooit heeft hij aan ons zijn emoties tentoongesteld. Maar jij mag dit wel, omdat het 
jouw eerste reis is.”  
 Al babbelend liep het drietal over de oude Delft richting Schiedamse poort. Jacobus ging gekleed 
volgens de laatste Parijse mode. Hij droeg een redingcote als mantel en een hoge donker bruine zijden 
hoed met gewelfde randen. De licht crèmekleurige broek mondde uit in korte tot halverwege de kuit rei-
kende bruine laarzen. Een witte blouse met hoog opstaande kraag, waaromheen een donkerbruine hals-
doek was gedrapeerd, was zichtbaar doordat de mantel deels open stond. Mienette en Addie droegen alle-
bei een voor de reis geschikte smal vallende robe met een korte mantel, die tot op de heup reikte. Op het 
hoofd droegen ze allebei de bekende fluwelen toque, die met een stormlint onder de kin vastgezet kon 
worden. Nu het prachtig en windstil weer was hadden de beide dames hun kleine kleurige parasol opge-
stoken. Een paar laarzen werden door de slanke doch lange robe grotendeels aan het zicht onttrokken. 
 

        
                    Schiedamse en Rotterdamse poort in Delft 
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 Ze liepen de Oude Delft af, sloegen rechts af onder de Schiedamse Poort door om tenslotte over de 
brug van de Westsingel op de Hooikade te belanden, waar vandaan de trekschuit naar Rotterdam al klaar 
lag voor vertrek. 
“ Wat een belevenis, vind je niet, Anna?  Onze dochter zo ondernemend op reis naar het onbekende. Ik 
ben trots op haar dat zij dit zo durft te ondernemen.” 
Meneer v.d. Chijs sprak deze woorden, terwijl het rijtuig over de brug van de Westsingel hobbelde om 
dan vervolgens op de Hooikade bij de opstapplaats van de trekschuit halt te houden. 
“ Zo, meneer v.d. Chijs, dat was een kort ritje,” zei de koetsier met een welgemeende glimlach, terwijl hij 
de leidsels over de rug van het stilstaande paard gooide. 
“ Zeg dat wel, Willem, dit is één van mijn kortste ritjes ooit geworden. Maar ik wil mijn dochter zien ver-
trekken. Zo hier in het rijtuig zittend heb ik een goed zicht over de Schie en kan ik de trekschuit lang na-
kijken en haar uitzwaaien.” 
“ Dat denk ik ook, meneer. En mevrouw, wilt u misschien liever uitstappen? Dan zal ik u mijn arm aan-
bieden.” 
“ Ja, dat lijkt mij wel een goed idee. De jongelui zullen zo direct wel komen. Ik denk dat we ruimschoots 
op tijd zijn. De trekschuit zal pas om half elf vertrekken. Dan kunnen zij op hun gemak aan boord gaan en 
kunnen wij afscheid nemen van onze reizigsters. Ik ben benieuwd hoe dit zich allemaal gaat ontwikke-
len,” zeiMienettes moeder met enige bezorgdheid. 
“ Ach, mevrouw, dat gaat best goed. De trekschuit naar Rotterdam zal niet veel problemen opleveren.” 
“ Ja, dat wel, koetsier, maar de reis van de dames gaat veel verder.” 
“ Ach zo. Waar dan wel naar toe? Als ik vragen mag?” 
“ Tja, Willem,” antwoordde meneer v.d. Chijs vanuit de koets “ kleine meisjes worden groot en onze 
Mienette heeft gemeend naar Zuid Afrika te willen reizen.” 
“ Zuid Afrika? Dat is niet mis. En reist de jongeheer met haar mee?” 
“ Jacobus begeleidt de dames tot Rotterdam, waar zij op de Haringvliet zich inschepen op het zeilschip 
naar Zuid-Afrika.” 
“ Tjonge, tjonge. Dat is nog eens een avontuur voor die beide dames.” 
Inmiddels hadden Mienette, Addie en Jacobus zich bij de wachtende ouders gevoegd, waarbij Jacobus het 
initiatief nam om met de koetsier de koffers van het rijtuig naar de trekschuit te verplaatsen. 
“ Komt u maar verder, jongeman,” zei de schipper vriendelijk tegen Jacobus toen hij de loopplank betrad. 
“ U neemt plaats in het roefgedeelte, neem ik aan? Dan kunt u de koffers onder de banken schuiven.” 
Terwijl Jacobus en de koetsier de koffers aan boord brachten, onderhielden de dames zich met meneer 
v.d. Chijs, die, met een deken om de benen gehuld, in het rijtuig bleef zitten.  
“ Nu vader. Zo direct ga ik met Addie aan boord van de trekschuit om aan ons grote avontuur te begin-
nen. Ik beloof u zo vaak als ik kan een brief te sturen. In iedere haven die wij aandoen zal ik een brief ter 
verzending aanbieden. Wees alstublieft niet bezorgd om mij. Samen met Addie zullen wij een mooie tijd 
beleven en zal ons niets overkomen, hoewel ik het uiterst spannend vind.” 

Nu het moment van vertrek naderde, werden de reizigers en de achterblijvers wat zenuwachtiger 
en werd er afscheid genomen, gekust en gehuild, waarna Mienette en Addie resoluut zich aan boord van 
de trekschuit begaven. 
Na enkele ogenblikken klonk de scheepsbel voor het vertrek, werden de trossen losgemaakt en zette de 
jager zijn paard aan tot het wegtrekken van de trekschuit. Mienette en Addie hadden zich op het achterdek 
geposteerd om langdurig naar de achterblijvers te kunnen zwaaien. Langzaam zette de trekschuit zich in 
beweging, langs de oever, waarop het afgepaalde jaagpad van de Hooikade richting Rotterdam lag. 
Langzaam zagen Mienette en Addie het bekende silhouet van de stad Delft, met zijn torens en de beide 
poorten, van zich verwijderen, terwijl zij nog steeds naar die twee mensen in dat rijtuig zwaaiden. 

Mevr. v.d. Chijs was in het rijtuig naast haar man gaan zitten en had haar arm om zijn schouders  
geslagen. Samen keken zij zwijgend, af en toe zwaaiend naar de steeds kleiner wordende trekschuit, die 
hun dochter het eerste deel van haar reis naar het onbekende voerde.  
“ Ach, Anna,” verbrak meneer v.d. Chijs het stilzwijgen,” ach, Anna, daar gaat mijn liefste kind, mijn 
oogappel. Ik heb haar mijn  toestemming gegeven, maar in mijn hart doet het zo verschrikkelijk pijn. Het 
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voelt alsof ik haar ga verliezen, haar nooit meer zal zien, een definitief afscheid. Het beroert mij te zeer 
om haar zo zonder mijn bescherming te laten gaan.” 
Een traan biggelde over het tanige gelaat van de magere man, die terugdacht aan de heerlijke momenten, 
die hij met zijn  dochter had beleefd. De momenten, waarop hij samen met haar, toen zij nog een klein 
kind was, door de stad wandelde en voortdurend haar talloze vragen moest beantwoorden. Haar grenze-
loze belangstelling voor alles wat zij op die wereld zag en haar ongedurigheid als hij niet direct een vraag 
van haar kon beantwoorden. En later toen zij ouder werd en hij met haar verschillende reizen ondernam 
door Nederland en naar Antwerpen en Londen. Wat had hij genoten van haar aanwezigheid en haar vro-
lijke spontane natuur. Dit zou hij nu moeten missen. Een moment verborg hij zijn tranende ogen achter 
zijn handen en kon een aantal snikken nauwelijks onderdrukken. 
“ Jacob toch! Niet zo droevig. Je weet toch dat ze slechts voor zes maanden op reis gaat. Zo hebben wij 
dat toch duidelijk afgesproken met haar. Na die zes maanden zul je haar weer even vrolijk en levendig 
terugzien. Ze zal dan volwassener en wereldwijzer zijn dan toen ze vertrok. Ik heb er het volste vertrou-
wen in dat het goed gaat. Ik heb gezien hoe ze zich samen met juffrouw Harry heeft voorbereid op deze 
reis. Ze is er aan toe om de wereld te gaan verkennen. Bovendien  gaat ze niet alleen. In juffrouw Harry 
hebben wij de beste reisgezellin getroffen, die wij voor onze dochter kunnen wensen. Ze beheerst haar 
talen, kan zich goed manifesteren en zal een steun zijn voor alles wat op het reispad van Mienette zou 
kunnen komen.” 
“ Tja, Anna. Je spreekt daar een waar woord. Kinderen gaan eens hun eigen weg in het leven. Je hebt ze 
van God te leen gekregen, nooit als deel van je bezit. En dat is voor elke ouder, vooral als je zielsveel van 
je kinderen houdt, soms moeilijk te accepteren. Maar ik moet positief blijven. Ik wens die twee alle goeds 
toe op deze reis.” 

Na nog een laatste blik te hebben geworpen op de trekschuit, die nu slechts als een kleine stip in 
de verte op de Schie kon worden waargenomen, gaf meneer v.d. Chijs de koetsier opdracht hen naar huis 
terug te rijden. 
 
 Enigszins beduusd staarde Mienette vanaf het achterdek van de trekschuit naar het klein geworden 
silhouet van de stad. Het rijtuig, waar haar vader en moeder in zaten, was slechts als een klein zwart stipje 
waarneembaar tegen de grijze achtergrond van de gebouwen van de Hooikade. Mienette pinkte een klein 
traantje weg toen haar broer haar en Addie verzocht in de roef te komen zitten.  
“ De afstand is nu toch veel te groot geworden, Mienette. Ze kunnen ons niet meer zien. Kom beneden in 
de roef zitten, dan kunnen we nog wat zaken bespreken.” 
Mienette en Addie gingen op de bank in de roef zitten en keken tussen de rode gordijntjes van de roef-
raampjes naar buiten waar de oever van de Schie langzaam voorbij gleed. Rietkragen werden door groep-
jes knotwilgen afgewisseld, die op hun beurt weer afgewisseld werden door een koe of een boerenhof-
stede. 
“ Kijk Mienette,” zei Jacobus,” hier naderen we het buurtschap De Zweth met de uitspanning waar we 
met vader op zondagmiddag regelmatig naar toe wandelden. We hebben daar in die speeltuin vele malen 
gespeeld voordat we weer terug liepen naar huis. Weet je het nog, Mienette?” 
Met een zucht en een knikje bevestigde Mienette hetgeen haar broer vertelde. Ze herkende het café met 
het rieten dak en de langs de oever liggende theetuin met speeltuig. 
“ Bent u, Addie, daar ook wel eens geweest?” 
“ Nee, die uitspanning ken ik niet. Mijn vader was niet het type dat ging wandelen. Hij was meer verbon-
den aan zijn muziekvrienden en zijn literaire clubjes.” 
Na enige tijd passeerde de trekschuit het dorp Overschie, waar men even halt hield om nieuwe passagiers 
in te nemen. Het dorp Overschie trok altijd de aandacht met zijn exotisch uitziende kerktoren in de vorm 
van een grote ui. 
Vervolgens voer de trekschuit de Delftse Vaart in om tenslotte rond twaalf uur aan te leggen bij de Delft-
se Poort in Rotterdam. 
“ We zijn er,” zei Jacobus, terwijl hij de twee zwaarste koffers oppakte om deze aan de wal te zetten. 
“ Zeg Mienette en Addie, ik stel voor dat we eerst wat gaan gebruiken in de stadsherberg ‘De Romeijn’ 
voordat we onze tocht vervolgen.”  
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     De beide dames knikten goedkeurend, pakten elk hun handbagage en liepen de loopplank af, staken 
het karrenspoor over om de stadsherberg binnen te gaan. De stadsherberg was gehuisvest in een groot 
heren-huis. Links en rechts van de hoge deur bevonden zich twee hoge ramen, waarachter het 
etablissement zich bevond. Boven de deur was een groot monumentaal reliëfstuk aangebracht, 
voorstellend twee tegenover elkaar staande leeuwen met tussen hen in de vuurmond van een kanon. De 
etage erboven had een vijftal lagere ramen met direct daaraan sluitend het dak. 
Mienette en Addie stommelden met hun koffers door het kleine halletje de herberg binnen, die somber in-
gericht bleek te zijn. Een aantal mannen, schippers of reizigers, zaten verspreid in de grote gelagruimte en 
hielden hun gesprekken of namen een slok van hun drankje. 
“ Zo, Mienette,” zei Addie, “ laten we hier bij het raam gaan zitten dan kunnen we de koffers tegen de 
lambrisering zetten.” 
“ Zal ik even wat bestellen?” zei Jacobus. “ Wat willen jullie eten en drinken?” 
“ Een paar boterhammen en een glas melk zou ons wel smaken,” antwoordde Addie, die zich als eerste op 
één van de stoelen, die rondom het tafeltje stonden, ging zitten. 
“ Mienette, het eerste stukje van de reis hebben we al afgelegd. We zijn mooi op tijd. We moeten alleen 
een rijtuig of een kruier zien te krijgen om onze spullen naar het Haringvliet te krijgen,” zei Jacobus, die 
nu aan de bar stond. 
“ Alstublieft,  dames,” zei Jacobus, die de bestelde drankjes op tafel zette, “ de boterhammen worden zo 
direct door de waardin gebracht.” 
“ Ik zal straks hier even rondvragen of er een rijtuig of kruier beschikbaar is. Ik denk dat daar bij het 
poortgebouw wel enig vervoer beschikbaar zal zijn.” 
Jacobus nuttigde zijn eenvoudige maaltijd, rekende met de waard af en verliet de stadsherberg terwijl 
Mienette en Addie een geanimeerd gesprek begonnen. 
“ Addie. Enerzijds ben ik gelukkig dat we de grote reis zijn begonnen maar anderzijds voel ik me be-
zwaard om op reis te gaan nu vader ziek is. Ik twijfel eraan of ik er goed aan doe deze reis te ondernemen. 
Ik voel me hopeloos verdeeld tussen mijn wens de reis te ondernemen en mijn verplichting om vader ter-
zijde te staan en te steunen.” 
“ Ach Mienette, ik denk dat je je al te bezwaard voelt. Deze reis, die we samen ondernemen, is toch je 
grote wens van de afgelopen tijd geweest. Nu je vader ziek is, hoeft dat toch geen reden te zijn om de reis 
uit te stellen of er minder plezier aan te beleven? Je vader mag dan ziek zijn maar de doktoren hebben 
hem bij lange na nog niet opgegeven. Borstziekte is een zeer vervelende ziekte, waar mensen soms van 
genezen, doch de ziekte kan jaren door een persoon gedragen worden zonder dat hij in ernstige gezond-
heidsproblemen vervalt. Bovendien is onze reis van korte duur, slechts zes maanden, daarna keren we 
weer naar Holland terug. Je zult zien dat je dan je vader weer ontmoet. Misschien zelfs in blakende ge-
zondheid. De nieuwe medicijnen waren toch goed aangeslagen? Nu, Mienette, met een positief geloof in 
de toekomst en in de voorzienigheid komt alles wel goed.” 
 Na een kleine tien minuten  kwam Jacobus al weer terug met de mededeling, dat hij vervoer voor 
de koffers had gevonden. Wel geen rijtuig maar een kruier, die voor een paar stuivers hun koffers met een 
handkar naar het Haringvliet wilde brengen. 
“ Zo dames,” zei Jacobus toen hij het logement weer betrad, “ we kunnen vertrekken, “ de kruier staat met 
zijn handkar al voor de deur. We kunnen onze bagage opladen.” 
In een mum van tijd waren de koffers en de reismanden ingeladen en vertrok het gezelschap voorafge-
gaan door de kruier met handkar richting Haringvliet. 
“ Een geweldige grote poort is de Delftse Poort. Vind je niet, Mienette? Wij zullen de poort onderdoor-
gaan en dan direct linksaf de Oppert volgen.” 
De Delftse Poort was een grote uit natuursteen opgetrokken restant van de vroegere noordelijke verdedi-
gingswerken van Rotterdam. De poort torende majestueus boven de mensen en andere wereldse zaken uit. 
Met zijn enorme poortdoorgang van acht meter hoogte, vielen de mensen, die de poort onderdoor gingen, 
in het niet. Links en rechts naast de poortopening stonden een tweetal Ionische pilaren, waartussen ge-
beeldhouwde reliëfs het onderste deel van de poort vormden. In het bovenste gedeelte bevond zich een 
gebeeldhouwd drieluik waar in het grote middenpaneel het stadswapen van Rotterdam met twee spelende 
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leeuwen waren afgebeeld. De top van het gebouw bestond uit een driehoekig fronton over de gehele 
breedte van de poort waar in het hart de wijzers op de wijzerplaat de juiste tijd aangaf.  
 

      
                                                                                                                                            Delftse Poort Rotterdam 
 Jacobus, Addie en Mienette sloegen na het passeren van de poort de Oppert in; een brede straat 
met links en rechts grote herenhuizen, pakhuizen en andere imposante gebouwen. De Oppert monde uit 
op de Grote Markt, waar elke dag markt werd gehouden. De bronzen Erasmus domineerde het marktveld. 
“ Kijk eens Mienette en Jacobus. Dat hoekhuis daar achteraan noemt men hier het huis van de ‘Duizend 
Vreezen’. Tijdens de Spaanse overheersing zijn hier tal van verschrikkingen begaan door de Spanjolen,” 
vertelde Addie. 
Aan het eind van de Grote Markt sloeg het gezelschap weer linksaf om via de drukte van de Vismarkt en 
Melkmarkt in de Hoofdsteeg te belanden. De markten waren bevolkt met allerlei lieden. Er heerste een 
enorme bedrijvigheid van kooplieden en wandelend publiek. De smalle hoofdsteeg, die de verbinding was 
tussen het marktgebied en de havens, was overvol met mensen waartussen het gezelschap zich moeizaam 
doorheen manoeuvreerde en waar de kruier met zijn handkar keer op keer vastliep in de mensenmenigte. 
De handkar produceerde een kletterend geluid op de kleine kinderhoofdjes waarmee, de Hoofdsteeg was 
geplaveid. Aan het eind van de Hoofdsteeg voerde de wandeling over de Spaanse kade, die langs de Oude 
Haven lag. In de Oude Haven lagen talloze kleine en grote binnenschepen en zeeschepen te wachten op 
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hun lading of werden door schreeuwende arbeiders gelost. Op deze kade was het een komen en gaan van 
handkarren, rijtuigen, paardenwagens, wandelaars en reizigers. 
“ We moeten nog een klein stukje doorlopen,” zei Jacobus, “ we moeten hier voor het Zeekantoor de 
Noordzijde van het Haringvliet opgaan en ons dan bij het kantoor van de Rederij Marcelis melden. Dat 
kantoor is volgens mij gevestigd op nummer 81.” 
Het gezelschap volgde de route via het Haringvliet, waar aan het einde van de kade het gebouw van de 
Engelse kerk tussen het bladerdek van de kastanjebomen zichtbaar was. Boven deze kerk torende de hoge 
wieken van molen De Hoop uit. Halverwege het Haringvliet hield het gezelschap voor het kantoor halt. 
Aan de kade van het Haringvliet lagen diverse kleine en grotere beurtvaartschepen met de kop gericht op 
de kade en werden op deze kade gelost of geladen.  
“ Mienette en Addie, we zijn er. Kruier, zet uw handkar maar even langs de gevel van dit pand. Wij gaan 
ons eerst even melden aan het loket.” 
Mienette en Addie werden door een aardige jongeman achter het loket geïnformeerd over de gang van za-
ken voor de aanmonstering op het schip.  
“ Zeg Pieter,” zei de kantoorbeambte tegen een jongen, die blijkbaar de jongste bediende was, “ breng jij 
deze dames en die heer naar de ‘Jacoba Maria’! Dat schip ligt momenteel klaar voor vertrek aan de Oos-
terkade, even voorbij de Oude Hoofdpoort.”  
Onder begeleiding van deze jongste bediende liep het gezelschap, gevolgd door de kruier met de bagage, 
de Noordzijde van het Haringvliet weer af om bij het Zeekantoor linksaf te slaan, de Spanjaardsbrug over 
richting Ooster Oude Hoofdpoort. Op de Oosterkade aangekomen blonk alles in de zomerzon, de warmte 
van de dag werd getemperd door de koelte van de rivier. Het licht was scherp in de middagzon, dat over 
de schepen en de kade lag en zich vervluchtigde in het uitgestrekte blauw van de lucht. Het geroep van de 
mannen klonk fors en helder boven het geluid van het hotsen en botsen van goederen, die gelost werden. 
Dicht bij de kade was het geklok van het water tegen de statige kielen van de zeeschepen te horen. Er 
kwamen zilte geuren aandrijven over de Nieuwe Maas van zee, of ze daalden neer vanuit de zeilen van de 
schepen. Zoete geuren vermengden zich met de geuren van zout en teer. Langdurige commando’s van de 
kapiteins galmden over de schepen, er was geraas van kettingen en het morrelen van katrollen, hetgeen 
klonk als een woest geluid boven het zachte gemurmel van de rivier.  
           Langs de Oosterkade lagen diverse grote zeilschepen, waarvan de ‘Jacoba Maria’, een driemaster 
volgetuigde schoener, er één van was. Het schip werd juist geladen  met allerlei goederen, die verpakt wa-
ren in balen, kisten, tonnen, vaten, manden enz. 
“ Kruier,” commandeerde Jacobus, ” laadt de koffers hier voor deze dukdalf maar af. Wij zijn op de 
plaats van bestemming gekomen.” 
Jacobus betaalde de kruier drie stuivers voor zijn kruiwerk en volgde met de dames en de hun toegewezen 
jongste bediende, die al rap de loopplank op rende, om hun komst aan de kapitein te melden. Even later 
daalde de kapitein van de loopplank af, stelde zich als kapitein Dekker voor en nodigde zijn passagiers uit 
aan boord te komen.  
 De kapitein was een lange magere man gehuld in het donker blauwe uniform, met goudkleurige 
epauletten, van de koopvaardij. 
“ Loopt u allen maar even mee. Zijn dat uw koffers?” vroeg de kapitein, wijzend naar het hoopje koffers 
en manden dat bij de dukdalf was achtergebleven. 
“ Jazeker,” antwoordde Addie. 
“ De grote koffers zal ik door mijn mensen aan boord laten brengen, als u zelf uw kleine bagage aan 
boord brengt, dan zal ik u voorgaan naar uw hut voor deze reis.”  
Jacobus, Mienette en Addie volgden de kapitein. Ze liepen de loopplank van het hoog boven de kademuur 
uitrijzende zeilschip op en volgden de man naar het achterschip, waar zich de passagiersverblijven bevon-
den. 
“ Zet u uw bagage maar hier in de messroom neer, hier achter deze deur bevindt zich uw hut.  De mess-
room is de ruimte voor alle mensen hier aan boord, maar kan door u tijdens de reis altijd gebruikt worden 
als verblijfsruimte, dan hoeft u niet voortdurend in de hut te vertoeven.”  
“ Ik verwacht rond twee uur zeilklaar te zijn. De wind staat goed, dus we kunnen de tocht al snel begin-
nen.” 
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De kapitein tikte tegen zijn pet, draaide zich resoluut om, om vervolgens een aantal bevelen aan zijn ma-
trozen, die bezig waren de lading met een laadboom binnen het schip te hijsen, te geven. 
“ Zo, Mienette en Addie, hier zijn jullie dan, op het schip en klaar voor de grote reis,” zei Jacobus, die de 
passagiershut eens bekeek. 
“ De slaapcabine is niet erg groot, he? Jullie zullen dit de komende weken als onderkomen bezitten,” zei 
Jacobus enigszins geringschattend. 
 De slaapcabine bezat twee smalle slaapkooien, een onderkooi en een bovenkooi, een kledingkast 
met twee openslaande deurtjes waarboven een patrijspoort zich bevond. Een wasbakje met spiegel, een 
klein tafeltje en een stoel. Naast de toegangsdeur was een afsluitbaar watercloset met po bevestigd voor 
de menselijke behoefte. Een klein potkacheltje completeerde de inrichting van de passagiershut. De deur 
van de hut kwam uit in de messroom van het schip, die op zijn beurt een buitendeur bezat, die op het dek 
uitkwam. 
“ Zo te zien moeten we dus altijd via de messroom naar het dek gaan,” zei Mienette enigszins beteuterd. 
“ Och, Mienette, deze hut is toch groot genoeg voor ons beiden. We redden ons wel de komende weken.” 
“ Ik vind die kachel daar in de hoek een beetje vreemd. Wij gaan toch naar warmere streken? Dan heb je 
toch geen kachel nodig?” zei Mienette. 
“ Maar de nachten kunnen wel eens koud zijn, hoor Mienette,” zei Addie, “ dat heb ik in Portugal ook een 
paar keer meegemaakt.” 
Nadat Mienette en Addie hun handbagage in de hut hadden gezet besloot het drietal nog even de kade op 
te gaan om het schip te bekijken. Nadat ze een paar keer langs het schip hadden gelopen en de veelheid 
aan lijnen, ra’s, zeilen en ander scheepsgoed van het schip hadden bekeken kwam het moment van het 
vertrek. Mienette en Addie kusten Jacobus ten afscheid, liepen de loopplank op en gingen aan de reling 
op het achterschip staan. Mienette zwaaide uitbundig naar haar broer toen het schip loskwam van de ka-
demuur, terwijl Addie de kade en de mensen, die zich daar verplaatsten, in ogenschouw nam. 
 De ‘Jacoba Maria’ was aan haar reis naar Zuid Afrika begonnen. Er voer een intense trilling door 
het schip, dat zich schrap zette in de wind. Rechtstandig schoven de kaden en oevers van Mienette en Ad-
die weg. Als een decor dat langzaam weggetrokken werd. Slechts een enkele hand wuifde op de kade. 
Een eenzaam afscheid. Een stevige bries voerde het schip al snel naar het diepere water van de Nieuwe 
Maas, terwijl Mienette en Addie voor een laatste maal naar Jacobus zwaaiden, die daar als eenzame ach-
terblijver het schip nawuifde totdat het na de kromming in de Nieuwe Maas voor hem niet meer zichtbaar 
was.   
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De zeereis naar Zuid Afrika 
 

Lang en smal stonden de huizen aaneengeregen op de kade, alle in dezelfde donkergrijze kleur en 
daarboven, tegen het felle blauw van de hemel tekende de koepels, de torens en de molens zich scherp af. 
Mienette trachtte de gebouwen te herkennen. De molen van Delfshaven, de koepels van Schiedam en de 
toren van Vlaardingen. Welk een wonderbaarlijke ontroering gaf dit langzame wegschuiven van alles; een 
ontroering van passief te zijn bij dit afscheid.  Samen met Addie aanschouwde Mienette die aanblik van 
een afscheid nemen van een bekende omgeving. Onafscheidelijk stonden ze nu bij elkaar, aan die smalle 
dunne reling, die hen scheidde van het duistere diepe water van de rivier. 
 Inmiddels was kapitein Dekker hen tegemoet gekomen. 
“ Zo, dames. U geniet van het uitzicht over onze Hollandse steden?  Kom met me mee, dan zal ik u het 
een en ander van het schip laten zien. Het duurt nog wel even voordat we de Maas zullen verlaten.” 
Zij wandelden over de dekken en de kapitein leerde hen allerlei namen van het schip. De masten, de zei-
len, bakboord en stuurboord, kortom het organisme van een schip, waarvan alleen ingewijden de beteke-
nis kenden. Na hun wandeling over het dek belandden ze op de campagne, waar de stuurman het schip op 
de juiste koers hield. 
“ Hebt u interesse om vanavond bij mij in de kajuit kennis te maken met de meest belangrijke beman-
ningsleden van mijn schip?”  
“ O, jazeker,” antwoordde Mienette enthousiast.  
“ Ik wil u voorstellen aan mijn stuurman, bootsman, kok en nog een paar andere bemanningsleden. Als 
we vanavond voor anker gaan op de rede van Goeree, dan zal ik u het een en ander vertellen over het 
schip, de lading en de vaarroute, die ik denk aan te houden.” 
De kapitein tikte tegen zijn pet, groette zijn passagiers en liep vervolgens naar het voorschip naar een aan-
tal matrozen, dat bezig was met het vastsjorren van touwen en katrollen. 
“ Er staat hier wel een flinke wind, vind je niet Mienette?” 
“ Ja we varen met een flink gangetje. We zijn nu Vlaardingen al ruimschoots gepasseerd.” 
“ Ach, we zullen eerst nog het Voornse kanaal moeten doorsteken voordat we op open water komen. Pas 
als we de sluizen van Hellevoetsluis verlaten, dan pas komt de zee in zicht.” 
De ‘‘Jacoba Maria’’ liet zich gewillig het Voornse kanaal insturen. Voor een buitenstaander moet het een 
vreemd gezicht zijn om vanaf het land een volgetuigd schip, laverend tussen de koeien en grasland te zien 
op zijn weg naar zee. 
“ Kom Mienette, zullen we ons naar onze hut gaan? Dan kunnen we onze spulletjes uitpakken en eventu-
eel onze kooien, wat een woord, in orde gaan maken.” 
Mienette en haar reisgezellin liepen via de boordgang naar de achterkant van het schip om daar via de 
messroom toegang te krijgen tot hun slaapvertrek. Ze namen hun spulletjes, jurken, jassen, warme onder-
kleding etc. uit de koffers en legden het in de enige kast. die de hut rijk was. Ze verdeelden eerlijk de 
ruimte in de kast en maakten hun bed alvast op met de dikke viltachtige paardendekens. 
Tegen het eind van de middag passeerde de ‘Jacoba Maria’ de sluizen van Hellevoetsluis en geraakte ze 
in het brede en diepe water van het Haringvliet. Zeilen werden bijgezet en met een gezwinde snelheid 
werd het schip door de getijdenbeweging van eb naar open zee gezogen. Tegen het vallen van de avond 
liep de messroom gedeeltelijk vol met een deel van de bemanning, die zich de avondmaaltijd, een stevige 
Hollandse stamppot, goed liet smaken. Ook Mienette en Addie namen deel aan de gezamenlijke maaltijd.  

Toen de ‘Jacoba Maria’ op de rede van Goeree was gearriveerd en in de luwte van het tij lag, werd 
het anker uitgeworpen om de nacht hier op zee door te brengen en een goede wind voor de afvaart af te 
wachten. Mienette en Addie gingen rond acht uur naar de kajuit van de kapitein. Deze kajuit lag in het 
verlengde van de messroom en kon dan ook via de messroom bereikt worden. De kajuit besloeg de hele 
breedte van het schip van het schip met links en rechts een aantal vierkante ramen. De slaapkooi van de 
kapitein was met een deur afgescheiden van de kajuit. In de kajuit stond een lange bank tegen de muur, 
waar meerdere personen op konden zitten. Een grote houten tafel stond in  het midden van de kajuit en 
was vernageld aan de vloer. Twee kleine fauteuils flankeerden de grote tafel aan de korte kanten. Langs 
een wand, onder de vensters, was een lage kast aangebracht, waarop allerlei navigatietoestellen stonden. 
In een hoek stond een klein potkacheltje om de ruimte te verwarmen. 
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“ Dames, treed binnen in deze eenvoudig ingerichte kapiteinskajuit. Neem plaats op de bank of in de fau-
teuils zoals u het belieft.” 
In de kajuit waren nog twee mannen aanwezig. De een in een keurig uniform en de ander in grove zee-
manskiel. 
“ Mag ik u voorstellen,” hernam de kapitein het woord, “ Daan Mulder, mijn eerste stuurman en mijn 
rechterhand bootsman Evert Lucassen.” 
Daan Mulder was een slanke man van begin dertig, zag er in zijn uniform zeer elegant uit. Hij had een 
donkere haardos, diepbruine ogen, een fijn getekend gezicht met dunne wenkbrauwen, een spitse neus en 
een niet te brede vriendelijke mond. De ander, bootsman Lucassen, was eigenlijk in alles het tegenover-
gestelde van de stuurman. Hij was grof en kort van gestalte. Had kort stekelig haar rondom een ovale kale 
plek op zijn hoofd, die zijn kruin vormde. Het gezicht van de man was rond en afgezet met een stoppelige 
baard, die een aantal dagen niet meer was geschoren. Deze vijftiger had blauwe ogen, een dikke Holland-
se neus en een grove met tamelijk dikke lippen gevormde mond.  

Nadat Mienette en Addie in de fauteuils hadden plaats genomen, namen de drie mannen plaats op 
de bank tegenover hen. Juist op het moment dat iedereen zat en een gesprek ingezet kon worden, kwam 
uit de messroom de kok de kajuit binnen. 
“ Zo Arend, je hebt wat voor ons meegebracht, zie ik,” zei de kapitein. 
“ Jazeker schipper, koffie, lekkere sterk gezette, en omdat we deze keer twee dames als gasten hebben, 
overheerlijke boterkoek.” 
“ Je hebt je best weer gedaan, Arend,” zei de kapitein, die opstond om een aantal kroezen uit zijn kast te 
pakken. De koffie werd ingeschonken en de boterkoek verdeeld in even zoveel stukken als er personen 
aanwezig waren. 
Met een, ‘Nu dames, op een behouden vaart, zullen we maar zeggen!’ opende de kapitein het gesprek. 
“ Welkom aan boord van de ‘Jacoba Maria’ namens mijn gehele bemanning. Ik hoop dat u een prettige 
overtocht naar Kaapstad zult hebben.  
 

       
                    Jacoba Maria Rotterdam 
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Maar eerst wil ik nu u mijn reisplan overleggen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Vanaf mor-
gen varen we eerst naar Bordeaux, waar we een dag aanleggen om nog wat goederen in te nemen o.a. 
honderd vaten wijn. Vervolgens varen we verder richting Canarische eilanden, waar we water en provi-
and innemen voor het grote stuk naar Lahore aan de Afrikaanse kust. Daarna volgt het laatste stuk rich-
ting Kaap de Goede Hoop waar ik, als alles meezit, over zeven of acht weken denk aan te komen. Nu wil 
ik u op een aantal belangrijke zaken in verband met uw veiligheid wijzen. Dit schip, ook al is het niet het 
allernieuwste, heeft al verschillende zeereizen gemaakt. Het is sterk en kan tegen een stootje. Toch moet 
ik u verzoeken dat, als er zwaar weer op komst is of zich voltrekt, in uw hut te blijven en de patrijspoort 
af te sluiten. Begeef u zich beslist niet op dek. Het schip kan bij zwaar weer flink te keer gaan, dan zou u 
onverhoopt overboord kunnen slaan met alle gevolgen van dien. Dus blijf in uw hut, eventueel in de 
messroom, maar ga beslist niet het dek op voordat de zee weer gekalmeerd is.  
“ O, u laat me wel even schrikken, kapitein,” reageerde Mienette, die net van plan was een slok hete kof-
fie te nemen. 
“ Kijk, mejuffrouw, nu is er niets aan de hand. Het schip deint een beetje op de branding. Het ligt met de 
kop in de golfslag. De zee is rustig maar als het gaat spoken, bijvoorbeeld in de Golf van Biskaje, dan ne-
men die golven geweldige afmetingen aan en kunnen zich op het dek storten en alles wat niet vastzit van 
dek vagen. Maar als u zich aan de regel houdt, met zwaar weer niet aan dek komen, dan overkomt u 
niets.” 
“ U zei zojuist dat u nog een vracht in moest nemen in Bordeaux, kunnen we dan van het schip af gaan 
om de stad in te gaan?” vroeg Mienette. 
“ Dat is heel goed mogelijk. Meldt u dat wel aan mij dan kunt u eventueel met een van mijn matrozen 
gaan. Bordeaux is voor alleen gaande jonge dames een gevaarlijke stad.” 
Na deze informatie en een tweede kroes koffie ontspon zich een ontspannen gesprek, waarin een ieder 
zijn ervaringen vertelde over vreemde en soms onbekende streken, die hij of zij had gezien. 
“ Onze ‘Jacoba Maria’,” verhaalde de kapitein, “ is een driemastvolschip en geschikt voor de grote vaart. 
Het beschikt over een uitstekend tuigwerk, ondanks dat het al twaalf jaar oud is. Het schip heeft een laad-
vermogen van 312 ton en beschikt over een onderdek, tussendek, een bovendek en een halfdek. Ik voer 
nu al drie jaar het bevel over dit schip en heb diverse reizen gemaakt naar onder andere Mexico, Surina-
me, Madagaskar, Kaapstad en Java. Het schip gedraagt zich uiterst correct als je het goed behandelt. 
Vandaar dat ik alleen met ervaren bemanningsleden, zoals stuurman Mulder en bootsman Lucassen, wil 
varen. Mannen waarop ik kan vertrouwen. Ook de andere bemanningsleden, die u in de loop van de reis 
zult leren kennen, beheersen allen hun vak. Zoals onze zeilmaker, de tweede stuurman en het dekvolk. Zij 
zijn allemaal vertrouwd met de zee en het schip en kennen hun taak. Ik kan nu wel verder uitweiden over 
het schip en het zeilen maar ik denk dat dat te ver voert. Wat wel interessant is, is dat we een flinke lading 
aan boord hebben, die bestemd is voor Kaapstad.”        
“ Wat voor lading heeft u nu bij zich?  Mogen wij dat weten?” vroeg Mienette bescheiden.  
“ Och, natuurlijk. Boots, vertel jij eens wat we zoal aan boord hebben.” 
Bootsman Lucassen ging rechtop zitten, speelde een beetje met de lege kroes in zijn handen en begon zijn 
opsomming. 
“ Wij hebben, helemaal onderin, een bulkvracht van 100 ton kolen. In het onderste voorruim hebben we 
20 vaatjes gemalen vuursteen, 400 vaten Venetiaans rood, 450 vaatjes zuiveringszout. Achter de hoofd-
mast hebben we 150 kleine en 5 grote vaten grondverf, 60 vaten loodwit, 60 vaten witte verf en 57 vaten 
hypo. Op het tussendek hebben we 620 balen diverse handelsgoederen en 50 vaten sodakristallen. In Bor-
deaux laden we dan op het bovendek nog 100 vaten rode wijn, die we opsluiten met kiezelstenen.” 
“ Kiezelstenen??” vroeg Mienette verbaasd.  
De bootsman kon een lach niet onderdrukken. 
“ Ja mejuffrouw. Die kiezelstenen storten we tussen de vaten wijn in, dan kunnen ze niet gaan rollen. We 
zouden, schipper, daar bovenop eventueel nog wat hout of zo kunnen stouwen.”   
“ Op het halfdek hebben we allerlei scheepsbenodigdheden zoals touwen, katrollen en reserve materi-
alen.” 
Na deze uitleg werden de kroezen omgewisseld voor glazen en verscheen uit de lage kast van de kapitein 
voor de dames een fles Madera en voor de heren een fles echte Schotse Whisky. De gesprekken en de 



 255

omgangsvormen werden door het nuttigen van de drank wat losser en Mienette en Addie kregen diverse 
opgesmukte verhalen te horen waar hartelijk om werd gelachen. Laat in de avond namen Mienette en Ad-
die vrolijk afscheid van de zeelui en zochten zij hun kooi op om te gaan genieten van een welverdiende 
nachtrust.  
 
 Mienette schrok wakker van het harde geluid van een vallend blok en daverende voetstappen, die 
daarop volgden. In haar kooi zittend trachtte ze zich, ondanks het lawaai van rammelende kettingen en 
schreeuwende mannenstemmen, in het vage ochtendlicht te oriënteren. Ook haar reisgezellin was wakker 
geworden. 
“ Hoe laat is het, Addie?” 
“ Precies weet ik het niet, maar het zal rond zes uur zijn.” 
Het geluid van een bevelende stem klonk door tot in de hut. Een paar bevelen volgden elkaar snel op. 
“ Zet maar kracht op de ankerlijn en laat de voortros vieren. Vier ook de achtertros, maar laat pas schieten 
op mijn bevel.” 
Het was de stem van kapitein Dekker, die bezig was zijn schip vertrekklaar te maken. Mienette keek door 
het patrijspoortje naar buiten. Tussen haar en de kustlijn zag zij alleen maar golven die af en toe schuim-
koppen droegen. 
“ Ik kom er maar uit, Mienette. We zijn nu toch wakker. Dan kunnen we net zo goed opstaan en gaan kij-
ken wat er op het schip gebeurt.” 
“ Bras de voorzeilen aan bakboord en haal de stagzeilschoten door naar bakboord,” hoorde Mienette de 
stem van de kapitein bevelen. 
De bemanning was druk bezig, ze werkten in drie groepen van elk acht man. Bij iedere mast bevond zich 
een groep om de bevelen van de kapitein op het juiste moment uit te voeren. 
“ Breng de achtertros naar het achterschip.” 
Een vloek volgde omdat het blijkbaar niet snel genoeg ging. 
Mienette en Addie hadden echter hele andere problemen. Zij bemerkten dat het water, dat via het kraantje 
in het wasbakje moest stromen, een zeer klein stroompje opleverde. Het duurde een tijdje voordat er vol-
doende water in het wasbakje verzameld was om zich enigszins te kunnen wassen. 
“ Een echt hotel Coomans kun je het niet noemen, Mienette, maar we zullen ons moeten behelpen.” 
Na nog wat strubbelingen in de hut, wisten de dames zich in hun kleding te steken, ze zetten hun hoedje 
op en trokken over hun jurk een korte maar dikke overjas aan. 
“ Ik geloof dat het flink waait, Addie. Het schip kraakt tenminste behoorlijk en ik voel ook een flinke dei-
ning.” 
Nadat Mienette en Addie de hutdeur achter zich dicht hadden getrokken, liepen ze via de messroom, de 
verblijfsruimte van het schip, uit en betraden ze het achterdek. Een frisse wind woei hen tegemoet. 
“ Voorbramzeilen aanzetten, kluiver hijsen en grootzeil laten vallen,” schalde de stem van de kapitein 
helder over het schip. 
De mannen voerden de opdrachten uit. Touwen werden strak getrokken en vastgezet. Kettingen rammel-
den langs de bordings, terwijl de jongste matrozen in het want klommen om daar aan de verschillende 
ra’s hun handelingen uit te voeren. Een schok ging door het schip op het moment dat het anker binnen-
gehaald werd. 
“ Begijnenbras, achterbras en grietjesbras losgooien,” beval de kapitein, waarna de vallende zeilen uit-
rolden en klapperend opbolden om de wind te vangen. Langzaam kwam de ‘Jacoba Maria’ in beweging 
nu de zeilen zich spanden op de windkracht. 
“ Mooi gezicht, hè Mienette, al die bollende zeilen. We zullen zo direct wel een flinke vaart krijgen.” 
Regelmatig gaf de kapitein zijn bevelen, zijn bemanning de tijd gunnend zich op de juiste plaats op te 
stellen om vervolgens de bevelen uit te voeren. Na enige tijd waren alle beschikbare zeilen gehesen en 
kreeg de wind ruim vat op het schip om het vervolgens met een flinke snelheid door de met schuimkop-
pen bezette golven te stuwen. 
“ Kom Addie, laten we eens bij de stuurman gaan kijken. Daar zijn we gisteren nog niet geweest.” 
Hun hoedjes en zichzelf vasthoudend aan de reling gaven zij weerstand aan de wind, die hen in de rug 
over de boordgang vooruit blies richting campagne. Zich krampachtig vasthoudend aan de leuning liepen 
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ze het kleine trapje op en betraden de stuurhut waar de stuurman vergroeid leek te zijn met zijn stuurwiel 
en in het midden van de stuurhut stond. De stuurhut was niet zo groot, ongeveer anderhalve meter breed 
en een diepte van drie meter. Achter de stuurman rees de zware bezaansmast door het dak van de stuur-
hutruimte naar buiten. 
“ Morgen stuurman Mulder,” begroette Mienette de man, die enigszins verbaasd naar het onverwachte 
bezoek keek. 
“ Goedemorgen, dames,” groette de stuurman terug. Zo vroeg had hij de passagiers nog niet aan dek ver-
wacht. Even later kwam de kapitein ook de stuurhut binnen. 
“ Liggen we al op koers, Daan?” 
“ Ook een goedemorgen, dames.” 
“ De koers is ZWW kapitein. Zal ik deze aanhouden of hem iets omleggen?” 
“ Ja, doe dat maar, Daan, geef hem maar een streek tot ZWtW. We hebben een stevige wind uit het 
noordwesten. Hoeveel is hij op dit moment?” 
“ Kracht 5, dichtgereefde marszeilkoelte.” 
“ Hoe weet u dat?” vroeg Mienette het gesprek tussen de kapitein en de stuurman volgend. 
“ O, stuurman, een geïnteresseerde dame voor jouw functie,” lachte de kapitein hartelijk, die vervolgens 
de stuurhut weer verliet om zich naar het lager gelegen halfdek te begeven. 
 “ Kijk juffrouw. Daar hebben we een pinkompas staan, daar kunnen we af lezen uit welke richting de 
wind komt en hoe sterk hij is.” 
Mienette keek ongelovig naar het aangewezen ding, dat uit een verticaal staande schijf bestond, waaruit 
een aantal koorden kwamen, die ergens in de gaatjes van de schijf waren geprikt. 
“ Hoe meer wind er staat, hoe hoger het getal, mejuffrouw. Getal 1 geeft windstilte aan en getal 10 hevige 
storm. Kijk het verstek staat nu op nummer 5 dat wil zeggen een stevige bries.” 
Mienette knikte begrijpend hoewel de werkelijke werking van het apparaat haar nog niet duidelijk was. 
“ U kunt van hieruit goed het schip overzien, stuurman. Wat doet de kapitein daar bij die twee mannen?” 
“ O, zij gaan de snelheid loggen. Gaat u maar kijken, dat is best leuk om te zien,” antwoordde de stuur-
man. 
Mienette en Addie verlieten de stuurhut, liepen het trapje af en kwamen in de luwte van het halfdek en 
hoorde juist de kapitein overleggen met een van de matrozen. 
“ Zeg, Cees, ik wil nu de snelheid loggen dan kan ik voor vandaag mijn zeilplan opstellen.” 
De aangesproken persoon pakte vanachter een kastje een van lood voorzien plankje, dat met een koord 
vastzat aan een kleine haspel, die door de tweede man werd gedragen. Op de kleine haspel zat een lang 
koord, dat doorschoten was met rode lapjes stof, gewikkeld. De oudere matroos, die door de kapitein 
Cees was genoemd, stak het pennetje van de hanenpoot, zo noemde de matroos het ding, in het logplankje 
en gooide het overboord, waarna het plankje als een dobber rechtop kwam te staan in het woelige water. 
“ Loglijn loopt, kapitein,” zei de matroos. 
Mienette zag dat de lijn van de haspel afliep terwijl Cees die lijn door zijn handen liet glijden. Toen er 
een rood lapje zijn vingers passeerde riep hij tegen de kapitein; ‘Keer’. De kapitein draaide met een klap 
het logglaasje, een soort zandloper, om. 
“ Wat gebeurt er nu, kapitein?” vroeg Mienette. 
“ Kijk de lijn  loopt nu verder uit, de lijn is verdeeld in stukken van ongeveer 15 el. De zandloper bevat 
voor 28 seconden zand. Als hij leeggelopen is dan tellen we het aantal stukken lijn dat gelopen is.”   
“ Stop!” riep de kapitein. 
De matroos hield de loglijn vast, waardoor het pennetje uit het logplankje schoot en de lijn strak kwam te 
staan. 
“ Ziet u dat, juffrouw,” zei de jongste matroos, “ het is nu net een makreel, zoals het plankje over de gol-
ven stuitert.”  
De jongen begon aan de haspel te draaien om de loglijn binnen te halen. 
“ Snelheid, negen knopen kapitein.” 
De kapitein knikte goedkeurend en maakte aanstalten om terug te lopen naar de stuurhut. 
“ Willen de dames misschien iets weten over navigeren? Dan kunt u met mij meelopen naar de kajuit. 
Dan gaan we de kaarten bestuderen.” 
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“ Negen knopen, stuurman,” zei de kapitein zodra hij de stuurhut binnenging,  
“ Het schip helt voldoende over naar bakboord. Je kunt deze koers aanhouden en de gordingen veranke-
ren. Als de wind gaat aantrekken geef je een streek naar ZWW en roep je me. Ik ga met de twee dames 
navigeren in de kajuit.” 
Even later liepen Mienette en Addie, hun hoedjes vasthoudend en met het hoofd gebogen, om tegen de 
wind in te gaan, de kajuit binnen, die nu in een complete werkplaats was veranderd. Op de grote tafel lag 
een enorme zeekaart uitgespreid, waarop een aantal navigeerhulpmiddelen lagen. Op de lage kast lagen 
nog meerdere kaarten met deeltekeningen van de kust, waarop allerlei ondiepten stonden vermeld. 
Opeens klonk het heldere geluid van de scheepsbel boven het klapperen van de zeilen en geraas van de 
wind. 
“ Acht glazen dames. De wacht wordt gewisseld en het ontbijt wordt uitgereikt. Gaat u maar bij de tafel 
staan dan zal ik u het een en ander laten zien van navigeren.” 
Op dat moment werd de kajuitdeur opengeslagen en kwam een scheepsjongen de kajuit binnen. 
“ Uw ontbijt, kapitein. Koffie en brood met kaas.” 
“ Uitstekend, Pieter. Blieven de dames misschien ook een soortgelijk ontbijt?” 
Mienette knikte, terwijl Addie de vraag volmondig met ‘ja’ beantwoordde.  
“ Pieter, voor de dames hetzelfde.” 
“ Hoeveel bemanningsleden heeft u eigenlijk aan boord, kapitein?” vroeg Mienette. 
“ In totaal heb ik 20 volwassen zeelieden en twee jongens aan boord. Pieter, die je net hebt gezien, is ons 
ketelbinkie oftewel koksmaatje. De andere jongen, Michiel, zorgt voor het opruimen van het dek en ander 
klein werk, waar de mannen niet aan toe komen.” 
“ Waar slapen al die mensen? Hebben die ook allemaal een hut?” 
“ Nee, een hut hebben ze niet, ze slapen in hangmatten in het vooronder. Alleen de bootsman en de eerste 
stuurman hebben een eigen hut, ook in het vooronder op het tussendek.” 
Het schip deinde nu behoorlijk op de golfslag. Af en toe klonk er vanuit de stuurhut een bevel, waarop 
bemanningsleden in het want klauterden of andere handelingen verrichtten. De wind deed de geitouwen 
en boelijnen loeien en klapperen, terwijl de ra’s een piepend en knarsend geluid in de masten produceer-
den. 
“ Kijk dames,” hervatte de kapitein zijn verhaal terwijl hij een hap brood wegspoelde met een slok koffie, 
“ kijk op de kaart zijn we hier. Tegenover Renesse. Als u nu naar buiten kijkt ziet u daar in de verte nog 
de torenspits van Renesse. We varen nu met een ZWtW koers en met een snelheid van negen knopen, dan 
kunnen we aan het eind van de dag hier zijn.”  
En weer wees de kapitein een punt aan op de zeekaart, die vol cirkels, lijntjes, kruisjes en tekens stond. 
De kapitein pakte een passer, stelde deze op de juiste stand in, en wandelde met de passer een aantal pas-
sen over de zeekaart in zuidwestelijke richting. 
“ Ziet u dames. Op deze manier kan ik met de kennis van snelheid en de koers, die de stuurman aanhoudt, 
op de kaart uitzetten en bepalen waar we, bij eenzelfde snelheid, aan het eind van de dagwacht, ongeveer 
bij het Franse Cap Grize Nez, kunnen zijn. Daar moeten we, voordat de nacht valt, beslissen of we de 
Franse of de Engelse kust volgen als we het Nauw van Calais invaren. Al deze gegevens moet ik dan van-
avond in het journaal vermelden”  
De kapitein pakte een groot smal boek van de lage kast en liet Mienette en Addie de journaalgegevens 
van de vorige dag bekijken. De gegevens waren in een gelijkmatig, strak handschrift geschreven. 
“ Ach, kapitein,” reageerde Mienette, “ ik hou een Album Amoricum bij, zou u wat voor mij in dat album 
willen schrijven?” 
“ Een Album Amoricum? Wat is dat nu weer?” vroeg de kapitein zijn wenkbrauwen optrekkend. 
“ O, dat is een boekje, waarin u een wens, een opdracht of gewoon een handtekening zet. Ik verzamel dat 
soort dingen. Ik vind dat heel leuk om te doen en ik heb al wat geschriften van belangrijke mensen verza-
meld, zoals de handtekening van minister van Maanen en een wens van prinses Marianne.” 
“ En ik mag tussen die schrijfsels van die belangrijke mensen ook mijn handtekening zetten? Dat is mij 
waarlijk een eer mejuffrouw v.d. Chijs.” 
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Nadat de kapitein nog wat wetenswaardigheden over zeekaarten had verteld en Mienette en Addie hun 
ontbijt met koffie hadden genuttigd, besloten zij terug te gaan naar hun hut om daar het een en ander in 
orde te maken. 
 
 Nadat Mienette en Addie hun hut hadden opgeruimd besloten ze om in de messroom wat verpo-
zing te zoeken. Mienette nam daarvoor haar mandje met borduurwerk mee terwijl Addie haar schetsboek 
en tekengerei pakte. Samen gingen ze op één van de bankjes zitten, die langs de wanden van de mess-
room waren opgesteld. Doordat de messroom een lichtvenster in het plafond bezat, was het opvallend 
helder in deze ruimte van het schip. 
“ Zeg Mienette, wat voor borduurwerk heb jij meegenomen?” 
“ O, kijk maar. Ik maak een set van zes servetten voor mijn broer en zijn vrouw. Kijk, hier heb ik er al 
een die af is.” 
Mienette liet een fraai geborduurd servet zien waarin de letters J en C op kunstige wijze tot een mono-
gram waren gevormd, waarbij de letter J een iets donkere groene tint had dan de letter C. Het monogram 
werd omkranst met heel kleine sterretjes, die beurtelings in groen of zilver waren uitgevoerd. Het zijden 
servet zelf was rondom afgewerkt met een mooie rand wit kant.  
“ O, maar dat is mooi, Mienette. Heb jij die zelf gemaakt?” 
“ Nee, deze eerste heeft mijn moeder als voorbeeld voor me gemaakt. Nu zal ik de andere vijf servetten 
borduren, daar heb ik nu ruimschoots de tijd voor.” 
“ Je moeder is echt heel kunstzinnig. Heeft zij nooit het idee gehad om als kunstenares door te gaan?” 
“ Mijn moeder, kunstenares?” zei Mienette lachend en een beetje spottend. 
“ Nee, mijn moeder kan heel goed handwerken, breien, naaien en zo. Maar zij zal zich nooit voordoen als 
kunstenares. Wat een idee, Addie. Mijn moeder maakt zich veel liever nuttig door het verrichten van lief-
dadigheidswerk voor de vereniging Dorcas. Daar is ze bijna dagelijks mee bezig. Ze bezoekt behoeftige 
gezinnen, maakt een noden- en behoeftenlijst op en bepleit in de wekelijkse bestuursvergadering van de 
vereniging de noodzaak om bepaalde gezinnen te helpen. Nee, als kunstenares is mijn moeder zeker niet 
voorbestemd.” 
“ Gut, Addie, wat schommelt het schip. Ik heb de grootste moeite om niet in mijn vingers te prikken. Ik 
ga even iets anders zitten, misschien heb ik dan minder last van het geschommel.” 
Mienette ging nu op een van de banken langs de wanden van de messroom zitten. 
“ Willen de dames misschien koffie?” vroeg de kok, die net uit de kombuis was gekomen, nadat hij het 
vrolijke gebabbel van Mienette en Addie had gehoord. 
De kok was een rustige man van in de vijftig. Zag er altijd verzorgd uit, had een glad geschoren gezicht,  
waarin een paar vrolijke ogen twinkelden. Hij was niet groot van gestalte en enigszins gezet. Hij droeg 
eenvoudige zeemanskledij, waarover hij een wit schort, dat met een strik op zijn rug was vastgeknoopt, 
voor de buik en de bovenbenen droeg. 
“ Koffie, dat lusten we wel, meneer,” antwoordde Addie, waarop de kok zich omdraaide en zijn koks-
maatje, Pieter, opdracht gaf koffie in te schenken.  

De messroom werd aan de ene kant begrensd door de passagiershut van Mienette en Addie en aan 
de andere kant door de kombuis. In deze kombuis had de kok de beschikking over een behoorlijk groot 
fornuis en een grote provisiekast om het benodigde voedsel en drank te bewaren. 
“ Zeg maar Arend, hoor dames. Dat officiële gedoe daar houden wij op zee niet zo van. Pieter, is de kof-
fie al klaar?” 
Even later bezorgde het koksmaatje de koffie, die in grote tinnen kroezen was ingeschonken, en zette 
deze voor Mienette en Addie op tafel, waarbij het koffieniveau direct een schuine stand innam in de 
kroes. De tafel stond in het midden van de messroom met daarom heen een viertal met rieten zittingen 
beklede stoelen. 
“ Zeg Arend,” sprak Addie de kok aan, “ is er hier aan boord misschien iemand, die bij ons in de hut een 
reparatie kan uitvoeren?” 
“ Wat is er kapot, juffrouw?” 
“ Kapot niet direct, maar ons kraantje geeft zo weinig water. Er komt zo’n klein piepelstraaltje uit.”  
Met duim en wijsvinger duidde Addie de geringe breedte van het waterstraaltje aan.  
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“ Het duurt een eeuwigheid, voordat je voldoende water in het wasbakje hebt.” 
“ Oh, ik zal de scheepstimmerman vragen of hij er even naar wil kijken. Hij zit in de eerste ploeg die 
straks komt eten om één uur bij de wisseling van de achtermiddagwacht.” 
“ Waar komt dat water eigenlijk vandaan, Arend?” vroeg Mienette. 
“ Mejuffrouw, op het dak van uw hut en ook op het dak boven de kombuis staat een groot metalen reser-
voir van 200 liter inhoud. Dat water komt bij u uit het kraantje, maar pas u er wel mee op. Nu is het water 
nog vers maar over een paar dagen wordt het oud en kunt u het niet meer gebruiken als drinkwater. Wij 
doen er wel bij elke keer dat we vers water innemen, een schep zuiveringszout in het reservoir om het 
water helder te houden maar in de warme streken wordt het toch troebel, dan kunt u het echt niet meer 
drinken zonder ziek te worden.” 
“ Zeg Pieter, zet jij nog even een ketel water op het vuur om verse koffie te zetten. Straks komen de man-
nen voor het pikheet.” 
“ Vandaar,” hervatte de kok zijn verhaal, ” dat we aan boord meestal koffie of thee drinken. Dat zijn vei-
lige dranken waar je niet ziek van wordt.” 
Na deze korte doch heldere uitleg draaide de kok zich om en liep terug naar zijn kombuis om een aantal 
broden uit de oven van het fornuis te halen.  
“ Zo Mienette, dat weten we dus ook weer. Ik vind die koffie wel heel erg sterk. Vind je ook niet? Ik 
vraag de volgende keer wel thee,” zei Addie op een fluisterende toon. 
“ Wat ga jij eigenlijk tekenen, Addie?” 
“ Ik wil wat impressies maken van het schip, de leefruimten en misschien ook wat portretten van de kapi-
tein of de bemanning. Als ze tenminste tijd hebben om voor het tekenen te poseren.” 
Met vaardige hand tekende Addie de contouren van de messroom, terwijl Mienette op haar borduurring 
het monogram van J en C maakte.  
Na enige tijd ontstond er wat gestommel aan dek dat al snel dichterbij kwam. Een groep mannen van acht 
personen kwamen luidruchtig, als een stel kraaien, de messroom binnen. Zij begroetten Mienette en Ad-
die vriendelijk en gingen deels op de stoeltjes en deels op de bankjes, die de messroom rijk was, zitten. 
“ Zeg, Arend,” zei een grote kerel, die bij nader inzien Henk bleek te heten, “ heb je nog koffie?  En heb 
je voor ons ook nog wat te bikken? Toch weer niet dat slappe brood van gisteren hè?” 
“ Rustig mannen, ik kom eraan,” klonk het uit de kombuis. 
Als laatste van het groepje was een magere jongen van ongeveer vijftien jaar oud binnengekomen, die 
door de anderen Michiel werd genoemd. Hij droeg een donkere pet, waaronder vandaan een paar blonde 
lokken kropen. Een slordige bevlekte broek zwabberde om zijn benen, terwijl een veel te ruime blouse 
zijn bovenlijf bedekte. 
Michiel bleek een ondernemende jongen te zijn, die de beide dames rustig in ogenschouw nam en vervol-
gens op Mienette toeliep. 
“ Mevrouw, wat bent u aan het doen?” vroeg de jongen met een plat Rotterdams accent. 
“ Ik ben aan het borduren. Dit wordt een servet.” 
De jongen krabde eens achter zijn oor en zei; “ Een servet? En wat is dat?” 
De jongen keek met onschuldige ogen Mienette aan, die zich eigenlijk een beetje overrompeld voelde 
door het openhartige gedrag van deze jongen. Maar nog voordat ze kon antwoordde op de vraag klonk de 
stem van de forse zeeman, die blijkbaar de leiding had over het groepje bemanningsleden. 
“ Kom Michiel, val de dames niet lastig met je vragen en kom hier bij mij aan tafel te zitten. Of probeer je 
verkering te krijgen met die dame?”  
Een hartelijk gelach klonk op in de messroom, terwijl Michiel zich braaf aan tafel zette. 
“ Pet af, als je aan tafel komt.”  
Met een welgemikte klap tegen de klep van de pet van de jongen werd de blonde haardos van Michiel 
zichtbaar, terwijl de pet buitelend door de ruimte vloog en achter Michiel op de grond viel. Terstond nam 
Michiel een vechthouding aan om zijn buurman aan te vallen. 
“ Hola, mannetje,” verdedigde de grote zeeman zich, “ er staat geschreven ‘Wie zijn hand opheft…’ De 
rest weet je wel. Aan tafel zetten we de pet af voor het gebed.”   
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De kok kwam binnen met een schaal grof gesneden brood en een grote kan koffie, achter hem liep Pieter, 
die een bak boter, marmelade en kaas op tafel zette. Na een gebedsstilte, pakte de mannen het brood, be-
smeerde het met datgene wat zij wilden eten en een rommelig gesprek volgde. 
“ Neemt u het Michiel maar niet kwalijk hoor. Hij komt uit Katendrecht daar is hij opgegroeid tussen het 
uitschot. Hij heeft nog niet zo veel beschaving, maar dat leren wij hem wel hè, Michiel.”  
De grote forse man woelde met zijn grote handen door de slordige haardos van de jongen, die een afwe-
rende houding aannam. 
Michiel zat er een beetje verlegen bij, doch hij kon zijn ogen niet van Mienette afhouden. De fors ge-
bouwde zeeman was eigenlijk voortdurend aan het woord en vertelde van alles wat nog gedaan moest 
worden. 
“ Zeg, Henk. Praat eens over iets anders dan alleen die scheepshandelingen. Ik hoor niets anders de hele 
dag,” zei een wat oudere matroos tegen Henk. 
“ Zullen we het over de vrouwtjes hebben?” zei Henk uitdagend en luidruchtig, terwijl hij een schuinse 
blik naar Mienette en Addie wierp. 
“ Toe Henk, gedraag je,” reageerde de oudere matroos toen Arend één van de andere mannen aansprak. 
“ Zeg, Theo, zou jij bij de dames naar hun watervoorziening willen kijken? Het water loopt met een klein 
piepelstraaltje uit hun kraantje.” 
Nog voordat de scheepstimmerman kon antwoorden bulderde Henk van het lachen.  
“ Ja, Theo. De dames wensen een stevige straal. Daar kan jij wel voor zorgen, ha, ha, ha.” 
Nu waren opeens alle ogen op Mienette en Addie gericht. De tronies glommen van de vunzigheid van de 
gedachten, die hen door het hoofd schoten.  
Addie voelde een woede-uitbarsting in zich opkomen om zich teweer te stellen tegen deze vertoning, 
maar ze wist zich te beheersen. Ze realiseerde zich maar al te goed dat, als ze nu al te gretig de heren van 
repliek zou dienen, dit zijn stempel zou drukken op de sfeer voor de hele zeereis. Dus ze antwoordde heel 
ontspannen; “ Jazeker, scheepstimmerman, als u het probleem bij ons in de hut kunt verhelpen dan zullen 
we u daar dankbaar voor zijn.” 
Addie benadrukte het woordje u extra om de anderen te tonen dat beschaving ook aan boord van een 
schip wenselijk is. 
“ Ik kom vanmiddag wel even bij u kijken.” zei een mager mannetje, dat door de kok met Theo was aan-
gesproken. 
Na een kwartiertje vertrok de eerste groep mannen even luidruchtig als ze gekomen was en werd bijna di-
rect afgelost door de tweede groep, die ook hun maaltijd en koffie geserveerd kreeg. Deze tweede groep 
was aanmerkelijk rustiger dan de eerste groep en konden Mienette en Addie zelfs een prettig gesprek aan-
gaan, waarbij Addie er in slaagde een aantal mannen te strikken om voor haar prentkunst model te willen 
staan. 
Nadat ook deze groep weer vertrokken was, werd de messroom door de koksmaat opgeruimd en begon de 
kok aan de voorbereidingen voor de warme maaltijd van de namiddag en bakte ook het brood voor de 
volgende dag. Mienette en Addie vulde de middag met borduren en tekenen en babbelden met elkaar over 
van alles en nog wat. 
“ Mienette, wat denk je in Zuid Afrika aan te treffen?” 
“ Ik hoop dat Jan Theodoor ons afhaalt en ons naar zijn huis rijdt. Ik wil graag kennismaken met Cornelia 
en de kleine Anna Suzanna. Ook wil ik alles weten over het telen en kweken van tabak. Jan Theodoor 
heeft ons al geschreven dat zijn zwager, Johannes Louw, veel tabak levert aan de Engelsen. Die kopen 
graag de tabak om deze in Engeland met veel winst te verkopen. Jan Theodoor schijnt goed te boeren hij 
heeft een boekwinkeltje, waar hij bibliotheek houdt. Ik wil ook al het moois van de natuur daar zien. Jan 
Theodoor heeft mij geschreven hoe mooi de weiden in bloei kunnen staan, en dat er allerlei voor ons, on-
bekende planten groeien. Maar het meest nieuwsgierig ben ik naar de authentieke bewoners van het land. 
Volgens mij zijn dat de Bosjesmannen, die schijnen heel teruggetrokken in het oerwoud te leven. Mis-
schien kunnen wij er een paar ontmoeten.” 
“ Je vader heeft dat wel verboden, Mienette. Je mag geen rare dingen in je hoofd halen.” 
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“ Ik kan Jan Theodoor toch vragen of er ook gecultiveerde Bosjesmannen zijn, waarmee ik kan praten? Er 
zullen daar op de plantage van de familie Louw toch wel slaven of werkers zijn. Daar kan ik dan toch ook 
mee praten?” 
“ We zullen wel zien, Mienette. Laten we eerst maar onze zeereis maken. Daar kunnen we ook al veel ge-
noegen aan beleven. 
 
 Het was nog vroeg in de avond toen kapitein Dekker met zijn stuurman overlegde welke koers hij 
zou varen nu hij Cap Gris Nez naderde. De wind was, sinds de ‘Jacoba Maria’ Het Kanaal was binnenge-
varen, gaan afnemen en het schip zeilde met een kalme vaart zonder veel over te hellen richting Zuid En-
geland.  
“ We liggen ongeveer op de breedte van Dieppe, kapitein. Het lijkt mij te riskant om aan de Franse kant 
van Het Kanaal te blijven. Ten eerste omdat de meeste schepen, die de noordelijke havens als bestem-
ming hebben, stuurboord aanhouden en ten tweede, dat als ze aan lagerwal geraken, omdat de wind naar 
het noorden draait, ze met die verraderlijke klippen, er nooit meer vanaf komen.”  
“ We houden de Engelse kant aan,” bromde de kapitein en liep naar de campagne om zijn bemanning te 
bevelen. 
“ Klaar bij de bramzeilvallen, boelijnen, gordingen,  brassen en schoten?” 
Mannen schoten als schaduwen in de avondschemering over het dek. Terwijl de ene groep de bramzeilen 
liet vieren, haalde de andere de loefbram aan. De voorbram gaf een flinke klap bij de botsing tegen de 
mast. 
“ Schiet verdomme toch op! Haal de geilijnen door,” brulde de kapitein vanaf de campagne.   
“ Aan de buikgordingen!”  
De ‘Jacoba Maria’ viel terug in snelheid. Het schip raakte vaart kwijt en kwam rustiger in het water te lig-
gen. 
“ Welke koers heb je, stuur?” 
“ WZW, kapitein.” 
De kapitein liep terug naar de spaarzaam verlichte kajuit, wierp een blik op de kaart en zag dat ze richting 
Wight koersten. 
“ Zo dat is goed,” mompelde  hij bij zichzelf. 
Mienette en Addie stonden op het achterschip en overzagen de rustig geworden zee in het duister van de 
vallende avond. Vele lichtjes van de aan hen verwijderende schepen trokken langzaam aan hun oog 
voorbij. 
“ Wat is deze zonsondergang mooi hè, Mienette?” 
Mienette knikte en keek voor zich uit naar al die dwaallichtjes, die in de komende nacht hun weg zouden 
zoeken. De schemering van de avond ging langzaam over in het zwart van de nacht, die af en toe onder-
broken werd door het licht van de maan. Wolken voerden een hopeloze wedstrijd om elkaar in te halen. 
De wind liet een vage zucht over het schip gaan, terwijl het rustig deinend op de lage golven lag. Soms 
helde het wat over om daarna weer terug te keren. In de verlichte ruimte tussen de wolken zag Mienette 
een tweetal sterren, die hun reis naar het zeeoppervlak waren begonnen. Twee heldere speldenprikken in 
een zwart decor met daar doorheen de donkere schaduw van de ‘Jacoba Maria’. 
“ Kom Mienette, ik vind het koud worden. Laten we terug gaan naar onze hut en gaan slapen.” 
De nacht, die nu volgde, deed de wind nog verder afzwakken en liet de zeilen van het schip slap naar 
beneden hangen. 
 
 “ De wind is weg en er valt geen moer te zien,” hoorde Mienette de koksmaat tegen de kok zeg-
gen. Zijn dag was al begonnen, terwijl Mienette zich nog eens lekker uitrekte. Ze had deze nacht goed 
geslapen, maar besloot toch om op te staan om aan de nieuwe dag te beginnen. Ze vulde het wasbakje en 
waste zich met het water, dat nu veel sneller het wasbakje had gevuld dan op de vorige dag. Ze bekeek 
zich nog eens in de bespikkelde spiegel. Haar ogen glinsterden alsof ze opgewonden was, maar dat was 
ze beslist niet. Ze keerde zich om en zag dat Addie nu ook, half opgericht, op de rand van haar kooi zat. 
“ Zo Mienette. Ik heb prima geslapen vannacht. Maar wat is het stil aan boord. Ik hoor helemaal geen 
geschreeuw.” 
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“ Ja dat viel mij ook al op.” 
Mienette veegde de condensdruppels van het glas en wierp een blik door de patrijspoort, toen ontdekte ze 
al snel de oorzaak van de rust aan boord; een dikke grijze brij trok aan haar ogen voorbij. Flarden mist 
benam haar het uitzicht en spinraggen droegen, net als parelsnoeren, waterdruppels.  
“ Het is mistig, Addie. Kijk maar.” 
Mienette en Addie ontdeden zich van hun nachtkledij en kleedden zich en toen het acht glazen sloeg deed 
een eerste windvlaag de zeilen opbollen en ging er een licht siddering door het schip. Mienette en Addie 
verlieten hun hut en liepen over de boordgang naar het halfdek waar ze de kapitein op de campagne zagen 
staan. 
“ ZZW aanhouden, stuur.” 
Een tweede windvlaag zette de ‘Jacoba Maria’ weer even in de vaart, doch een derde kwam niet. 
“ Morgen, dames, al vroeg op!  Er valt vandaag niet veel te beleven. Het kan nog wel even duren voordat 
deze mist weg is.” 
“ Hoeveel snelheid hebben we nog, stuur?” 
“ Niet veel kapitein. Ik denk dat we nog net drie knopen halen. Alles hangt slap en is nat van de mist.” 
“ We gaan bij Wight voor anker, stuur. Bij deze geringe snelheid worden we straks door de stroming 
terug geworpen.” 
“ Ja dames. Zo kan het zeemansleven ook zijn. Saai, grauw en mistig. Dit wordt een dag, waarop we niet 
veel kunnen doen. Zodra het anker ligt moeten we wachten tot de wind opsteekt. Maar mag ik u uitnodi-
gen de avond met mij in de kajuit door te brengen? Ik wil u een aangename avond bezorgen.” 
Mienette en Addie stemden al snel in met het voorstel en besteedden de rest van de dag deels in de mess-
room, waar het behaaglijk warm bleek te zijn, en brachten zij een bezoek aan het mannenverblijf in het 
vooronder. Een donker verblijf, waar zij de meeste mannen aantroffen hangend in hun hangmat of kaart-
spelend of dobbelend aan de kleine scheepstafel, die de ruimte rijk was. 
 

Na het avondeten knapten Mienette en Addie zich op voor het komende bezoek aan de kapitein.  
“ Mienette, als we straks bij de kapitein zijn wil ik wel eens weten hoe hij ertoe is gekomen om zijn geluk 
op zee te gaan zoeken. We weten helemaal niets van hem. Is hij getrouwd? Heeft hij een huis aan de wal 
of leeft hij voortdurend op het schip. Ik zou wel eens wat meer van hem willen weten.” 
Dit zeggend trok Addie haar japon over haar hoofd uit, pakte haar reiskoffer en deed hem open. 
“ Zo, Mienette. Ik zal je eens wat nieuws laten zien.” 
Addie pakte een paar kledingstukken uit de koffer, ontdeed zich van haar onderjurken en trok, tot Mienet-
te’s verbazing, een herenpantalon aan.  
“ Wat doe je nu, Addie?” vroeg Mienette met verbijstering in haar stem. 
“ Ik ga me eens makkelijk kleden. In die jurk kun je op dit schommelende schip nauwelijks op de been 
blijven. Ik denk dat als je mannenkleren draag je je veel beter in evenwicht kunt houden.” 
Addie trok de crèmekleurige pantalon met strakke pijpen over haar heupen en knoopte de broeksklep 
dicht. Vervolgens trok Addie een mooi, met veel kant versierde witte blouse, over haar onderhemd aan en 
maakte de manchetten en knopen vast. Ze deed haar halfhoge bruine laarsjes aan en stopte de smalle 
broekspijpen van de pantalon in de laarsjes en reeg ze dicht. Haar lange, uitwaaierende donkerbruine haar 
stak ze op in een knot waar ze een tamelijk lage platte hoed overheen zette. Tenslotte trok een lichtbruine 
gilet aan over haar witte blouse. Guitig keek ze Mienette, die nog altijd vol verbazing naar deze metamor-
fose stond te kijken, aan. 
“ En, Mienette, hoe vind je mij?” 
“ Maar Addie? Dit kun je toch niet doen?  Wat zal de kapitein wel zeggen?” 
“ De kapitein?  Ik hoef toch geen verantwoording aan de kapitein af te leggen?  Nee hoor, Mienette. Zo 
ga ik vanavond naar onze afspraak in de kajuit. Ik ben benieuwd hoe de mannen zullen opkijken.” 
Nu kon ook Mienette wel de humor van Addie’s escapade inzien. 
“ Mienette, als moderne vrouw doe ik waar ik zin in heb. Ik laat me aan niemand iets gelegen liggen. Jij 
wilt toch ook vrij en onafhankelijk zijn? Nu, toon dat dan ook en bewijs jezelf dat je onafhankelijk bent 
en niet aan de leiband van wie dan ook wenst te lopen.” 
“ Maar Addie, zou je geen conflict uitlokken?” 
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“ Een conflict?  Welnee, ik heb dit al eens eerder gedaan. Je zult zien dat de heren eerst versteld zullen 
staan en het daarna als een aangenaam nieuwtje zullen beschouwen, waar ze veel plezier aan kunnen bele-
ven. O, Mienette, mannen zijn zo voorspelbaar. Je moet ze bespelen. Niet afwachten zoals onze moeders 
ons hebben geleerd. Alleen als je toont wie je bent, zullen mannen je respecteren.” 
“ En de vrouwen, Addie? Zullen die je ook respecteren als je zo de bestaande normen van fatsoen over-
schrijdt?” 
“ Vrouwen? Die zijn hier toch niet aan boord? Bovendien vrouwen zullen je minachten, omdat zij niet het 
lef hebben om zich vrij en onafhankelijk op te stellen.” 
Addie keek nog eens in de spiegel, verschoof haar herenhoed nog eens zodat die iets schuin op haar hoofd 
kwam te staan en zei; “ En Mienette, ben je al klaar om op visite te gaan?” 
“ O, jawel hoor. Ik ga gewoon in de jurk, die ik nu aan heb.” 
Vastbesloten trok Addie de deur van de hut open en verliet, gevolgd door Mienette, hun onderkomen. Ze 
liepen door de verlaten messroom richting kajuit, waar ze even later de kapitein en de stuurman zouden 
ontmoetten. 
 “ Goedenavond, kapitein, stuurman,” zeiden Addie en Mienette bijna gelijktijdig toen zij de kajuit 
binnenkwamen. 
Een weifelend ‘goedenavond’ werd door de beide mannen teruggemompeld, terwijl zij enigszins beduusd 
naar de mannelijke verschijning van hun passagiere keken. Na een moment van stomme verbazing zei de 
stuurman, die de humor van de situatie als eerste inzag; “ Zo te zien hebben we een nieuw bemanningslid, 
kapitein.” 
Nadat deze een blik van verstandhouding met zijn meerdere had gewisseld, barstte hij uit in een spontane 
lach. 
“ Ik vind dit een prachtige demonstratie, juffrouw Harry. Werkelijk groots. Ik heb nog nooit een dame ge-
zien, die een dergelijke metamorfose durfde aan te gaan. Werkelijk geweldig.”  
“ Gaat u toch zitten, dames,” zei de kapitein uitnodigend, terwijl een glimlach zijn normale norse gelaats-
uitdrukking verjoeg. 
“ Wat willen de dames gebruiken?” 
Nadat de wensen kenbaar waren gemaakt en de heren en dames zich in hun stoelen hadden genesteld, ont-
wikkelde zich een amusant gesprek waarbij Addie verklaarde, waarom zij zich zo had uitgedost. 
“ Zo,” zei de kapitein, “ dus enerzijds acht u mannenkledij praktischer voor het verblijf aan boord en an-
derzijds accentueert het dragen van mannenkleding uw onafhankelijkheid als vrouw! Nu, ik vind het wer-
kelijk een fraaie verklaring. Ik heb zelden dames in herenkledij gezien, laat staan dat ik ooit een plausi-
bele verklaring daaromtrent heb mogen horen. Enfin, mejuffrouw Harry, ik vind dat deze herenkleding u 
uitstekend staat.” 
“ Kapitein,” zei Addie, “ mag ik u vragen hoe u op het idee bent gekomen om uw geluk op zee te gaan 
zoeken?  Kortom waarom hebt u gekozen voor het zeemanschap?” 
“ U hoopt van mij een verklaring te horen. Welnu die verklaring is even simpel als gewoontjes. Van huis 
uit kom ik van Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in de buurt van de Enge Lombartsteeg. Mijn vader 
was smid en had de slechte gewoonte om zijn dagelijks verdiende gage in de kroeg te besteden met als 
gevolg, dat mijn moeder en mijn broers en zusjes regelmatig met hongerige magen ’s avonds naar bed 
gingen. Vervolgens kregen mijn vader en moeder slaande ruzie, die later op de avond weer bijgelegd 
werd. Dit ging zo dag in dag uit. Jaren achtereen. Totdat ik er genoeg van kreeg om nog langer thuis te 
blijven. Ik zal toen ongeveer vijftien jaar oud zijn geweest. Op een dag zag ik in de IJhaven een prachtige 
moderne driemaster afgemeerd liggen. Ik was al een paar keer bij dat schip wezen kijken en had gezien 
dat het onder de Franse vlag voer met een Hollandse bemanning. Op zekere dag, het liep toen tegen de 
avond, ben ik via het kluisgat aan boord geklommen.”  
Hier wachtte de kapitein even met zijn verhaal om zijn pijp aan te steken, waarna de eerste aromatische 
tabakswolken de kajuitruimte vulde. Op dat moment kwam Pieter, de koksmaat, de kajuit binnen en be-
zorgde de kapitein de gevraagde koffie. De damp van de hete koffie vermengde zich met de tabaksrook, 
waardoor de blik van de kapitein even vertroebelde toen hij de koffie inschonk.   
“ Dank  je, Pieter.” 
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De kapitein deelde de kroezen uit onder zijn gasten, waarop Addie hem de volgende vraag stelde; “Ach 
kapitein, heeft u hier aan boord misschien ook cigarillo’s? Ik heb eigenlijk wel trek om iets te roken.” 
“ Wat blieft u?” vroeg de kapitein  hoogst verbaasd. “ Een cigarillo? Rookt u?” 
“ Niet vaak, maar zo onder bekenden vindt ik het wel prettig af en toe een rokertje op te steken.” 
Dit zeggende pakte Addie een parelmoeren pijpje te voorschijn en speelde daarmee tussen haar vingers. 
“ Maar natuurlijk, juffrouw Harry. Natuurlijk heb ik cigarillo’s.” 
Met een paar passen liep de kapitein naar de lage kast in de kajuit, schoof een smal laatje open en nam 
daar een doosje cigarillo’s uit. Mienette sloeg dit voorval met verbazing gade. 
“ Dus toch!” dacht ze bij zich zelf. “ Wat voor kunsten zal ze nog meer voor mij in petto hebben?” 
Addie nam een cigarillo uit het doosje, kneep met de nagel van haar duim het puntje er vanaf om vervol-
gens de cigarillo in het parelmoeren pijpje te steken. 
“ Alstublieft, juffrouw.”  
De kapitein bood Addie, middels een brandende kaars, vuur aan om de cigarillo aan te steken. Addie 
leunde vervolgens achterover in haar fauteuil, sloeg haar rechterbeen over haar linkerknie en zoog stevig 
aan het pijpje om daarna een volmaakte rookwolk de kajuit in te blazen. 
“ Maar kapitein, gaat u toch verder met uw verhaal. Excuse moi pour l’interruption.”  
“ Ahum, ik kroop dus via het kluisgat aan boord. Ik had geen geld, nauwelijks kleren aan mijn lijf maar 
wel de vaste wil om te gaan varen met dat schip. Weg uit Amsterdam, weg van huis, de wijde wereld in. 
Het was stil aan boord en ik liep naar de kajuit, waar licht brandde maar niemand aanwezig was. Ik ging 
naar binnen. Op de tafel in de kajuit lag een grote zeekaart. Ik boog me over de kaart om te zien wat er 
zoal op stond. Ik had zoiets nog nooit gezien. Natuurlijk, ik bevond me op verboden terrein. 
Plotsklaps kwam de kapitein van het schip binnen. ‘Wat wil je?’ vroeg hij. ‘De weg weten.’Was mijn 
antwoord‘  
‘Dan moet je hem eerst bezeilen,’ antwoordde hij. 
Deze man nam mijn aanwezigheid uiterst koel op. Hij was geenszins boos of geïrriteerd. Hij kwam naast 
me staan en wees met zijn wijsvinger de koerslijn aan die hij had uitgezet. 
‘Stoppen we hier?’ vroeg ik toen hij een bepaald punt op de kaart aanwees. ‘Nee,’ zei hij ‘Wij gaan altijd 
door’. 
‘Maar wat doe jij hier aan boord van mijn schip? Hoe oud ben je?’ 
‘Ik wil graag varen,’ zei ik hem, ‘En ik ben al vijftien jaar’ 
‘En weet je moeder hiervan?’ 
‘Mijn moeder is dood’, loog ik, ‘en mijn vader heb ik de laatste tijd nauwelijks gezien.’ Dat laatste was 
waar. 
‘Dus je wil mee op deze schuit?’ 
‘Jazeker,’ antwoordde ik enthousiast, terwijl mijn hart een paar slagen oversloeg. 
‘Dat kan, maar je verdient niets. Tegen kost en inwoning wil ik je meenemen als jongste bemanningslid. 
Je zult hier aan boord het minste werk moeten doen, begrijp je?’ zei hij. 
Ik knikte, terwijl ik geen flauw idee had van het soort werk dat hij bedoelde. 
‘Morgen vertrek ik. Je moet dus nu besluiten of je mee gaat of niet, zo niet dan moet je direct van mijn 
schip af,’ zei hij tamelijk nors. 
‘Ik ga mee,’ zei ik haastig. 
‘Goed,’ was zijn antwoord, ‘dan zal ik je aan mijn bemanning in het vooronder voorstellen’ 
Daar kreeg ik een hangmat toebedeeld en werd ik onder het gezag van de bootsman gesteld. De volgende 
dag vertrok de ‘La Fortunée’.  
Na een paar dagen varen, ontdekte ik dat het schip eigenlijk weinig lading aan boord had. ‘Driehonderd 
ton kolen,’ had de bootsman mij gezegd. Maar ze zouden aan de Afrikaanse kust nog een lading zwart 
ebbenhout, dat heel veel waard was, gaan ophalen.  
Na een paar weken zeilen arriveerde de ‘La Fortunée’ bij de Guinese kust en ging voor anker op een paar 
honderd meter afstand van het eiland ‘Goree’. Na een paar dagen wachten en niets doen, ontstond er op 
het strand van het eiland wat activiteiten. Er kwam een lange rij zwarte wezens aangelopen, die schijnbaar 
aaneengeregen waren met een soort koord. Deze wezens gingen op het strand zitten en werden gevoed. 
De kapitein stapte, met de chirurgijn en een paar matrozen, in een sloep en roeide naar het strand waar de 
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kapitein met een paar begeleiders van die groep sprak. Ik keek mijn ogen uit en ik verbaasde me telkens 
over wat daar op het strand gebeurde. De zwarte wezens moesten één voor één opstaan terwijl de kapitein 
en de chirurgijn deze zwarten bekeken, betastten en controleerden. Deze wezens bedekten met hun blote 
handen in schaamte hun geslacht. Het inspecteren duurde eindeloos lang. De zwarten zaten bij elkaar, zij 
dronken en aten in stilte. Stonden soms weer op bevel op om even later een paar passen voorwaarts te ma-
ken en daarna weer te gaan zitten. Ze keken omhoog, naar de lucht en soms naar elkaar. Eén van mijn  
maten stond naast me bij de reling het schouwspel te bekijken. 
“ Zo, Erik, dat is nu het zwarte ebbenhout. Die handel levert ons het meeste op. Veel meer dan die kolen 
in het onderste ruim.”   
Toen kwam de kapitein met zijn sloep weer terug en beval nog drie sloepen te strijken om die zwarten  op 
te halen. 
De driemaster ‘La Fortunée’ deinde rustig op en neer op de volle zee, terwijl de vier sloepen, huppelend 
op de golven van de branding en bemand met een aantal bemanningsleden,  naar het strand voeren. De 
zwarten werden onder luid gekrijs en gejammer, dat vanaf het schip duidelijk hoorbaar was, ingescheept. 
Ze zaten bijeen geklemd, verstijfd van angst, die bij elke golfslag toenam onder de zwoele lucht van die 
dag. De sloepen voeren volgeladen met hun  buit richting driemaster om het zwarte ebbenhout af te leve-
ren. Bibberend van angst beklommen de zwarten de uitgehangen touwladder op en betraden het grote 
drijvende huis van ons, blanken. De angst in hun ogen verried dat zij dachten dat hun laatste uur was ge-
slagen: Zij zouden opgegeten worden. De matrozen aan boord leken gegrepen te zijn door een bezeten 
koortsachtige bedrijvigheid. Ze schreeuwden en zwaaiden met hun armen, sommigen hieven dreigend 
hun zwaarden of metalen stokken. In stilte, hun  ketens met zich meeslepend daalden de zwarten één voor 
één af in het tussenruim van het schip. Sommige vrouwen wankelden, ze gingen de buik van het schip 
binnen met de blinde onhandigheid van mieren. Aan de balken van het tussenruim hingen zwak bran-
dende kaarslampjes, die richting gaven door de nauwe galerijen waar de zwarten een plek toegewezen 
kregen. Ik hoorde het klikken van beenboeien, waarmee de enkels van de zwarten aan een lange dwars-
stang werden bevestigd. Eén voor één werden de zwarten, strak naast elkaar liggend, vastgeketend. Toen 
de laatste was vastgezet, klom de bemanning weer aan dek. Het luik werd gesloten. Ik hoorde alleen het 
gedruis van het water en nu en dan het gerammel van de kettingen. Opeens werd er in een onverstaan-
bare taal naar elkaar geroepen; ‘Seleko, Esfel, Gulukato’. Vervolgens steeg er een gejammer op totdat in 
deze golf van geweeklaag en gejammer een rustige mannenstem de anderen aansprak, waarop de stilte te-
rugkeerde op het dek onder mijn voeten. Nadat de taken door de kapitein waren verdeeld, werden de zei-
len gehesen en voeren we richting Barbados, waar we acht weken later arriveerden. Mijn taak als jongste 
dekzwabber bestond uit het schoonhouden van het tussenruim waar de zwarten geketend lagen. Telkens 
werden er per dag groepjes van twintig slaven bovendeks gebracht om ze te luchten. Dan moest ik de 
leeggekomen ligplaatsen met zeewater schoonboenen. De urine, de drek en het bloed wegspoelen door de 
boordgaten. Naarmate de reis vorderde, werd de stank ondraaglijker. Voortdurend moest de bemanning 
bij het luchten van de slaven erop bedacht zijn dat hun ‘handel’ niet overboord sprong. Hun vrijheid tege-
moet. Na twee weken vielen de eerste doden. Ook al kregen de slaven voldoende te eten, de ontberingen 
in het donkere benauwde tussenruim  waar er zo velen opgesloten zaten, werd enkelen te veel. De doden 
werden zonder veel plichtplegingen overboord gekieperd, waarna de bemanning toekeek hoe het lijk door 
de immer aanwezige haaien aan stukken werd gescheurd, terwijl de kapitein verzuchtte dat er weer vijftig 
gulden naar de haaien was gegaan. Deze tocht is voor mij de meest verschrikkelijke in mijn  leven ge-
weest. Op Barbados aangekomen waren er van de tweehonderd slaven nog honderd vierenzestig in leven. 
De slaven werden daar door slavenhandelaars ‘by scranble’ verkocht. Het verkopen ‘by scranble’gaat als 
volgt; de handelaren maakten op de bekende manier de voorgenomen verkoop van de slaven bekend. 
Voorafgaand aan de verkoop werden de slaven ter bezichtiging aangeboden. In onderling overleg waren 
de kopers en de handelaren een gemiddelde prijs overeengekomen per slaaf. Op de dag van de vendutie 
werden de slaven in een grote, donkere ruimte  ondergebracht, zodat de kopers hun koopwaar niet konden 
zien. De ene koper had een eind touw bij zich, een tweede een collectie handboeien, een derde enige aan 
elkaar geknoopte zakdoeken, een vierde weer wat anders enz. Op een gegeven moment ging de deur van 
de stalling open en stormden de kopers naar binnen en strikten, boeiden of bonden zoveel zwarten als zij 
nodig dachten te hebben bijeen. De zwarten, die zo’n woeste troep kopers op zich af zagen komen, waren 
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er vast van overtuigd dat hun laatste moment gekomen was. Soms was deze manier van verkoop  aan-
leiding tot verwarring, twist en hoogslaande ruzie bij de kopers onderling. Tenslotte werden de buitge-
maakte slaven afgerekend bij de verkopers en vertrok een ieder met zijn nieuwe aanwinst.  

Vervolgens reisde ik met de ‘La Fortunée’ naar New Orleans, waar we de driehonderd ton kolen 
losten om balen katoen voor de terugtocht in te nemen. Daar ben ik gedrost en heb ik aangemonsterd op 
een Engels vrachtschip onder bevel van kapitein Brown. Bij deze kapitein ben ik twaalf jaar in dienst ge-
bleven en klom ik in rang op tot tweede stuurman. Dankzij kapitein Brown werd ik ingevoerd in de kunst 
van het zeemansschap en leerde ik omgaan met navigatie-instrumenten, scheepsverrichtingen en alles wat 
je maar aan boord kunt leren. Toen ik weer eens in Rotterdam afmeerde heb ik mij bij de rederij ‘Marce-
lus’ aangemeld en werd ik eerste stuurman op dit schip de ‘Jacoba Maria’ waar ik nu al weer vijf jaar als 
kapitein het bevel voer.”  
“ Wat is er met die slaven gebeurd?” vroeg Mienette, die met ontzetting naar het verhaal van de kapitein 
had geluisterd. 
“ Die slaven? Die werden waarschijnlijk doorverkocht aan handelaren of plantagehouders in Amerika of 
Suriname. In ieder geval naar een plek waar de vraag naar slaven het hoogst was. Ja, die slaven, die de 
reis hadden overleefd, werden dan te werk gesteld op plantages waar ze goed behandeld zouden worden 
en onderwezen werden in ons christelijk geloof. Sommige zouden zelfs, dat heeft men mij verteld, bij de 
dominee mogen studeren. Maar dat was slechts een voorrecht voor een enkeling.” 
“ Maar kapitein. Dat gelooft u zelf toch niet? Dat die slaven een gelukkige tijd kregen,” zei Addie. 
“ Waarom niet, juffrouw. Op de plantages krijgen die zwarten toch een veel beter leven dan in de jungle, 
waar ze iedere dag voor hun bestaan moeten vechten. Bovendien is de slavernij door de wettelijke bepa-
lingen toch aan banden gelegd.” 
 

Nadat koning Willem I van de Engelsen zijn gezag over de overzeese gebieden na de val van Napoleon, weer 
terug had gekregen moest hij de Engelse wetgeving m.b.t. de slavernij van 1808 erkennen en in gebruik 
stellen in de Nederlandse gebieden. In artikel 60 van de toenmalige nieuwe grondwet was dit duidelijk 
omschreven. Bovendien moest de koning een overeenkomst met de Engelsen aangaan, waarin werd bepaald 
dat vanaf 1818 een ge-mengd gerechtshof te Parimaribo werd opgericht dat overtredingen, begaan tegen de 
gesloten conventie, moest berechten. 
Ofschoon er door dat gerechtshof diverse zaken in Parimaribo werden behandeld kon het niet verhinderen 
dat in de eerste helft van de 19e eeuw meer dan twee miljoen zwarte Afrikaanse mensen gekidnapt en 
verhandeld werden naar de Noord- en Zuid Amerikaanse plantages. Pas in 1833 werd de wet ‘The Mighty 
Experience’ op de slavenhandel aangeno-men door het Engelse lagerhuis. Deze wet bepaalde dat; 
 
a.   alle slaven gelijktijdig vrij zouden worden verklaard  
b. dat in de 1e fase ( 1834-1840 ) aangevoerde slaven als ‘apprentices’ (leerlingen) werden beschouwd die 

zonder loon voor hun  eigenaar moesten werken 
c. de plantagehouders een geldelijke vergoeding van de overheid zouden krijgen 
d. dat de compensatiegelden, voor het verlies van marktinkomsten, verkregen werden door het verhogen 

van de heffingen op de producten uit de slavenhoudende landen 
 

Begrijpelijk is dat door de abolitionisten fel geprotesteerd werd tegen deze wet die de status van 
‘apprenticeship’ een vorm van verkapte slavernij beschouwden. Deze wet betekende voor de slaven geen 
algehele vrijheid omdat zij geen aanspraak konden maken op burgerlijke rechten en aldus gedwongen waren 
om voor hun levensonderhoud op de plantages te blijven werken. Officieel werd op 1 augustus 1838 de 
slavernij in de Britse gebieden afgeschaft.  

 
“ Wettelijk gezien moet een ieder,” zei kapitein Dekkers, “ die slaven houdt deze fatsoenlijk behandelen. 
Zij zijn natuurlijk onderdanig aan de plantagebeheerder en die heeft er belang bij dat zijn slaven gelukkig 
zijn en daardoor goede arbeidskrachten.” 
“ Dat is toch een utopie, kapitein. Nog altijd bestaan er misstanden. Hebt u nooit van de slavenopstanden 
op Santo Domingo gehoord? Waar de slaven zelf het recht in eigen hand hebben genomen door zich vrij 
te vechten van hun plantagehouders?” zei Addie. 
“ En weet u juffrouw waartoe dat heeft geleid? Het welvarende eiland Santo Domingo wordt nu beheerst 
door barbaren. De volledige blanke bevolking is uitgemoord en het eiland is economisch gezien een 
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ramp. Het zwarte bewind, dat zich nu gevestigd heeft in Port le Prince, gaat nog onmenselijker en meedo-
genlozer om met de zgn. vrijgemaakte slaven, die toen deel uitmaakten van de plantagegemeenschap.”  
“ Maar het is toch onchristelijk om mensen in gevangenschap te houden en hun elk recht op menselijk-
heid te ontnemen?” viel Mienette haar reisgenote bij. 
“ Tja, dames, theoretisch heeft u het gelijk aan uw kant maar in de bijbel staat geschreven dat de nakome-
lingen van Cham in slavernij en vervloeking zouden leven.” 
“ De bijbel zou hiermee een vrijbrief verlenen voor een ieder, die op barbaarse manier met zijn zwarte 
medemens zou omgaan. Dat kan nooit de intentie van de bijbel zijn. Hier wordt de bijbel onjuist geïnter-
preteerd, kapitein.” 
“ Zijn medemens? Ach juffrouw niemand op deze wereld beschouwt een zwarte als zijn medemens. Zij 
zijn onderontwikkeld, bezitten geen cultuur en vereren geen god maar afgoden. Zij zijn dom en lui. Al-
leen als zij zich voegen naar de wil van hun blanke meester kunnen zij gelukkig worden.” 
“ Dat ben ik beslist niet met u eens, kapitein,” zei Mienette tamelijk opgewonden. 
“ Bij ons thuis hebben wij jarenlang een jongen van het eiland Flores gehad, die door een oom van mij uit 
Batavia was meegenomen. Deze jongen is bij mijn vader in dienst gekomen en heeft zich uitermate goed 
gedragen. Voor mij was hij als een oudere broer. Ik was zeer aanhankelijk aan hem. Dom was hij beslist 
niet. Hij was behept met onkunde, maar door vlijt en oefening heeft hij zich opgewerkt tot een gewaar-
deerd magazijnbediende, die tenslotte zich heeft bekeerd tot het Christelijke geloof en in de Hervormde 
Gemeente in Delft in het huwelijk is getreden. Uw uitspraken zijn onjuist en vals tegenover al die men-
sen, die niet als ons gevormd zijn.” 
“ Laten wij, dames, de discussie sluiten, voordat zij ontaardt in een twistgesprek. Wij kunnen elk van ons 
bogen op onze standpunten, gebaseerd op ieders overtuiging. Ik ben er van overtuigd dat er altijd een 
vorm van mensenhandel zal blijven bestaan, hoe verwerpelijk ook, in die gebieden waar arbeidskracht te 
kort schiet. Ook ik gruw bij de gedachten, dat mensen als vee worden verhandeld maar regeringen en par-
lementen staan slavernij nog altijd toe in welke vorm dan ook. Kijk naar de Nederlandse Antillen. St. Eu-
statius is nog altijd de belangrijkste doorvoerhaven voor de slavenhandel naar Noord- en Zuid Amerika 
ondanks het feit dat Nederland zich al in 1818 geconformeerd heeft aan de conventie tegen de slavenhan-
del van de  Britten.”  
“ Ik hoop,” reageerde Addie op de woorden van de kapitein, “ dat de wetsvoorstellen van het ‘Mighty Ex-
perience’ door het Britse lagerhuis worden aangenomen en leiden tot de afschaffing van de slavernij. 
Alleen mensen, die in vrijheid leven en in vrijheid hun beslissingen kunnen nemen, zullen waardevol zijn 
voor de gemeenschap. Ook die mensen, die plantages beheren zullen op den duur in moeten zien, dat een 
vrijgemaakte slaaf, die gewaardeerd en beloond wordt voor zijn werk, meer positieve arbeid levert dan 
iemand die geknecht wordt.” 
“ Het klinkt allemaal erg mooi, juffrouw Harry, maar de wetsvoorstellen, waar u op doelt, zijn slechts een 
politieke verhulling om de slavenhandel door te laten gaan onder een ander blazoen.” 
Na deze uitspraken nam het gesprek een wat gemoedelijker karakter aan, waarbij de stuurman zich van 
zijn vrolijke kant liet zien en voor het gezelschap een aantal zeemansliederen ten gehore gaf, waarbij hij 
zichzelf begeleidde op een concertina. 
Toen de avond al ver gevorderd was en de nodige glaasjes Madera en Whisky genuttigd waren, verlieten 
Mienette en Addie in opperbeste stemming de kajuit om zich in hun hut te rusten te leggen.   
 
 De ‘Jacoba Maria’ lag noodgedwongen drie etmalen voor anker voor de kust van het eiland Wight 
voordat de mist optrok. Toen in de ochtend acht glazen werd geslagen streelde een zachte windvlag de 
‘Jacoba Maria’. Het voorbramzeil klapperde lusteloos op de windvlaag terwijl kapitein Dekker naar zijn 
roerganger liep. 
“ De wind is zuidoost, kapitein.” 
“ Ja, ik merk het ook. Ik zal de mannen roepen.” 
“ All hands on board,” riep de kapitein, die dit bevel nog altijd in het Engels gaf. 
“ Anker lichten en klaarmaken voor vertrek.” 
“ Koers ZZW aanhouden, stuurman.” 
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“ Nu streek er weer een windvlaag over het schip, maar nu heftiger. Het voorbramzeil klapperde 
nogmaals.” 
“ Doe een dubbelrif in de marszeilen, mannen!” 
“ Marszeilen hijsen en geitouwen aanzetten.” 
De bemanning reageerde gedisciplineerd en werkte zich langs het want omhoog, zette de brassen en de 
toppenenden vast en verzekerden de ra’s waarna zij de loef- en de lijriftalies aantrokken. 
“ Haal uit naar loef!” commandeerde de kapitein. 
De mannen op de ra’s hezen de zeildoeken met beide handen op en knoopten de reefzeisings goed gelijk 
stijf met een platte knoop. Langzaam kreeg de ‘Jacoba Maria’ meer snelheid. Eén voor één werden de 
zeilen gehesen totdat het schip volgetuigd van alle voordelen van de wind gebruik kon maken. De mist 
was nu volledig verdreven en een stevige bries stuwde de ‘Jacoba Maria’ vooruit. 
“ We varen eerst op Brest aan, stuur. Daarna nemen we een ruime bocht voorbij het eiland ‘d’Ouessau’ de 
Golf van Biskaje in en zetten we koers naar Bordeaux. Ik verwacht slechter wordend weer. Het water 
heeft een kleur, die me niet bevalt.” 
Inmiddels zaten Mienette en Addie in de messroom van hun kroes koffie te genieten. Mienette schreef 
een brief, die ze over een paar dagen in Bordeaux wilde gaan posten. Addie voorzag haar gemaakte schet-
sen van het schip van kleur. 
“ Wat schrijf je Mienette?” 
“ O, datgene wat we tot nu toe beleefd hebben. Volgens de kapitein zijn we over twee dagen in Bordeaux 
en kan ik de brief posten. Ik ben erg benieuwd hoe Bordeaux eruit ziet. Het lijkt me een interessante stad 
waar veel te doen valt. Helaas kunnen we er maar één dag passagieren. Dus moeten we goed gebruik ma-
ken van de tijd, die we voor het bezoek hebben.” 
“ Nu, Mienette, stel je maar niet te veel voor van Bordeaux. Het is er net zo gesteld als in iedere andere 
havenstad.” 
 Na een dag flink doorgevaren te hebben rondde de ‘Jacoba Maria’ het eiland d’Ouessant, dat voor 
de kust bij Brest ligt. Vervolgens koerste het schip de Golf van Biskaje in om een zuidelijke richting aan 
te houden. Nu het schip Het Kanaal had verlaten, werd de zware deining van de oceaan duidelijk voel-
baar. De wind trok aan en ruimde naar het noordwesten, waardoor de ‘Jacoba Maria’ de volle wind op de 
achtersteven kreeg. 
“ De wind trekt aan, stuurman. Ik denk dat we zwaar weer tegemoet gaan. Het water heeft een kleur en 
het bruist. Het lijkt wel een opkomende kwaadheid van iemand, die normaal heel rustig lijkt maar inwen-
dig de trekken van een onrustige vulkaan bezit.” 
“ De bakboordwacht is afgelost, kapitein. Zo direct moet er wat in het tuig gebeuren als de wind aanzwelt 
in kracht.” 
“ Ik ga de mannen optrommelen,” antwoordde de kapitein. 
Bij het draaien van het glas vielen de eerste regendruppels. 
“ De regen maakt het zicht slecht,” mopperde de stuurman. 
Michiel stond bij de reling voor de voormast en had zijn oliejas al aangetrokken. De regen liep in geultjes 
van zijn jas en druppelde op het glimmende hout van het dek. Zijn blonde haar hing in slierten langs zijn 
hoofd en deels voor zijn ogen. Hij luisterde naar het schip dat stampte en zwoegde onder de druk van de 
wind. 
 “ Kan een pittig nachtje worden, Michiel,” zei de stoere zeeman, die direct naast hem stond. 
De jongen keek glunderend naar de man, die al zoveel voor hem betekend had. Hij had hem, toen hij in 
Rotterdam een zwerversbestaan leidde, als twaalfjarige jongen, van straat gehaald en hem meegenomen 
aan boord. Toen heeft hij hem het zeemansleven geleerd en hem van alles bijgebracht, dat te maken had 
met de zeilvaart en met het werken als jongste maatje. Hij draaide zich terug en bekeek de onrustige zee, 
die met een onstuimige regelmaat de grote golven op het achterschip deed oplopen. Hij dacht alvast aan 
straks, als hij met de anderen in de gitzwarte nacht onder een loeiend firmament het want in zou worden 
gestuurd om de bramzeilen weg te halen. Toen de zon onderging had hij het al gezien. De hemel tekende 
net zo rood als het koolvuur van een haard. De zee woelde hoog op, grauwig zwart met een purperen 
weerglans, waarbij de hoge golven gevolgd werden door diepe dalen, die het schip meedogenloos ophie-
ven en weer lieten zakken. 
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“ Zeg stuurman, ga jij je rust nemen. Ik zal Cees Meijer aan het roer zetten voor de komende wacht. Ik 
heb je nodig als de storm op zijn hevigst is.” 
De kapitein beval zijn mannen de zeilen te reven. De nacht kondigde zich aan, donker en onheilspellend. 
Behalve het grote stormstagzeil en de stagfok waren nu alle zeilen met beide beslaglijnen ingenomen en 
vastgezet. De regen veranderde de zeilen in watervallen en de wind loeide door het tuig. 
“ Zo, nu de zeilen zijn gereefd is het schip klaar om de storm te weerstaan,”dacht de kapitein bij zichzelf. 
 Inmiddels was de komst van de storm ook Mienette en Addie niet ontgaan en hadden zij zich, zo-
als de kapitein hun aangeraden had, in hun hut opgesloten. Zij waren vervolgens, omdat alles wat niet 
vast zat in de hut heen en weer schoof, in bed gaan liggen om de storm aan zich voorbij te laten gaan. Het 
brandende olielantarentje, dat aan een van de plafondbalken hing, liet zijn licht met een zwaaiende bewe-
ging door de hut schijnen, waardoor de voorwerpen in de hut dan weer een kleine en daarna weer een gro-
te schaduw projecteerden op de wanden. Bij iedere beweging van het lantaarntje liet het een piepend ge-
luid horen, dat Mienette de koude rillingen over haar rug joeg. Nu de golven steeds hoger en de dalen die-
per werden voelde Mienette haar maaltijd opstandig worden in haar maag. De eerste tekenen van zeeziek-
te openbaarde zich. 
“ Addie, Addie. Ik voel me misselijk.” 
“ Je moet rustig blijven liggen, Mienette, nergens aan denken, je ontspannen.” 
Al snel voelde Mienette het onmiskenbare gevoel van braakneigingen in zich opkomen. Haar maag 
kromp ineen, sputterde tegen, haar kaken wilden zich op elkaar klemmen, terwijl haar neus een verstop-
ping simuleerde. Met een sprong schoot ze haar kooi uit, griste met een snelle beweging de po uit het ge-
mak en wist nog net op tijd een vloed van braaksel op te vangen. Haar maag kromp weer ineen om een 
volgende stortvloed van braaksel naar boven te brengen. Trillend van ellende, met de ene hand de po 
vasthoudend en met de andere steunend aan de deurknop om niet om te vallen, wachtte Mienette de vol-
gende aanval af. Addie, die haar reisgenote op de rug bekeek, voelde nu, bij het horen van het overgeven 
door Mienette en het ruiken van de zure geur van het braaksel, dat ook haar maag in opstand kwam. Vlug 
kwam ze uit de bovenste kooi en nam ze de po van Mienette over om vervolgens haar bijdrage aan braak-
sel in de po te deponeren. Zo stonden ze naast elkaar, elkaar kotsend af te wisselen als twee hopeloze we-
zentjes in het zwakke licht van hun hut. Tenslotte stapte Mienette, uitgeput door het overgeven, trillend 
en bevend over haar hele lichaam, terug in haar kooi. Even later gevolgd door Addie, die ook niet veel 
energie meer over had.  
In stilte wachtten ze gelaten de gebeurtenissen af, die zich over hen zouden uitstorten.  

Vlak voor middernacht, toen de storm op zijn hevigst was, sloeg de schoothoorn van de slagfok 
met een enorme knal los. Het zeildoek, dat zijn verbinding met het schip kwijt was, sloeg wild heen en 
weer. 
“ Stagfokzeil onmiddellijk binnen halen,” beval de kapitein tegen het loeiende lawaai van de wind in. 
“ Kom mannen,” zei Henk, die met zijn maten paraat stond bij de voormast, “ haal het doek neer en vier 
de geilijnen.” 
“ Het zit vast, Henk,” riep een van de maten. 
“ Trek dan met zijn tweeën. We moeten het doek ruimen anders zijn we het kwijt,” schreeuwde de  
zeeman zijn maten toe. 
“ Het gaat niet. Het zit boven vast in de schoothoorn.” 
“ Verdomme. Ook dat nog. Iemand moet naar boven. De lijn zit vast in de knevel.” 
“ Ik ga wel, Henk,” zei de scheepsjongen. 
Rap klom Michiel het want van de voormast in om bovenin bij de ra van de fokkenmast het vastzittende 
geilijn los te maken. 
“ Voorzichtig Michiel. Hou je goed vast,” brulde Henk hem na. 
Nu Michiel bij de fokkenmast was gekomen, probeerde hij het geitouw, dat zich had vastgeklemd, los te 
trekken. Met zijn linkerhand deed hij verwoede pogingen om het touw dat tussen de knevel en het schoot-
blok vast zat, los te peuteren. 
“ Het zit geklemd, Henk!” schreeuwde Michiel boven het geloei van de storm uit. 
“ Snij het dan door, Michiel. Anders houden we het zeil niet meer.” 
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Terwijl de regen op de mannen neergutste, pakte Michiel zijn mes, hield met zijn linkerhand de schoot-
hoorn vast en sneed met zijn mes in deze onstabiele stand in het want, het geitouw door. Op het moment 
dat het touw doorgesneden was, sprong de schoothoorn uit Michiels hand en trok het schip door een harde 
windvlaag getroffen plotseling sterk naar bakboord. Een luide schreeuw volgde. 
“ Godverdomme, Michiel, Hou je vast.” 
Een donkere schim vloog aan de mannen voorbij en belandde met een plons in het water. 
“ Man overboord. Man overboord!!” schreeuwde Henk en hij rende naar het halfdek om daar het red-
dingshout met een lang koord uit te werpen. Daar zag Henk in een flits de arm van Michiel uit het donke-
re water steken. Met alle kracht, die hij in zich had, wierp hij het reddingshout zo ver mogelijk in de rich-
ting waar Michiel lag. Een grote golf tilde het achterschip van de ‘Jacoba Maria’ hoog op. Henk zag tot 
zijn schrik dat het reddingshout nog meters van Michiel lag. Hij zag nog eenmaal een vertwijfelde bewe-
ging van Michiels arm in het golvendal toen de grote golf brak en met geweld een enorme lading schui-
mend water over de drenkeling en over het halfdek uitstortte. Proestend keek Henk vertwijfeld naar het 
punt waar hij Michiel de laatste maal zag.  
“ Michiel, verdomme, Michiel!!” 
Niets zag hij meer, alleen het reddingshout dat doelloos op de golf dreef. 
“ Verdomme Michiel. Waarom jij. Michiel. Verdomme.”  
Grote tranen drupten de robuuste zeeman over de wangen, terwijl hij radeloos het achterdek opliep om te 
kijken of hij nog een glimp van de jongen zou zien. 
“ Verdomme Michiel, verdomme,” snikte de altijd zo stoere zeeman nogmaals, totdat de stem van de ka-
pitein hem weer bij zijn positieven bracht. 
“ Stagfokzeil binnenhalen en voor stormstagzeil bij zetten!” 
Gedisciplineerd voerden de mannen zonder een woord te zeggen het bevel uit. Nog eenmaal keken ze 
over de woeste golven, waarin hun Michiel was verdwenen. 
 
 Van de gebeurtenissen, die zich die nacht op het dek hadden afgespeeld, hadden Mienette en Ad-
die geen weet. Het duurde tot diep in de nacht, voordat zij door de slaap werden overmand en de volgen-
de dag pas laat in de ochtend opstonden. 
“ De storm is wat geluwd, Mienette. Misschien kunnen we ons nu aankleden en wat frisse lucht gaan 
scheppen. Het ruikt hier verschrikkelijk onfris.” 
De daad bij het woord voegend stonden ze beiden op en vroegen de kok en licht ontbijt van scheepsbe-
schuit en jam voor hun klaar te willen maken. 
Met een vriendelijk ‘goedemorgen’ en een grijnslach tot aan de oren bood de kok het gevraagde ontbijt 
aan. Na dit ontbijt trokken Mienette en Addie hun jas aan om de frisse lucht op het dek te gaan insnuiven. 
Zich goed vasthoudend aan de reling waagden ze zich via de boordgang richting halfdek.  
“ Wat een hoge golven, Addie. Zijn ze van nacht nog hoger geweest?” 
“ Dat denk ik wel. De storm is nu al flink getemperd. Kom laten we naar het halfdek gaan, daar staan we 
meer uit de wind.” 
Voorzichtig,  zich aan de reling in evenwicht houdend, liepen Mienette en Addie over de boordgang rich-
ting halfdek. Toen ze ter hoogte van de kajuit van de kapitein waren hoorden ze de kapitein op harde toon 
uitvallen tegen iemand. 
“ Hoe kon je zo stom zijn, Henk! Je had nooit die jongen in het want mogen sturen. Je had die klus door 
een volwassen matroos moeten laten klaren.”   
“ Maar schipper, die jongen zat al in het want voordat ik de opdracht had gegeven. Toen hij daar eenmaal 
boven in het want zat heb ik hem zijn gang laten gaan.” 
“ Die jongen is toch veel te licht om dat werk te doen, Henk!  Hij is gewoon het want uit geblazen. Het is 
onvergeeflijk.” 
“ Ik zal hiervan rapport moeten maken in het scheepsjournaal.” 
Mienette en Addie keken elkaar verbaasd aan. Niet wetend wat zich die nacht had afgespeeld.  
Nieuwsgierig bleven ze bij het kajuitraam staan om het vervolg van het gesprek af te luisteren. 
“ Henk, gebeurd is gebeurd. Weet je nog wat van die jongen?  Heeft hij nog familie of zo die ingelicht 
moet worden?”  
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“ Zover ik weet niet. Ik heb hem als weggelopen weesjongen van de straat geplukt en hier aan boord 
gebracht.” 
“ Nu, dat is dan een zorg minder. Er zullen wel niet veel tranen om hem worden gelaten,” zei de kapitein 
nors. 
“ Verdomme Dekker. Het was nog maar een kind!” 
“ Dat had jij je moeten bedenken toen je hem het want instuurde.” 
Met een knal werd de kajuitdeur dichtgegooid en de stoere zeeman liep zonder op of om te kijken snel het 
trapje af, stak het halfdek over om via een deur het vooronder in te gaan. 
“ Er is zeker wat gebeurd, Addie!”  
“ Ja, dat denk ik ook. Laten we de kapitein op dit moment maar niet lastig vallen. Ik vind dat we niet te 
lang op het halfdek moeten blijven. Het is toch wel erg fris, zo met die wind.” 
Nadat Mienette en Addie een klein kwartiertje vanaf het halfdek naar de nog immer woeste zee hadden 
gekeken, besloten ze terug te gaan naar de messroom waar het altijd veel behaaglijker vertoeven was dan 
op het halfdek. De rest van de dag brachten Mienette en Addie lezend en bordurend door in de warmte 
van de messroom, terwijl hun slaapvertrek flink gelucht werd door de wagenwijd opengezette patrijs-
poort. Tegen de avond was de storm gaan liggen en naderde de ‘Jacoba Maria’ de La Pointe de la Coubre, 
de noordelijke oever van de Gironde. 
“ Lichtbaken in zicht, kapitein,” meldde de stuurman. 
“ Dat hebben we snel gedaan. Dat is het lichtbaken van Pointe de Grave. Over een uur of twee varen we 
de monding van de Gironde binnen. In de beschutting van de oevers kunnen we dan weer vol zeil voeren. 
We moeten nog zeker honderd kilometer de Gironde afvaren voordat we in Bordeaux zijn. Ik wil bij St. 
Estephe voor de nacht voor anker gaan en dan in de vroege ochtend verder gaan naar Bordeaux,” zei 
kapitein Dekker. 
 
 Voor dag en dauw werd de volgende dag de bemanning opgetrommeld, de zeilen gehesen om bij 
de zachte maar gunstige westenwind, de Gironde stroomopwaarts op te gaan om bij Lamarque de Charon-
ne in te varen om tenslotte voor het middaguur af te meren aan de Quai de la Douane in Bordeaux. 
Mienette en Addie hadden de laatste uren, met spanning op de voorplecht van de ‘Jacoba Maria’ staand, 
uitgekeken naar de plaats van bestemming. 
“  Zo Mienette, eindelijk weer eens in de bewoonde wereld. Ik verlang er naar om van boord te gaan en 
me in het stadsleven te begeven. Ik zal de kapitein informeren, dat we na het middageten gaan passagie-
ren.” 
De kapitein nam de wensen van zijn passagiers voor kennisgeving aan en adviseerde hen zich onder de 
hoede van zijn tweede stuurman Cees Meijer te stellen voor het passagieren in de stad. 
Cees Meijer was een vrij knappe man van rond de vijfendertig jaar die, zo had Mienette gehoord, pas ge-
trouwd was en van geboorte uit Amsterdam afkomstig was. Hij had een innemend gezicht, een klein snor-
retje, brede wenkbrauwen, een niet te grote en ook niet een te kleine neus en mond. Als hoofdbedekking 
had hij pikzwart haar dat bij zijn enigszins donkere huidtint, goed combineerde. Deze slanke persoonlijk-
heid wist goed om te gaan met zijn charmes en was dan al gauw een geziene figuur bij beide dames aan 
boord van de ‘Jacoba Maria’.  
Terwijl Mienette, Addie en Cees Meijer de loopplank afliepen om zich in het gewoel van de mensenme-
nigte op de kade te mengen, werden de eerste vaten wijn al in het ruim van de ‘Jacoba Maria’ ingeladen. 
Ze hadden van de kapitein het verzoek en het advies gekregen zich toch vooral voor acht uur ’s avonds 
weer aan boord te willen melden, zodat hij zich niet ongerust behoefde te maken.    
Zo gebeurde het dat het drietal gekleed in  hun uitgaanskledij via de Place de la Bourse de stad inliepen. 
Op het plein bewonderden ze het paleis waarna ze de Rue St. Remi inwandelden, waar zij verrast werden 
door de veelheid aan winkeltjes, kraampjes, handelaren en standwerkers. Aan het eind van de straat na-
men ze voorlopig afscheid van hun beschermer, die naar oud zeemansgebruik, nog aantal zaken moest re-
gelen bij een bekende in de Rue Neuve, een straat in de volksbuurt St. Michel. Ze spraken af elkaar weer 
te treffen in het cafe ‘Les Mouchons’ aan het begin van de Rue St. Remi. 

Mienette en Addie namen ruimschoots de tijd om zich al wandelend indrukken op te doen van het 
oude centrum van Bordeaux. Zich beschermend tegen de hitte van de middagzon hadden Mienette en 
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Addie hun parasols opgestoken en vermaakten ze zich met alles wat hen op hun pad deed ontmoeten. Zo 
bezochten zij de markt op de Place de Comedie, waar ze wat souvenirs en parfums kochten. Vervolgens 
bekeken ze de Eglise Notre Dame en kwamen via de Porte Dijeaux bij het Hotel de Ville waar Mienette 
haar brief naar Holland postte. Het Hotel de Ville bleek eens het paleis van de aartsbisschop van Borde-
aux te zijn geweest, vertelde een portier. Tenslotte liepen Mienette en Addie de Rue des Trois Conils in 
voor een bezoek aan de Cathedrale St. André om daarna via vele omzwervingen en dwalingen door aller-
lei kleine straatjes en gezellig aandoende pleintjes weer op de Rue St. Remi aan te komen. Op het terras 
van café ‘Les Mouchons’ troffen Mienette en Addie Cees Meijer aan achter een groot glas bier. Op zijn 
advies gebruikten ze een goede Franse maaltijd om vervolgens rond acht uur de terugtocht naar de ‘Jaco-
ba Maria’ te aanvaarden. Ze troffen het schip stil en verlaten aan tussen de vele andere grote en kleinere 
schepen aan de aanlegsteiger van de Quai de la Douane. Alleen de kapitein en twee matrozen, die de 
stuurboordwacht vervulden, waren nog aan boord. 
“ Zo, Mienette,” zei Addie, nadat ze bij de kapitein de rest van de avond hadden doorgebracht, hun hut 
weer betraden, “ zo dit was heerlijk. Even de benen te kunnen strekken in deze toch wel aantrekkelijke 
stad.” 
“ Ja, de stad heeft mij ook wel verbaasd. Zij bezit veel charme net als Amsterdam met al zijn grote heren-
huizen. Sommige zijn zelfs luxueus te noemen. Maar het leukst vond ik toch wel die kleine winkeltjes bij 
het pleintje en de markt. Ik zou hier best nog wel een dag langer willen blijven om de rest van de stad te 
zien. Maar ja, morgen vertrekken we alweer. Maar Addie, heb jij nou begrepen waarom Cees Meijer ons 
ineens verliet? Hij had toch ook met ons mee kunnen gaan? Hij wist erg veel te vertellen over dat paleis 
‘La Bourse’. 
“ Ach, Mienette. Snap dat toch. Een man, die een paar weken al op een schip heeft gezeten heeft andere 
behoeften dan winkeltjes bekijken.” 
“ O, ja?” 
“ Ja natuurlijk. Hij is bij de vrouwen geweest. Snap dat toch!” 
“ En hij is toch getrouwd?”  
“ Tja, dat hoeft voor een man geen beletsel te zijn.” 
 

De volgende ochtend verliet de ‘Jacoba Maria’ al vroeg de kade van Bordeaux. Kapitein Dekker 
had voor het gedeelte over de Charonne een sleepboot ingehuurd, die zijn schip vanwege de verkeerd 
staande wind, de Charonne zou afslepen. Zodra de ‘Jacoba Maria’ in het brede water van de Gironde zou 
zijn aangekomen verwachtte hij stroomafwaarts naar de zee te kunnen varen op weinig zeil zonder dat het 
bak zou komen te staan. Grote rookslierten spreidde zich uit over de ‘Jacoba Maria’. Op het voordek 
stonden Mienette en Addie de verrichtingen van de stoomsleepboot gade te slaan.  
“ Addie, die sleepboot produceert wel erg veel zwarte rook. Ik ga terug naar de messroom. Hier stik ik 
bijna in de rook.” 
“ Mienette, dat is de vooruitgang. Over een paar jaar zul je alleen nog door stoom aangedreven schepen 
zien, die onafhankelijk van de wind hun koers over de wereldzeeën zullen bepalen. Maar wat betreft de 
rook, heb je volkomen gelijk. Het is hier niet uit te houden.” 
Zo werden de twee wereldreizigsters van de voorplecht van het schip verdreven om plaats te nemen in de 
aangename messroom, waar zij hun vertrouwde handwerk weer opnamen. 
Na een paar uur slepen bereikte de ‘Jacoba Maria’ de Gironde, de sleeptrossen werden losgegooid en op 
de kracht van de ebstroom, die tot aan de kades van Bordeaux voelbaar is, dreef de ‘Jacoba Maria’ rich-
ting open zee. De kapitein had, voor zover de wind dat toeliet, alleen het bezaanzeil en de beide kluiver-
zeilen bijgezet om zo optimaal mogelijk van de weinige gunstige wind en de ebbeweging in de Gironde 
gebruik te maken. Eenmaal op open zee gekomen bepaalde de kapitein de koers en gaf hij zijn stuurman 
instructies en liet hij de benodigde zeilen bijzetten, waardoor het schip een stevige vaart kreeg richting 
Spanje door een westelijke wind, die over de Golf van Biskaje woei. 
    Nadat Cape Finestre was gerond voer de ‘Jacoba Maria’ langs de kust van Portugal richting Noord 
Afrika. Nu de wind weer goed in de zeilen zat, maakte het schip flinke vorderingen per dag om na een 
week, sinds zij Bordeaux had verlaten, op de Kaap Verdische Eilanden aan te koersen om daar proviand 
in te slaan voor de grote sprong naar Lagos. 
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“ Kapitein, de fokkemastuitkijk heeft de vuurtoren van Ribeiras gemeld in zuidoostelijke richting.” 
De kapitein pakte zijn scheepskijker en tuurde de horizon af. Heel ver in het zuidoosten zag ook hij het 
zwakke licht van de vuurtoren. 
“ ZZO aanhouden, stuurman. We houden het baken aan bakboordzijde. Ik wil in Pedra Badejo voor anker 
gaan. We hebben nog zo’n acht uur varen voor de boeg voordat we in Pedra zijn. Dan is het waarschijn-
lijk al avond geworden en kunnen we het best buitengaats blijven.” 
Mienette en Addie, die getipt waren dat ze de Kaap Verdische Eilanden naderden, konden hun ongeduld 
nauwelijks bedwingen om van boord te mogen gaan. Daar zouden een aantal bemanningsleden van boord 
gaan om de benodigde voorraden in te slaan. 
Nadat de vuurtoren van Mangue de Setes Ribeiras aan bakboordzijde was gepasseerd, zette de kapitein 
koers naar de kust richting het kleine havenplaatsje Pedra Badejo. Daar aangekomen wierp men voor de 
haven het anker uit om de volgende dag de haven binnen te varen.  
“ Stuurman, ik wil vannacht de wacht verdubbelen. Het is mij hier al een keer aan de landingssteiger 
overkomen, dat ik ’s nachts door bandieten werd overvallen. Jij en de bootsman nemen de hondenwacht 
voor je rekening. Daarna zullen Cees Meijer en Gilbert du Pré de dagwacht nemen. Dan hebben we een 
goede bezetting voor de wacht.” 
Mienette en Addie hadden zich, nu de zon onderging, op het halfdek geposteerd om te genieten van de 
laatste zonnestralen. Ze bewonderden de langzaam ondergaande zon die het uitspansel in een oranje/rode 
gloed zette. De zee was zo kalm, dat ze de storm in de Golf van Biskaje volledig vergaten. 
“ Wat een prachtige avond, Addie. Zo rustig en vredig. Zie je daar het dorpje en de haven liggen in het 
oranje schijnsel van de zon. Hier is het heerlijk, de zwoele temperatuur en de zachte zoete geuren, die 
vanaf het land komen aanwaaien. Ik zou hier wel altijd willen blijven.” 
“ Dan zul je wel wat ideeën moeten opgeven, Mienette. Je wilde toch zo graag de hele wereld zien? Dit 
eilandje Santiago is maar een klein eilandje op de wereldschaal. Bovendien is er in het verleden vaak om 
dit eiland gestreden. Er staan hier allerlei fortificaties, dus bepaald rustig zal het hier nooit lang zijn. Ook 
is slechts een klein gedeelte, zoals de havensteden en de kuststrook, bewoond. Ik denk, Mienette, dat je 
hier al snel uitgekeken bent en dat je weer verder zult willen trekken naar nieuwe streken en andere uitda-
gingen. Maar wat betreft je romantische gevoelens moet ik je gelijk geven. Het is werkelijk een prachtige 
avond om te onthouden. Rechts van ons de Atlantische Oceaan en links van ons dat lieflijke dorpje met 
de haven, die beschermd worden door de vuurtoren van Pedra Badejo. Werkelijk prachtig.”     
Nadat Addie en Mienette nog een uurtje genoten hadden van de invallende duisternis, zochten ze voor de 
komende nacht de intimiteit van hun eenvoudige hut op, terwijl de bakboordswacht zich klaarmaakte 
voor de hondenwacht. 
 

“ Stuurman, bootsman,” zei de kapitein tegen zijn vertrouwelingen, ” voordat jullie aan je wacht 
begint wil ik dat je je bewapent.” 
Uit een lade van de lage kast in de kajuit, pakte de kapitein twee dubbelloops pistolen en overhandigde 
die aan de twee mannen. 
“ Ik heb ze al geladen. Mocht je tijdens de wacht verdachte situaties aantreffen, schroom dan niet om van 
de vuurwapens gebruik te maken. Het is niet alleen voor jullie veiligheid maar ook voor die van ons. Het 
is voor ons allemaal van belang dat jullie uiterst waakzaam zijn. Deze plek voor de kust van Kaap Ver-
dische Eilanden staat bekend als gevaarlijk. Dus wees op je hoede!”  
Na deze waarschuwende woorden begaven Daan Mulder en Evert Lucassen zich naar het dek om hun 
wachtrondes te lopen en van tijd tot tijd elkaar verhalen of gedachten te vertellen. Inmiddels was het mid-
dernacht geworden. De heldere hemel, die daarstraks nog bezaaid was met flonkerende sterren vertoonde 
nu, bij de aanvang van de hondenwacht, een sluierbewolking waar de volle maan soms achter schuil ging. 
“ Zeg Evert, wat vind je tot nu toe van deze reis?” 
“ Hoezo? Waarom vraag je dat. Zo bijzonder is deze reis toch niet?” 
“ Ik bedoel eigenlijk de reis met die twee passagiers, die we mee hebben. Ik vind het best wel leuk wat 
vrouwvolk aan boord te hebben. Ze zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd in ons werk en vragen vaak wat 
we en waarom we iets doen.” 



 274

“ Mij maakt het niet zo veel uit. Maar naar oud zeemansgeloof brengt vrouwvolk aan boord een schip on-
geluk. Ze demotiveren de mannen en kunnen een slechte invloed hebben op het moreel. Maar het is een 
beslissing van de kapitein om passagiers mee te nemen. Uiteindelijk levert dit tochtje van die twee dames 
ons ook geld op. Vanuit dat standpunt bezien heb ik er geen moeite mee. Maar Daan laten we nog eens 
een ronde lopen om alles na te zien.”  
Zo verliep het ene na het andere wachtuur, terwijl de maan zich steeds vaker verschool achter de opko-
mende bewolking. Rond drie uur, toen de ochtendschemering zich nog niet gemeld had, dacht Daan een 
vreemd geluid te horen. Een geluid dat niet tot de gebruikelijke geluiden van klotsend water en zacht 
klapperend tuigage was thuis te brengen. 
“ Hoor je dat, Evert?” 
“ Wat? Ik hoor niets.” 
“ Ik hoorde een lichte bonk, daar bij de voorsteven van het schip.” 
“ Ach, dat zal een van de jongens zijn, die een sanitaire stop op de latrine maakt. Maar laten we naar het 
voorschip gaan, dan weten we het zeker.” 
“ Alarm! Alarm!!” hoorden de twee wachtlopers roepen direct gevolgd door het droge geluid van een 
pistoolschot dat nog lang echode over zee. 
“ Verdorie, Evert. Dat is menens. Jij rechts, langs bakboord, ze mogen ons niet samen zien, ik ga langs 
links.”  
De twee mannen slopen zo snel mogelijk over het halfdek richting voormast, terwijl de maan zich op-
nieuw verschool achter een wolkenband. Evert liep snel naar het trapje, dat naar het bovendek leidde. On-
danks zijn leeftijd en gedrongen gestalte, was hij zeer lichtvoetig. Zonder ook maar een geluid te maken 
beklom hij voorzichtig het trapje, zodat hij net over de rand van het bovendek kon kijken. Hij klemde het 
pistool in zijn rechter vuist nu hij de haan had gespannen. Onder de dekking van het hoger gelegen bo-
vendek liet hij zijn ogen over het dek dwalen. Juist op dat moment kwam de maan weer even te voor-
schijn en zette het dek in een flauw lichtschijnsel. Evert hield zijn adem in en ging nog een tree hoger 
staan waardoor hij zijn vuist met het pistool op het dek kon leggen. Daar rechts naast de fokkenmast zag 
hij bij het zwakke licht van de maan, een donkere schim in gebogen houding richting bakboordreling lo-
pen. Plotsklaps bleef de schim staan, keek zijn richting uit en Evert zag dat de schim iets schitterends in 
zijn hand hield. Hij bedacht zich geen moment, hij legde aan, richtte zo precies mogelijk en haalde zonder 
te twijfelen de trekker over. Een donderend pistoolschot weerklonk. De schim richtte zich even op om 
vervolgens op het dek neer te storten. Direct daarop zag Evert een tweede schim, aan de linkerkant van de 
fokkenmast. Hij zag een vuurbal in de hand van de schim en Evert voelde een kogel rakelings langs zijn 
hoofd sissen, die vervolgens met een klap zich in het houtwerk van het halfdek boorde. Direct daarop 
vuurde Daan zijn pistool af. Met een katachtige beweging zag Evert de schim naar de reling vluchten 
waar hij op acrobatische wijze overheen sprong om vervolgens langs het ankertouw af te glijden naar een 
bootje dat vlak onder de voorplecht van de ‘Jacoba Maria’ lag. 
“ Daar gaat ie, Daan! Hij is overboord gegaan. Vlug leg hem neer.” 
Daan snelde naar de reling aan bakboordzijde, richtte zijn pistool op de twee figuren, die in  het bootje za-
ten en zich zo snel mogelijk uit de voeten maakten. Hij haalde de trekker over en de kogel verdween met 
een plons achter het achtersteven van het vluchtende sloepje.” 
“ Verdomme, mis!” 
“ Vlug Evert. Jij hebt nog een kogel. Gebruik hem!” 
Evert legde aan, schatte de afstand en vuurde. Ook dit schot miste doel. Het ketste op de zijrand van het 
kleine bootje af, waarin de twee figuren roeiden voor hun leven. 
“ Godver….,” vloekte Evert, “ dit heb ik nog nooit meegemaakt. Stelletje brutale schoften. Maar ik heb er 
een neergelegd.” 
Inmiddels was het grootste deel van de bemanning door het lawaai gewekt en had zich verzameld op het 
halfdek. Schaars gekleed in ondergoed, nachthemd of jas stonden ze bij elkaar zich afvragend wat er aan 
de hand was. 
“ Wat is er gebeurd, Evert?” vroeg Henk, die zich verantwoordelijk voelde voor alles wat zich op het 
voorschip afspeelde. 
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“ Een roofoverval, kapitein,” meldde Daan aan de gezagvoerder, die zich bij het groepje mannen had aan-
gesloten. 
“ We hoorden een schreeuw van één van ons en daarna een pistoolschot. Toen we die gasten in de gaten 
kregen heeft Evert er één neergelegd. Die ligt daar bij de fokkenmast. Die ander gozer nam daarop direct 
de benen.” 
“ Maar wie van ons heeft er alarm geslagen?” vroeg de kapitein. 
“ Henk, kijk jij eens of je al je mannen hebt?” 
“ Ik mis Hannes!” 
“ Dat kan, kapitein,” antwoordde een lichtmatroos, “ Hannes is mijn slapie, ik merkte vannacht dat hij het 
vooronder verliet. Hij moest waarschijnlijk poepen, denk ik.”  
“ Wat?? Godverdomme. Poepen!” zei Henk. 
“ Ik zal even kijken bij de boegspriet.” 
Met grote passen liep Henk richting boegspriet. 
“ Hé, mannen. Hier ligt die gozer, die Evert heeft omgelegd!” 
Even later bereikte Henk de boegspriet waar de bemanning gebruikelijk hun behoefte deed. 
“ Godverdomme, kapitein! Ze hebben Hannes vermoord.” 
Half naakt zat een levenloze Hannes weggezakt in de latrine. Een rode vlek op het voorhoofd getuigde 
van de inslag, die de kogel had gemaakt. 
“ Verdomme, Hannes.” 
Samen met Evert tilde Henk het lichaam uit de latrine en legde het met zorg op het halfdek. Een enkeling 
sloeg een kruisteken en prevelde met de kapitein een Onze Vader voor de zielenheil van hun makker. 
“ Mannen,” sprak de kapitein zijn bemanning toe, “ ik wil dat jullie je voor spoedberaad in de messroom 
verzamelen. Cees en Gilbert nemen de wacht over van Daan en Evert.” 
De mannen liepen stommelend in het duister via de boordgang naar het achterdek van het schip om ver-
volgens in de messroom te komen.” 
“ Wat gebeurt er allemaal, Addie?” vroeg Mienette, die van het gestommel wakker was geworden, terwijl 
Addie de olielamp in de hut aanstak. 
“ Geen idee, Mienette, maar volgens mij heb ik een aantal pistoolschoten gehoord.” 
Voorzichtig opende Addie de hutdeur op een kier en zag dat de bijna voltallige bemanning de messroom 
bevolkte. 
“ Arend,” hoorde Mienette de kapitein zeggen, “ geef iedereen een oorlam naar keuze.” 
Bekers en kroezen werden rammelend te voorschijn gehaald en gedeeltelijk gevuld met een slok Whisky, 
Rum of Cognac om vervolgens uitgedeeld te worden aan de bemanning. 
“ Wat gaat er nu gebeuren? Een drankfestijn midden in de nacht? Waarom worden we nergens over inge-
licht. Dit haat ik. Dit in het ongewisse blijven,”mopperde Mienette. 
“ Wacht nu maar af, Mienette. Je zult zo direct wel een verklaring horen.” 
“ Een verklaring. Wij moeten telkens als er iets gebeurt voor luistervinkje spelen. Net als met dat ongeluk 
van Michiel. Niemand vertelt ons iets. We moeten altijd maar afwachten.” 
“ Wat wou je dan, Mienette?  In je peignoir tussen de mannen gaan zitten?” 
“ Mannen,” klonk de zelfverzekerde stem van de kapitein,” zoals jullie gemerkt hebben, zijn er een aantal 
onverlaten met kwade bedoelingen op ons schip gekomen.” 
“ Die vuile schoften. Ze hebben Hannes vermoord!” riep één van de mannen. 
“ Stil jongens, stil. Dan kan ik verder gaan.” 
“ Er is iemand vermoord, Addie!” fluisterde Mienette. 
“ Ja, mannen, laten we even stil zijn en naar de kapitein luisteren,” herkende Mienette de stem van Henk. 
“ Dank zij Evert en Daan is erger voorkomen, maar helaas hebben zij het leven van Hannes niet kunnen 
redden. We zullen Hannes morgen een passend zeemansgraf geven.” 
“ Laten we die schoft van een moordenaar over boord mieteren!” riep een, voor Addie en Mienette, 
onbekende opgewonden stem. 
“ Nee, nee, jongens,” hoorde Mienette de bootsman zegen, “ dat is het domste wat we kunnen doen. Als 
we dat lijk nu overboord zetten dan drijft het over een paar uur in de haven rond. Dan hebben we ook de 
Portugese politie op ons dak.” 
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“ Daar heeft Evert gelijk in,” zei Henk, “ we moeten dit anders oplossen.” 
“ We kunnen toch het consulaat inlichten, zodat die ervoor zorgen dat het lijk meegenomen wordt?”   
“ Weet je wel wat je zegt, Pieter?” reageerde Henk. 
“ Als die de rechterlijke macht hier inlichten dan worden we voor maanden aan de ketting gelegd met als 
risico dat Evert van moord wordt beschuldigd!” 
“ Moord?  Dat kan toch niet? Het waren toch rovers, die ons overvielen!!” 
“ O ja?  Hoe bewijs je dat?  Hebben ze iets van jou gestolen?” 
“ Nee, dus! Hoe je het ook wendt of keert; Evert heeft voor de Portugese justitie een Portugees burger 
neergeknald. Dat is hier al meer dan voldoende om opgehangen te worden. Nee, de politie moeten we er 
helemaal niet bijhalen.” 
“ Maar schipper,” klonk de bedaarde stem van de bootsman, “ het is waarschijnlijk verstandiger om, zo-
dra het licht wordt, de zeilen te hijsen en buiten het gezichtsveld van de havenmeesters zowel Hannes als 
die rover een zeemansgraf te geven om dan vervolgens naar Praia te varen om daar voorraden in te ne-
men. Dan verliezen we maar één dag.” 
Ademloos stonden Mienette en Addie bij de kierende deur in hun peignoirs naar de vergaderende mannen 
te luisteren. 
“ Ach, wat erg, Addie. Hannes is doodgeschoten en er is nog iemand dood. Moeten we dit niet aan de po-
litie melden?” 
“ Hoe? Zo in je nachtjapon?  Dan zul je veel bekijks krijgen,” zei Addie enigszins smalend. 
“ Nee, natuurlijk niet!” 
“ Stil nu, luister wat er verder gebeurt.” 
Nadat het geroezemoes in de messroom verstomd was, nam de kapitein weer het woord. 
“ Mannen, ik zie dat jullie het dilemma, waar ik voor gesteld word, inzien. Ik sta achter het plan van de 
bootsman om weg te varen en een andere haven op te zoeken. Maar ik moet jullie om strikte geheimhou-
ding vragen. Dat Hannes door een kogel is omgekomen kan ik, zonder problemen te krijgen, niet in het 
scheepsjournaal zetten. Ik zal dus een loopje met de waarheid moeten nemen. Ik vertrouw er dan ook op 
dat jullie zwijgen over dit voorval en niet in het eerste de beste kroeg dit voorval op hoge toon van de to-
ren gaan blazen. Zeker niet zolang we ons op Portugees grondgebied bevinden. Kan ik daarop rekenen, 
mannen?” 
Een eensluidend ‘jawel schipper’ klonk door de messroom. 
“ Wat doen we met die twee daar?” vroeg een voor Mienette onbekende stem. 
“ Wat bedoelt die man, Addie? Bedoelt hij ons? Wij zijn toch ook te vertrouwen!” 
“ Die twee dames bedoel je, Geert? Ik zal de dames zodra we buiten het zicht van de haven zijn over dit 
voorval inlichten.” 
“ Wat denkt die man wel? Dat we de kapitein zullen verraden?” 
“ Laten we het gesprek met de kapitein  afwachten, dan weten we precies wat er aan de hand is.” 
“ Dus mannen, zoek nog een paar uur je kooi op dan kunnen we straks om zes uur vertrekken.” 
Het spoedberaad werd beëindigd met een tweede oorlam, waarna de mannen de messroom verlieten. 
 
 In de vroege ochtend van de volgende dag werden de zeilen van de ‘Jacoba Maria’ gehesen en 
verliet het schip na luttele minuten haar ligplaats voor de baai van Pedra Badejo. Eenmaal buiten het zicht 
van de haven gekomen, liet de kapitein de scheepsbel driemaal luiden om zijn bemanning aan dek te roe-
pen voor het afscheid van hun kameraad Hannes. De kapitein sprak op gedragen toon een aantal bijbel-
teksten uit bij het lijk van Hannes dat, onder een zeildoek liggend lag op een plank die was opgesteld bij 
de reling van het schip. Bij dit afscheidsritueel waren ook Addie en Mienette aanwezig die, ofschoon ze 
Hannes nauwelijks kenden, toch hun medeleven aan de bemanning wilden tonen. Nadat de kapitein een 
kort woord had uitgesproken voerde Henk namens de bemanning het woord en prees de overledene om 
zijn kameraadschap en zijn opofferingsgezindheid. Vervolgens tilden twee matrozen de plank met het lijk 
omhoog, waarna het lichaam van Hannes onder het zeildoek vandaan gleed en aan de zee werd toever-
trouwd. 
Met de omgekomen bandiet had de bemanning minder respect en werd deze zonder bijbelteksten of reli-
gieuze eerbewijzen aan de golven overgedragen. Slechts een ‘heilig kruis na’ werd hem gegund. Nadat 
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deze verplichtingen waren voltrokken verliet de bemanning het halfdek om zich aan hun dagtaak te wij-
den. Addie en Mienette zochten de beslotenheid van de messroom op om daar in gezelschap van de kok 
en Pieter wat na te praten onder het genot van een kopje koffie.  
Na een aantal uren varen kwam de landengte van de Cidade da Praia in zicht.  
“ Kom Mienette, laten we aan dek gaan kijken waar we nu weer terecht komen.”    
Mienette en Addie verlieten de messroom, liepen het kleine trapje af naar het halfdek om vervolgens aan 
hun rechterzijde de baai van het havenstadje Praia waar te nemen. 
“ Kijk Mienette, daar op die landtong kun je nog het Castello zien. Daar boven, op die heuvel, rechts van 
landtong, ligt de citadel van Praia.” 
“ Addie, hoe weet je dit allemaal. Ben je hier al eerder geweest?” 
“ Nee, ik ben hier niet eerder geweest, maar op mijn reis door Portugal heb ik er wel veel over gelezen. 
Praia was een van de eerste steunpunten van de Portugezen op hun reizen rond Afrika. Het is een belang-
rijke tussenhaven, waar schepen, die naar de Oost varen, hun proviand innemen. En ik denk dat de kapi-
tein dat hier ook wel zal doen.” 
De kapitein liet de ‘Jacoba Maria’ de ruime open baai van Praia binnenvaren om tenslotte af te meren aan 
de brede kade van de haven. 
“ Toe, Addie. Laten we van boord gaan. Ik wil deze exotische stad verkennen. Zouden we met iemand 
mee kunnen?” 
“ Ik zal het de kapitein even vragen.” 
Na een kort onderhoud met de kapitein kregen Mienette en Addie toestemming om onder de bescherming 
van Cees Meijer de stad te gaan verkennen.” 
 Mienette en Addie hadden voor dit uitje hun gebruikelijke kleding verwisseld voor luchtige zo-
merse kleding. Beiden droegen nu een japon van dunne katoenen stof met een ruim uitgesneden decolle-
té waarover zij een gebatikte sjaal over hun schouders sloegen. Een klein frivool hoedje op het hoofd 
completeerde hun kledij. Ofschoon er wel wat wind stond, was deze echter beslist niet guur te noemen 
maar eerder zacht en zwoel. Nadat Cees Meijer zich bij de kapitein afgemeld had vertrok het drietal naar 
de onbekende stad, die op een hoger gelegen plateau, gevestigd was.  
Wandelend over de drukke kade, waar talloze handelaren hun waren te koop aanboden, liepen Addie en 
Mienette richting bovenstad. 
“ Praia,” vertelde Cees Meijer, “ is een uitzonderlijke stad. Het is een mengelmoes van allerlei mensen uit 
verschillende culturen, merendeels is de stad Portugees maar er zijn hier ook veel Spanjaarden, Britten, 
Hollanders en andere volk.” 
Nu ze op de kade liepen zagen Mienette en Addie allerlei handelsactiviteiten. Er werden op deze kade di-
verse schepen geladen en van proviand voorzien. De meeste schepen waren van Engelse origine, die hier 
een tijdelijk onderkomen hadden op hun doorvaart naar het Midden Oosten. 
“ Kijk, dames, als we hier dit straatje inlopen komen we sneller in de oude stad terecht. Daar vind je be-
kende handelshuizen en patricierswoningen.” 
Onder leiding van Cees Meijer liep het gezelschap het steile smalle straatje in dat aan weerszijden geflan-
keerd werd door kleine donkere huisjes. Mienette en Addie namen alles wat ze tegen kwamen goed in 
zich op en waren nu, gewapend met hun opgestoken parasols, op alles voorbereid. Eenmaal op het plateau 
aangekomen, vervolgden ze hun weg door een wirwar van kleine straatjes vol met kraampjes, stalletjes 
van handelaren, die hun koopwaar op opdringende wijze aan iedereen, die voorbij kwam, aanprezen. 
Eenmaal op de Avenue Andrade Corvo aangekomen, bewonderden ze de typisch Portugese bouwstijl van 
de herenhuizen.  
Tijdens deze wandeling vertelde Cees Meijer over zijn leven, over zijn Dora, waar dat hij sinds een half 
jaar mee getrouwd was en hij zich bezwaard voelde zo lang van huis te zijn. Hij vertelde dat hij haar erg 
miste, en vaak aan haar dacht. Maar zich troostte met de gedachte dat hij haar over een half jaar weer te-
rug zou zien.   
“ Wat een leuke huizen hier, Addie. Dat oude stadhuis lijkt net een groot herenhuis maar dan met slechts 
een verdieping hoog en met een vierkant torentje in het midden waarop een vlaggenmast met de Portu-
gese vlag staat. De kleur waarin dat stadhuis is geschilderd heb ik nog nooit eerder gezien. Is dat amber-
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kleurig Addie? Die ramen zijn ook zo mooi van vorm met al dat natuursteen eromheen. Kijk daar in het 
midden van dat torentje is een klok aangebracht. Het wijst tien voor twee aan!” 
Wandelend door deze straat met de vele patriciershuizen keken Mienette en Addie hun ogen uit naar de 
veelkleurige woningen, de bijzondere gevels, de bomen en planten, die willekeurig overal geplant bleken 
te zijn. En de vreemde levenswijze van de mensen in de steegjes en straatjes.  
Nadat ze zo een paar uur gedwaald hadden door het stadje en tenslotte het standbeeld van Luis de Camö-
es, hadden bewonderd, keerden ze op hun schreden terug richting haven om daar via de Rua Tenente Va-
ladim bij het postkantoor te komen, waar Mienette nog even een brief voor thuis, op de post deed. Niet 
ver van het postkantoor vandaan werd er op de Rue Neves Ferreira, op een afgeschut terrein, een markt 
gehouden. 
“ Toe Addie. Laten we de markt opgaan. Dat lijkt me erg leuk.” 
Mienette, haar zin gevend, liepen ze het marktveld op waar allerlei goederen, die ze nog nooit eerder ge-
zien hadden, werden verhandeld. Vooral de groentekramen waren voor Mienette een openbaring. 
“ Wat zijn dat voor vruchten, Cees?” 
“ Dat zijn papaja’s en dat, wat er naast ligt, zijn aardperen. Maar er zijn hier voor ons vele onbekende 
vruchten zoals bananen, pompoenen en avocado’s. De eilandbewoners hier hebben veelal zelf een stukje 
grond waar ze allerlei producten verbouwen. Die producten bieden ze hier op de markt te koop aan. Het is 
heel goed mogelijk dat we straks Arend en Pieter tegenkomen, terwijl zij voorraden aan het inslaan zijn. 
Bijvoorbeeld uien zijn hier volop te krijgen.” 
“ Kijk Addie, hier heb je kraampjes met stoffen en kleding. Laten we daar eens gaan kijken. Misschien is 
er iets voor ons bij.” 
Na een uitputtend middagje markten arriveerden Addie en Mienette weer op de kade waar ze zich letter-
lijk een weg moesten banen door al het volk dat bezig was hun waren te koop aan te bieden of afleverden 
bij de aangemeerde schepen. 
“ Zo druk had ik het hier niet verwacht, Mienette!” 
“ Laten we bij elkaar blijven dames,” zei Cees Meijers, “ het is hier niet ongevaarlijk er lopen hier niet 
alleen handelaren en kooplieden rond maar ook zakkenrollers en rovers. We moeten iets verderop aan 
deze kade zijn. Daar ligt de ‘Jacoba Maria’. Kijk maar naar de Hollandse driekleur in de bezaansmast.” 
Nadat ze zich door de mensenmenigte hadden geworsteld, arriveerden Addie en Mienette moe, maar 
voldaan van alle indrukken, die ze hadden opgedaan, op het schip. Daar bedankten ze Cees Meijer voor 
zijn rol als begeleider en beschermer en gingen ze naar hun hut om zich op te frissen. 
“ Zo, Addie, dat was een druk middagje. Heb je ook die rare bomen gezien?  Die palmbomen en die ande-
re stekelige dingen. Het is allemaal zo anders hier. Het is hier echt exotisch. Ik heb genoten van dit uitje. 
En ook van de uitleg van Cees Meijer.” 
“ Zeg Mienette. Is het je opgevallen dat hij wel erg vaak naar jou kijkt?” 
“ Nee, is dat zo? Ik heb me in ieder geval niet bezwaard gevoeld. Er waren ook zoveel andere dingen te 
zien om daarop te letten. Nee, het is me niet opgevallen.” 
“ Tjonge, wat is het hier warm en benauwd. Laten we op het halfdek gaan zitten. Dan kunnen we zien wat 
er zoal op de kade en het schip gebeurt. Zou Arend al in de kombuis zijn?” 
“ Misschien wel.” 
“ Ik heb trek in een koele drank. Misschien heeft hij iets voor ons.” 
Al zittend op het halfdek lieten Addie en Mienette de gebeurtenissen, die zich op de kade afspeelden,  aan 
zich voorbij gaan. De ‘Jacoba Maria’ werd voorzien van allerlei proviand en diverse vaten zoet water 
waarbij ook de reservoirs op het achterdek werden aangevuld voor de grote oversteek naar Lagos. 
“ Wat is jouw mening over onze begeleider, Mienette?” 
“ Waarom vraag je dat, Addie. Ik vind het een zich zeer voorkomend voordoende man, die zich wel als 
aantrekkelijk persoon weet te profileren.” 
“ Ik vind, Mienette, dat hij te veel schuins naar jou kijkt. Ik vertrouw die blik van verlangen in zijn ogen 
niet.” 
“ Maar de man is toch getrouwd, Addie?” 
“ Waarom zou hij zijn vrouw onrecht doen door buitengaats zich te verlustigen aan een andere vrouw.” 
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“ Tja, Mienette. Ik kan je er geen duidelijke verklaring voor geven doch mijn gevoel waarschuwt mij voor 
die man. Hij doet zich te mooi voor. Er zit iets van oneerlijkheid in zijn gedragingen en zijn voorkomend-
heid.” 
“ Ik kan je in die mening niet steunen, Addie. Hij heeft zich jegens mij tot nu toe uiterst correct gedragen. 
Ik draag hem geen kwaad hart toe.” 
Al pratend over van alles en nog wat verliep de middag in een aangenaam verpozen aan het dek van de 
‘Jacoba Maria’. 
 
 Een week nadat de ‘Jacoba Maria’ de haven van Praia had verlaten voer het schip het zgn. stilte-
gebied van de Atlantische Oceaan in. In dit gebied vormen de noordelijke en de zuidelijke passaatwinden 
elkaars tegenhangers, waardoor in het tussenliggende gebied, het stiltegebied ter hoogte van de evenaar, 
vaak een windstilte heerst.  
De ‘Jacob Maria’ dobberde al drie dagen zonder een zucht wind in de zeilen te vangen op de golfstroom 
in zuidelijke richting. De dagsnelheid bedroeg niet meer dan tien mijl, waardoor het verblijf aan boord 
ontzettend saai en bovenal erg warm was geworden. Door de inventiviteit van de bemanning had men bo-
ven het halfdek een groot zeildoek gespannen, waardoor een soort grote tent was ontstaan en men op dit 
dek voortdurend in de schaduw kon vertoeven en waar het tamelijk aangenaam was. 
“ Zeg, Addie, ik ben nu mijn reisverslag aan het schrijven, maar de afgelopen dagen zijn zo saai en zo 
precies gelijkend op elkaar dat het eigenlijk zinloos is om de gebeurtenissen per dag te beschrijven. Het 
enige wat er nu aan boord gebeurt zijn de optredens van Daan Mulder en Gilbert du Pré. Ik had overigens 
nooit verwacht dat zeelieden zo vermakelijk konden zijn.” 
“ Ja die optredens zijn erg leuk. Maar Mienette, als je niets voor je verslag te schrijven hebt, schrijf dan 
eens een brief naar één van je broers, Jacobus of Pieter Otto.” 
“ Ach ja, dat is een goed idee. Ik heb nog geen brief over mijn reis aan Pieter Otto geschreven. Laat ik dat 
eens gaan doen.” 
Het duo Daan en Gilbert hield elke dag, voordat de zinderende middaghitte beslag legde op het halfdek, 
een optreden om de saaiheid van het wachten op een windvlaag, te bestrijden. Daan Mulder speelde dan 
op zijn concertina een flink aantal zeemansliederen, die dan door iedereen werden meegezongen. Bij de 
acts van Gilbert begeleidde hij hem. Gilbert bracht elke dag een of twee clowneske optredens, waarin hij 
hoogwaardigheidsbekleders of personen met hoge status zoals de dominee, de chirurgijn of de koning, 
belachelijk maakte. In dergelijke acts wist Gilbert door zich koddig te kleden en in een komische half 
pantomime act met soms wat regels tekst, de desbetreffende typetjes uit te beelden. Met deze acts had hij 
zeer veel succes bij de zich vervelende bemanning, die zich vaak in tranen lachte door de humorvolle wij-
ze, waarop Gilbert zijn act gestalte gaf. Na zo’n voorstelling, als dan de zon bijna loodrecht boven het 
schip stond, zocht iedereen een plek op om de hitte van de dag te weerstaan. Sommige bemanningsleden 
zochten rust van het vooronder op om daar in hun hangmat het verloop van de dag af te wachten. Anderen 
speelden kaart of dobbelden wat. Een enkeling zocht, ofschoon dat niet geheel zonder gevaar was, ver-
koeling in een verfrissende duik in de oceaan. Al met al iedereen bracht deze saaie dagen door op die ma-
nier, die voor hem het meest gepast leek. Zo ook Cees Meijer. Hij had zich een speciale plek op het schip 
toegeëigend. Hij had zijn hangmat aan de bezaansra, boven de messroom, geknoopt en kon zo, deels in de 
schaduw van het opgebonden bezaanzeil, de dag in de schaduw aan zich voorbij laten gaan. Op deze dag 
had hij na de voorstelling van Daan en Gilbert zijn hangmat weer opgezocht en lag hij half soezend in de 
schaduw, terwijl zijn gedachten afdwaalden naar Holland waar zijn jonge vrouw, waarmee hij pas een 
half jaar getrouwd was, op hem wachtte. De beelden, die hem in de geest opwelden, deden hem sterk ver-
langen naar zijn vrouw, die hij nu al meer dan een maand had moeten missen. Hij zag de beelden voor 
zich van hun eerste ontmoeting in de slagerij van haar vader. Daar ontmoette hij zijn Dora en was hij op 
slag verliefd geraakt. Beelden van die eerste ontmoeting deden een glimlach op zijn gezicht toveren. Dan 
drongen zich beelden op van hun intieme ontmoetingen in het parkje bij de Delftse Poort of  buiten de 
vest, waar zij hand in hand gingen of soms, heel af en toe, in het hoge gras liggend, elkaar lief hadden. Hij 
dacht aan de eerste keer dat hij haar kuste, haar geur opsnoof en met zijn hand door haar haar woelde. De-
ze beelden van zijn verliefdheid repeteerden zich keer op keer, terwijl hij daar, half in slaap gedommeld, 
onder de bezaansra lag. De beelden gingen verder en zijn gevoelens en verlangens werden dieper. Hij zag 



 280

zijn vrouw naast zich liggend in bed. Hij streelde, in gedachten, haar blanke hals en betastte hij haar witte 
prachtige borsten, die hij met honderden kussen vereerde. Die gedachten en de ingeprente beelden verruk-
ten hem, hij kon nauwelijks weerstand bieden aan die gevoelens, die in hem opwelden.  
  

Mienette en Addie hadden zich vanwege de hitte, luchtig gekleed om de verzengende hitte aan 
boord te kunnen weerstaan en zaten bij elkaar op het halfdek onder het gespannen zeildoek. Addie werkte 
haar schetsen, die ze van een aantal bemanningsleden had gemaakt, uit. Enkelen van hen hadden met veel 
geduld voor haar geposeerd en nu vervolmaakte zij de schetsen door ze in inkt uit te werken tot penteke-
ningen. Mienette trachtte haar hoofd bij de tekst te houden, die ze in haar brief aan Pieter Otto wilde 
schrijven, doch dit lukte niet erg. De warme, klamme omgeving vertroebelde haar geest en een zekere 
loomheid overviel haar.  
“ Zeg, Mienette. Wij weten eigenlijk nog niets over het privéleven van de kapitein. Telkens als ik er iets 
over wil vragen weet hij dat op een slimme manier te ontwijken. Ik zou best willen weten wat zijn levens-
omstandigheden zijn als hij thuis aan wal is. Is hij getrouwd?  Woont hij alleen? Ik zal het hem nu eens op 
de man af vragen.” 
“ Kun je dat wel doen, Addie? Is dat niet erg onbeleefd?” 
“ Dat zullen we dan wel zien.” 
Addie zag dat kapitein Dekker zijn kajuit verliet om de rest van de middag met zijn passagiers door te 
brengen. Het roer van het schip had hij vastgezet want bij deze geringe stroming hoefde hij niet bang te 
zijn dat ze snel uit de koers zouden geraken. Vanwege de warmte droeg hij zijn tropenuniform. Een een-
voudige witte katoenen blouse waarop de epauletten van zijn rang op de schouders waren aangebracht. 
Een dunne donkerblauwe broek, die opgehouden werd door een brede riem bezet met koperen versierin-
gen completeerde zijn tropenkleding.   
“ Kapitein,” vroeg Addie zodra de man zich bij hen gevoegd had, “ zou u ons eens willen vertellen hoe 
uw leven eruit ziet als u aan de wal bent? Heeft u een gezin of moet ik me u als een eeuwige vrijgezel 
voorstellen?” 
“ U vat de koe wel heel direct bij de horens, juffrouw,” zei de kapitein, nadat hij naast Mienette op een 
stoel was gaan zitten, “ maar om antwoord te geven op uw vraag over mijn privé-leven aan wal; het is 
niet erg avontuurlijk. Als ik terug ben in Holland breng ik mijn vrije tijd merendeels door bij mijn oude 
moeder in Amsterdam. Daar heb ik, nu zij oud en behoeftig wordt, als zoon mijn aandacht aan te geven. 
Ofschoon ik destijds van huis ben weggelopen, heeft ze me dat in de loop der jaren toch vergeven en 
heeft ze zich begripvol naar mij toe getoond. Vooral nadat ik weduwnaar was geworden.”  
“ Weduwnaar??” zeiden Mienette en Addie gelijktijdig. 
“ Wat is er dan gebeurd, kapitein?” vroeg Mienette als eerste. 
“ Nu dat is een heel verhaal maar in het kort komt het er op neer dat ik, nadat ik getrouwd was met mijn  
Annetje, voor de verdiensten vaak lang van huis was. Toen na een jaar bleek dat mijn vrouw in verwach-
ting was en wij ons verheugden op de geboorte van ons eerste kind, trok de zeemansplicht mij toch weer 
naar zee. Ik voer toen uit, terwijl mijn vrouw al hoog zwanger was, voor een korte reis naar Portugal.  
Door omstandigheden liep deze reis drie weken uit. Toen ik ten lange leste weer in Rotterdam arriveerde 
trof ik mijn huis verlaten en in een desolate staat aan. Mijn schoonfamilie ontweek mij en heb ik me ten-
slotte tot de dominee gewend om opheldering te krijgen over datgene wat er gebeurd was. Mijn vrouw 
was voor de bevalling getroffen door de kraamvrouwenkoorts en had, het kind dat zij bij zich droeg, in 
het graf meegenomen. Ik was radeloos van verdriet toen ik dit hoorde. Ik heb mezelf wel duizend maal 
verweten en beschuldigd van mijn lichtzinnigheid jegens mijn Annetje, die ik zonder mijn steun en mijn 
liefde, eenzaam de dood in had laten gaan. Ik was ten einde raad. De dominee vertelde mij ook dat mijn 
schoonfamilie het mij zeer kwalijk nam dat ik weer op zee was gegaan. Zij hadden alle goederen van mijn 
vrouw en mij verkocht en de opbrengst onderling verdeeld. Daar was ik ook razend over, doch het ver-
driet over het verlies van mijn Annetje voerde de boventoon. Ik besloot toen mij voorgoed aan het zee-
mansleven te gaan wijden en geen illusies meer te willen koesteren over een gelukkig gezinsleven aan de 
wal. Daarna heb ik mijn leven in dienst gesteld van het zeemansberoep en ben ik opgeklommen tot wat ik 
nu ben; kapitein van een driemaster. Ik denk nog wel eens met weemoed aan die gelukkige dagen, die ik 
met mijn Annetje heb mogen beleven, doch voor mij is het een afgesloten hoofdstuk van mijn leven.” 
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“ Mijn excuses, kapitein,” zei Mienette, “ dit had ik nooit verwacht. U hebt in het geheel geen behoefte 
meer om een burgermansbestaan te willen leiden?” 
“ Nee, juffrouw. Het huwelijk is voor mij een gesloten boek. Ik dwaal liever over de oceanen naar onbe-
kende streken dan dat ik nogmaals een vrouw in het ongeluk stort. Niet alleen trekken onbekende streken 
mij aan maar ook de bekende oorden, die mijn hart sneller doen kloppen in het vooruitzicht van ontmoe-
tingen met bekenden en vrienden in verre uithoeken van de wereld.” 
“ Kapitein,” biechtte Mienette op,” ik worstel zelf ook met een probleem. Een eerlijk man van goede hui-
ze heeft mij ten huwelijk gevraagd. Mijn ouders zijn zeer verguld dat deze man, uit de betere stand, mij 
heeft uitverkoren als zijn toekomstige echtgenote. De persoon is van onberispelijk gedrag maar is reeds 
weduwnaar en heeft twee kleine kinderen. Als ik met hem trouw, zou ik direct stiefmoeder zijn. Dat voor-
uitzicht stuit mij zeer tegen de borst. Ik wil nog zo veel van de wereld zien en genieten van het leven. Ik 
wil nog niet aan huis worden gekluisterd door de zorg op me te nemen voor een man met kinderen. Hoe 
zal ik dit probleem het hoofd kunnen bieden?” 
“ Juffrouw, als ik u raden mag. Volg uw hart en laat u niet bepraten door hen, die denken dat zij voor u 
het beste menen te weten. Vind u dat uw liefde voor die persoon te kort schiet, trouw dan niet met hem. 
Het zou u en hem ongelukkig maken. Kiest u echter wel voor het huwelijk met hem, doe dit dan uit volle 
overtuiging en laat u niet weerhouden door avontuurlijke gevoelens. U zult dus in alle oprechtheid moe-
ten kiezen.” 
“ Dat besef ik terdege, kapitein. Maar ik heb mijn ouders eigenlijk al een belofte gedaan waarvan ik nu 
steeds meer spijt krijg.” 
“ Dan zit u in een lastig parket. Enerzijds wilt u uw ouders niet schofferen en anderzijds voelt u zich ver-
plicht een huwelijk aan te gaan waar u geen overtuiging in hebt. U bent niet te benijden, juffrouw.” 
Mienette stond op en liep naar de reling, waar het schaduwgevende zeildoek provisorisch met touwen was 
vastgeknoopt, en keek uit over de immense rimpelloze watervlakte van de oceaan. Zij liet haar ogen over 
de oceaan dwalen, overal zo ver het oog reikte, zag ze de uitzichtloze watervlakte. Uitzichtloos gelijk aan 
haar gevoelens van dat moment. De aanblik van deze uitzichtloosheid bezwaarde haar nog meer. Een 
traan welde op in haar ogen. Haar rusteloosheid was weggeëbd en had plaats gemaakt voor lusteloosheid. 
Zij probeerde zich tegen dit gevoel te verzetten. De kapitein, die dit bemerkte, was ook opgestaan en 
stond nu naast haar bij de reling. 
“ Ja, juffrouw, de rust van de oceaan doet een mens nadenken. Het geeft de geest en de gevoelens rust. Bij 
deze pose van de natuur voelt de mens zich klein een nietig. Al zijn problemen verdwijnen in het grote 
niets. Hierdoor komt het hart en de geest tot rust, bevrijd van zijn beslommeringen, een samensmelten 
met de rust in de natuur.”  
“ Dat hebt u mooi gezegd, kapitein. Maar ik wil nog niet uitgeblust zijn, ik wil mijn weg vinden in het le-
ven en in de wereld. Wijs mij die weg, kapitein!  Ik heb mijn vader beloofd uitsluitsel te geven als ik te-
rug kom van deze reis. Maar ik zie geen uitweg. Hoe vind u uw weg, hier op deze enorme watervlakte?  
Hoe bepaalt u uw plaats en richting waar u naar toe moet? Met een meetinstrument? Bestaat er ook voor 
de bepaling van de levensweg zo’n instrument, die mij de richting kan aangeven?” 
“ Om de richting te bepalen in uw gevoelens op uw levenspad, kan ik u geen instrument aanbieden. Al-
leen de eerlijkheid in gedachten en de zuiverheid van uw gevoelens zullen u de weg door het leven wij-
zen. Voor een praktische bepaling van de plaats op zee hebben wij zeelieden een sextant. Een dergelijk 
instrument zou voor de bepaling van een standpunt in de stortvloed van gevoelens wel handig zijn.”  
“ U zei ‘een sextant’? Wat is dat voor iets?” vroeg Mienette nu ze zich op een praktische zaak kon wer-
pen.Mienettes aandacht was gewekt, haar beklemmende gevoelens waren even snel verdwenen als de 
smeltende sneeuw voor de zon, nu de kapitein haar iets had geboden dat haar nieuwsgierigheid had ge-
wekt. 
“ Heeft u nog nooit een sextant gezien, juffrouw?” vroeg de kapitein. 
“ Nee,” zei Mienette. 
“ Wacht, ik zal het instrument even pakken, als u met me meeloopt dan kan ik het instrument op de cam-
pagne demonstreren.”   
Met vlotte tred liep de kapitein het trapje naar de campagne op en de kajuit binnen terwijl Mienette op de 
campagne bleef staan. 
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“ Kijk, dit is hem dan,” zei de kapitein terwijl hij het metalen apparaat aan Mienette liet zien. 
“ Is dat een sextant?” zei Mienette met en glimlach, wijzend op het instrument dat er uitzag als een 
driehoek met een ronde basis met een aantal interessante dingetjes eraan. 
“ Ja, inderdaad, dit is een sextant.” 
De kapitein hield de sextant voor haar zodat ze hem beter kon bekijken. 
“ Hiermee, en met een chronometer zou een zeeman zelfs door de hemel zijn koers kunnen uitzetten.” 
“ Hoe werkt dit instrument?” vroeg Mienette vol belangstelling toen zij het apparaat in handen had. 
“ Ik zal het u laten zien. U kijkt gewoon door de telescoop hier.” 
De kapitein tikte met zijn wijsvinger op het bovenste deel van het instrument. 
“ Dan richt u het op een hemellichaam, de maan, de zon of een bepaalde ster en dan draai je aan het 
onderste deel van de sextant. Wacht even.” 
Hij ging achter haar staan, strekte zijn armen langs de hare, om de nodige instellingen aan het instrument 
te maken, en boog zich vervolgens over haar schouder, die hij licht aanraakte, om het apparaat een graad 
terug te stellen. Mienette voelde zijn warme adem langs haar hals strelen. Ze voelde de brede borst van de 
kapitein haar schouders van links tot rechts aanraken. Zo dicht had zij nog nooit een aanraking van een 
man gevoeld. 
“ Dan meet je,” ging de kapitein onverstoorbaar door, “ de hoek tussen het hemellichaam, in dit geval de 
zon, en de horizon. Met die gegevens kan ik dan met het juiste tabellenboek in enkele ogenblikken de 
breedtegraad bepalen.” 
Mienette keek nog eens door de telescoop van het apparaat, terwijl de vingers van de kapitein de instel-
lingen van de sextant bijstelde totdat hij de juiste hoek had opgemeten. Mienette voelde haar hart onrustig 
slaan door de aanraking van haar lichaam met dat van de kapitein. Het maakte haar onzeker. De kapitein 
nam het instrument van Mienette over, las de gemeten waarden af en concludeerde; “ we bevinden ons nu 
op vier graden noorderbreedte. Als ik nu op mijn chronometer de tijd aflees en deze bereken met de gege-
vens van de sextant dan kan ik ook de lengtegraad bepalen, deze is nu drieëntwintig graden westerlengte.” 
Mienette knikte beduusd alsof zij de informatie volledig begreep doch was te geïmponeerd om ophelde-
ring van het geconstateerde te vragen. 
  

Cees Meijer had vanuit zijn hangmat de gebeurtenissen, die zich voor hem op de campagne af-
speelde, met half gesloten ogen aangezien en had zijn droombeelden omgezet naar de realiteit, die hij 
daar voor zich zag; de kapitein in een gedeeltelijke omhelzing met een passagierre. 
“ Het zal toch niet waar zijn! Wat een slet!” schoot het door zijn hoofd. 
“ Die zal ik in de gaten houden. Die wil meer dan alleen een reisje over zee!” 
Mienette en de kapitein keerden de campagne de rug toe en voegden zich weer bij Addie, die geduldig al 
die tijd had zitten tekenen en geen aanstoot had genomen van hetgeen zich op de campagne had afge-
speeld. 
“ Addie, die sextant, dat is toch een apart apparaat. Je kunt daarmee midden op zee je plaats op de wereld 
bepalen. Prachtig hè!” 
“ Juist, en die plaats kun je dan uitzetten op de zeekaart,” vulde de kapitein Mienettes relaas aan, “ hoewel 
het niet exact is, heeft het toch zeer zeker een flinke mate van zuiverheid.” 
De kapitein liep weer terug naar zijn kajuit om de sextant op te bergen, terwijl Mienette ging zitten om 
haar brief verder af te schrijven. 
“ Och, jakkes, Addie!”  
“ Wat is er Mienette?” 
“ Mijn ganzenveer is ingescheurd. Het was net zo’n fijne pen om mee te schrijven. Zou ik hem nog kun-
nen bijsnijden?” 
“ Misschien wel. Maar heb je geen reserve ganzenveer bij je?” 
“ Och, ja, dat wel. Maar die zit onder in de koffer. Laat ik toch maar proberen om hem bij te snijden. Mis-
schien lukt het wel.” 
Mienette stond op en liep met de ganzenveer in haar hand naar de hut waar ze het pennenmesje bij haar 
borduurspullen had opgeborgen. 
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 Cees Meijer zag, liggend in zijn hangmat, Mienette via de boordgang aan zich voorbij gaan. Hij 
liet zich geruisloos uit zijn hangmat glijden en sloop op handen en voeten over het dak van de messroom 
naar de rand van het dak en wachtte totdat Mienette de messroom was binnen gegaan. Uiterst lenig liet 
Cees Meijer zich van het dak glijden en betrad de messroom. 
Intussen zocht Mienette in haar borduurmandje naar het pennenmesje. Ze stond voorovergebogen met 
haar rug naar de deur van haar hut. 
“ Verdorie, ik heb het pennenmesje toch hier in gedaan!” mompelde ze binnensmonds. 
Na nog wat rommelen tussen de geborduurde zakdoekjes en strengen borduurzijde, ontdekte ze plotsklaps 
dat er iemand achter haar stond. Verschrikt draaide ze zich om. 
“ Cees Meijer? Wat doe jij in mijn hut?” 
Zonder een woord te zeggen deed Cees Meijer twee stappen naar haar toe en pakte Mienette met zijn ene 
hand om haar middel en met zijn andere hand haar borst vast. Tegelijkertijd drukte hij zijn mond op de 
hare en kuste haar wild. Mienette trachtte haar belager van zich af te duwen. Toen drong Cees Meijer zijn 
tong tussen haar lippen en voelde Mienette zijn warme speeksel haar mond binnenlopen. Ze kokhalsde er-
van en probeerde zich uit alle macht aan zijn omklemming te ontworstelen. Cees Meijer trok plotseling 
zijn hoofd terug en bedekte haar mond met zijn grote hand. 
“ Je vraagt erom, juffie,” siste hij, “ je lokt het zelf uit!” 
Hij kneep Mienette hard in haar borst, waarop Mienette achteruit wankelde en wilde schreeuwen. Maar 
die grote mannenhand belette dat. Mienette begon zich nu heftig te verzetten, ze probeerde zich uit alle 
macht uit zijn greep te bevrijden. Maar haar belager was veel sterker dan zij. Tijdens de worsteling stootte 
ze de stoel met het borduurmandje om, waardoor de inhoud van het mandje over de vloer rolde. Nu ze op 
de grond lag trachtte ze met beide handen haar belager van zich af te drukken. De hand, die haar mond en 
neus afsloot, stonk en benam haar haar adem. 
“ O, nee. God help me!” schoot het door haar hoofd. 
Met kracht ramde hij zijn knie tussen haar dijen. Mienette kreunde van de pijn. Hij snoof als een beest en 
beet in haar hals. Het zweet glinsterde op zijn voorhoofd. Hij wilde meer en verloor zijn zelfbeheersing. 
“ O, god, ik stik bijna. Help me Addie!” flitste het door haar hoofd. 
Mienette voelde het gewicht van de man op zich drukken, ze kon zich nauwelijks verroeren, ze dacht dat 
ze verpletterd zou worden. Ze probeerde nogmaals in de hand te bijten, die haar het roepen belette. Doch 
haar mond was te klein en de hand te groot. 
“ O, nee!! Dat wil ik niet.”  
In de worsteling voelde Mienette een hand tussen haar benen, die haar jurk met kracht omhoog trok. 
“ Nee, nee. Dat mag niet.”  
Radeloos trachtte Mienette zich te ontworstelen aan de ijzeren greep van haar belager. 
“ De schaar!!” flitste het Mienette door het hoofd. 
Met haar rechterhand tastte ze in  het rond, op de vloer moest hij liggen. Ze voelde strengen borduurzijde, 
haar zakdoekjes. Plots voelde ze het koude staal van de schaar tussen haar vingers en deed ze wat haar 
instinct haar ingaf. 
Met een krachtige beweging stak Mienette met de schaar in het gezicht van haar belager. 
“ Godverdomme!! Vuile klere teef!” brulde de getroffen man, terwijl hij Mienette een vuistslag in het 
gezicht gaf. 
“ Addie, Addie. Help me, Addie!!” gilde Mienette zo hard mogelijk. 
Cees Meijer had zijn slachtoffer losgelaten, knoopte zijn broekklep dicht en vluchtte de hut uit, hevig 
bloedend aan zijn wang. 
Addie en de kapitein, die het hulpgeroep van Mienette hadden gehoord, kwamen de hut binnengestormd 
en vonden Mienette huilend op de grond zittend met de bebloede schaar nog in haar hand. 
“ O, Addie. Het is verschrikkelijk. Het was Cees. Hij heeft geprobeerd mij te verkrachten. O, Addie.”  

Terwijl Mienette in een huilbui uitbarstte, ontfermde Addie zich over haar reisgenote, terwijl de 
kapitein, ziedend van woede, de hut verliet. 
“ Cees Meijer!!” brulde de kapitein zodra hij de messroom had verlaten. 
“ Cees Meijer! Onmiddellijk op rapport komen. Kom uit die hangmat. Nu, ik beveel het je!” 
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Na en paar seconden te aarzelen, bewoog de man in zijn hangmat, liet zich op het dak zakken en daalde af 
om naar de kajuit te gaan. Inmiddels had een deel van de bemanning zich op het halfdek verzameld, zich 
vertwijfeld afvragend wat er nu weer aan de hand zou zijn. 
“ Kom Henk,” zei de bootsman tegen de hoogst in rang zijnde matroos, “ laten we naar de kajuit gaan. Ik 
denk dat de kapitein wel wat assistentie kan gebruiken.”  
Het was nu Mienette gelukt om met de hulp van Addie op een stoel te gaan zitten Hevig overstuur snikte 
zij het uit. Met trillende handen nam zij het glas water aan dat Addie haar aanreikte. 
“ O, Addie. Het was verschrikkelijk,” huilde ze steeds weer, “ waarom doet hij dit? Ik heb hem toch niets 
misdaan?” 
“ Rustig maar, Mienette. Je hebt je kranig verweerd. Ik denk dat Cees zijn straf niet zal ontgaan.” 
“ Maar waarom, Addie. Waarom?” 
“ Tja, Mienette. Sommige mannen kunnen zich moeilijk beheersen en dan gaan de oerdriften hen over-
heersen.”   
“ Wat wilde hij dan, Addie. Ik begrijp het allemaal niet.” 
“ Rustig maar, Mienette. Het is allemaal voorbij. Ga lekker in je kooi liggen dan blijf ik bij je. Je bent 
helemaal van slag.” 
Mienette kroop als een geslagen hond, in bed en sloot haar ogen. De lakens voelden koel en weldadig aan 
tegen haar gekneusde en trillende lichaam.  
“ Cees Meijer!” voer de kapitein tegen zijn  tweede stuurman uit, “ hoe kun je zo stom zijn!” 
De man stond bedremmeld in een hoek van de kajuit voor zijn meerdere, terwijl hij zijn hand op de wond 
in zijn wang hield waar het bloed uitsijpelde. Inmiddels hadden Henk en Evert zich bij hun kapitein ge-
voegd en waren getuige van datgene wat de kapitein nu besloot. 
“ Cees Meijer. Ik arresteer je voor poging tot verkrachting en ik zal je in het cachot opsluiten. In de eerst-
volgende havenplaats, die ik aandoe, zal ik je aan de autoriteiten overdragen.” 
Cees Meijer hoorde dit allemaal onbewogen aan. Hij durfde zijn kapitein niet aan te kijken en verzette 
zich niet toen Henk en Evert hem bij de armen pakten om hem benedendeks, op het tussendek, in het 
cachot op te sluiten. 
 
 De volgende dag, toen Mienette ontwaakte, voelde ze zich uitgeput alsof al haar energie haar in-
eens verlaten had. Addie’s levenslust monterde haar wat op, zodat ze uiteindelijk besloot op te staan om 
de dag een aangename invulling te geven. Nadat Addie en Mienette hadden ontbeten kregen zij bezoek 
van kapitein Dekker. 
“ Mejuffrouw v.d. Chijs,” begon de kapitein zijn relaas, ” ik kan haast niet verwoorden hoezeer het mij 
spijt wat u gisteren hebt meegemaakt. Ook namens onze rederij bied ik u oprecht onze excuses aan voor 
het voorgevallene en beloof ik u dat deze wandaadpleger zijn gerechtvaardigde straf niet zal ontlopen.” 
“ Ik accepteer uw excuses hoewel ik begrijp dat u geenszins verantwoordelijk bent voor het gedrag van 
uw bemanningslid. Welke straf staat Cees Meijer te wachten?” informeerde Mienette. 
“ Het is aan de rechter om de strafmaat te bepalen. Ik wil hem in Lagos overdragen aan het Nederlands 
consulaat. Hij zal dan vanuit het consulaat berecht worden op de aanklacht, die ik heb opgesteld en die u 
dient te ondertekenen. U, juffrouw Harry kan hierbij van grote invloed zijn door uw getuigenis toe te voe-
gen aan het proces verbaal.” 
“ Dat zal ik beslist doen,” zei Addie overtuigend. 
“ Ik begrijp niet dat een man, die getrouwd is en in Holland zijn vrouw op hem laat wachten, zich zo te 
buiten gaat. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar gelukkig zijn niet alle mannen zo, anders zou ik me van deze 
wereld afwenden,” zei Addie. 
De kapitein knikte begrijpend en nodigde Addie en Mienette uit die middag de thee bij hem in de kajuit te 
willen gebruiken. Voor Mienette was er iets geknakt in haar verhouding met de zeelieden. Iedere keer als 
zij weer aan dat moment terugdacht, walgde ze van de man, die haar overmeesterde. Dezelfde walging 
voelde ze nu voor alle bemanningsleden, die zich blijkbaar collectief schaamden of uit medeleven, haar 
meden. In ieder geval de spontane sfeer, die voor het voorval  tussen haar en de bemanning bestond, zou 
deze reis niet meer terugkeren. 
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 Na nog een aantal dagen op de stroming van de oceaan te hebben rondgedobberd geraakte de ‘Ja-
coba Maria’ uit het stiltegebied. Er stak een goede wind op en het schip maakte per dag flinke vorderin-
gen om na vier dagen voor de lagune van Lagos te arriveren. De kapitein en de stuurman loodsten de ‘Ja-
coba Maria’ op kundige wijze de brede baai van Lagos binnen en meerden het schip af aan de kade van 
de Ring Road van Lagos Isle.  
“ Wat een armoedige stad is dit, Addie!” zei Mienette, terwijl zij samen over de kade van Lagos City uit-
keken. 
“ Ja, de ontwikkeling is hier, ondanks het Engelse bewind, ver achter gebleven. De Yoruba van Lagos 
heerst hier nog altijd onder het Engelse gezag, dat de slavenhandel probeert in te perken. Vergeleken met 
de andere havensteden, die we aangedaan hebben, is het hier een chaos. Overigens, Mienette, heeft de ka-
pitein mij het ontraden om van boord te gaan, gezien de gevaarlijke omstandigheden in deze stad. Er 
wordt hier veel geroofd en gemoord. Hij acht het verstandiger om de komende dagen, als er proviand 
wordt ingenomen, aan boord te blijven. Maar mochten we toch de stad willen bekijken dan krijgen we 
twee matrozen mee voor onze veiligheid.”   
“ Ik begrijp het, Addie. Ik vind het niet erg om aan boord te blijven. Ik heb al genoeg spanning met ge-
vaarlijke situaties meegemaakt. Maar als jij wilt gaan passagieren, dan ga ik graag mee.” 
Aldus besloten Mienette en Addie niet van boord te gaan. In de dagen daarop volgend werd de uitlevering 
van Cees Meijer aan het consulaat geregeld. 
 Mienette zag de man, geboeid tussen twee agenten, afgevoerd worden. Hij droeg een groot ver-
band om zijn hoofd dat de wond aan zijn linkerwang bedekte. Even stond de man, voordat hij het schip 
verliet, stil met zijn bewakers. Hij keek richting campagne waar Addie en Mienette het schouwspel gade-
sloegen. Hij keek haar indringend aan alsof hij haar eraan wilde herinneren, dat hij niet zou vergeten wat 
zij hem had aangedaan. Mienette huiverde bij het aanblik van deze man. Hij was voor haar een angstaan-
jagende man geworden.  
“ Het is maar goed, dat ik hem nooit meer zal zien,” dacht Mienette bij zichzelf.   
Terwijl ze wachtten op het afvoeren van Cees Meijer, nam Mienette de omgeving in zich op. De drukte 
op de kade was overweldigend maar op de een of andere manier was de drukte hier anders dan de drukte 
in de andere havenplaatsen. Het was hier chaotischer. Een wirwar van karren, kruiwagens, waar paarden 
en voetgangers elkaar de weg versperden. Overal stonden ongeordend op elkaar gestapelde vaten en kis-
ten met vracht op de kade. Alleen al deze obstakels maakten het tot een riskante onderneming om over de 
kade te wandelen.  
“ Mienette, daar gaat je belager. Hij wordt nu afgevoerd over de loopplank. Je kunt gerust zijn. De kapi-
tein heeft woord gehouden. Die verkrachter zal zijn straf niet ontgaan.” 
Mistroostig knikte Mienette. Binnen in haar was het vertrouwen in de mensensoort ‘man’ gebroken.  
“ Zou zij ooit nog een man volledig kunnen vertrouwen?  Zou zij ooit nog een man kunnen liefhebben? 
Misschien moest het voorval eerst slijten, haar gevoelens rust krijgen en weer op orde komen wilde zij 
weer onbevangen een man tegemoet kunnen treden. Welke invloed zou deze ervaring voor haar verdere 
leven hebben? Voor haar toekomst? Zou ze de man aan wie ze haar jawoord zou geven ooit kunnen be-
minnen als echtgenoot?”  
Deze vragen raasden doorMienettes hoofd. 

Inmiddels werd het inladen van proviand en vracht voortgezet en werd het schip klaargemaakt om 
de volgende dag vroeg te vertrekken voor het laatste deel van deze reis.  
 

Het verloop van de reis in de daarop volgende dagen verliep tamelijk rustig. Zonder al te veel te-
genslag voer de ‘Jacoba Maria’ richting Zuid Afrika. Mienette en Addie vermaakten zich aan boord met 
hun handwerkzaamheden, die ze afwisselden met uitkijken over zee of zij al land zagen opdoemen, of 
met bezoekjes aan de kajuit van de kapitein om met hem de tijd op prettige wijze te verdoen. 

Na de stop in Lagos deed de ‘Jacoba Maria’ nog een haven aan, namelijk Lobito, om daarna, langs 
de kust varend, richting Kaapstad te volgen om twee weken later in de haven van de stad aan te meren. 
Op de campagne staand keken Mienette en Addie uit over de kuststrook van Kaap de Goede Hoop. Mie-
nette had van de kapitein zijn verrekijker te leen gekregen, waarmee ze nu een wazig beeld kreeg van de 
door de Hollanders gestichte stad. 
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                    Tafelberg Kaap De Goede Hoop 
 
“ O, Addie, moet je eens kijken,” zei Mienette opgewonden tegen haar reisgenote, “ ik zie de Tafelberg 
met de stad ervoor liggen.” 
Nu de ‘Jacoba Maria’ nog maar een beperkt aantal mijlen van haar eindbestemming verwijderd was, steeg 
bij Mienette de spanning om het nieuwe land van haar broer te kunnen betreden. 
“ O, wat spannend, Addie. Die berg daar. Daar hangt een enorme wolk overheen. Je kunt hem haast niet 
meer goed zien.” 
“ Laat mij ook eens kijken?” 
“ Zo dames,” zei de kapitein, die zich nu bij zijn passagiers op de campagne had gevoegd en de laatste 
zinsnede van Mienette had gehoord. 
“ Die berg daar, die u zonet heeft bekeken kenmerkt Kaap de Goede Hoop. Het platte massief ligt wel 
duizend meter boven het zeeniveau en is altijd gehuld in een mistwolk. Die mistflarden worden door de 
Capetonians het tafelkleed genoemd. Volgens een Afrikaanse legende zijn die mistflarden ooit ontstaan 
door toedoen van de duivel. Op de Devil’s Peak, dat is die bergpunt aan de oostzijde van de Tafelberg, 
ging volgens de verhalen, de Hollandse Jan van Hunks een rookwedstrijd aan met een voor hem onbe-
kend persoon. Toen na enkele dagen deze vreemdeling aan de verliezende hand was en het duidelijk werd 
dat Van Hunks zou winnen, gaf hij zijn naam prijs en stelde zich voor als de duivel. Direct daarna greep 
hij Jan van Hunks en verdween met hem in een grote rookwolk. Door de grote snelheid, waarin alles zich 
afspeelde bleven er nadien enkele rookslierten hangen, die zich uitstrekten tot aan de Tafelberg en dat 
zijn, volgens de legende, de mistflarden, die nog regelmatig te zien zijn.” 
“ Maar dames, ik verwacht over zo’n drie uur af te meren in de Tafelbaaihaven aan de Alkmaarsekade 
van Kaapstad, waar u en ik dan afscheid zullen gaan nemen. Maar mag ik u beiden, voordat dit afscheid 
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plaats vindt, voor een laatste keer uitnodigen in mijn kajuit om daar met een goed glas wijn op het eind 
van onze reis te klinken?” 
Mienette en Addie gaven graag gehoor aan deze uitnodiging en dronken samen met de kapitein een stevig 
glas wijn, waarna Mienette en Addie zich gingen voorbereiden om het schip te verlaten en hun opwach-
ting te gaan maken in de havenplaats Kaapstad. 
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Kaapstad 
 

Nadat de ‘Jacoba Maria’ was afgemeerd aan de Alkmaarsekade hadden Mienette en Addie hun 
koffers en spulletjes bijeen verzameld en stonden ze klaar om afscheid te nemen van kapitein Dekker en 
stuurman Mulder. 
“ Zo, dames. Een afscheid is nooit een prettige aangelegenheid. Ik heb het als zeer aangenaam ervaren om 
u beiden als passagier aan boord te mogen hebben. Ik hoop dat in de toekomst er een moment komt dat 
ons weer op een reis zal voeren.” 
“ Dat lijkt mij ook en zeer aangenaam idee, kapitein,” antwoordde Addie. 
“ Maar nu gaan we u en uw bemanning toch echt verlaten en zullen wij ons richten op de toekomst, die 
Kaapstad ons te bieden heeft. Nietwaar Mienette?” 
Mienette knikte instemmend en dacht met gemengde gevoelens terug aan deze voorbije bootreis. 
“ U hebt wel erg veel koffers om mee te nemen!” zei de kapitein. 
“ Ach, ik zal u twee van mijn matrozen meegeven om u te begeleiden naar uw hotel of herberg.” 
“ O, maar dat is geweldig, kapitein,” zei Addie 
De kapitein wenkte twee van zijn matrozen en gaf hen opdracht Mienette en Addie te helpen bij het ver-
voeren van hun bagage. 
“ Waar moet u precies zijn, juffrouw Harry?” 
“ Wij logeren bij de broer van mejuffrouw v.d. Chijs in de Kerkstraat.” 
“ O, dat is betrekkelijk dichtbij. Weet u de weg daar naar toe?” 
“ Simon,” sprak de kapitein de oudere matroos aan, “ jij bent hier al vaker geweest hè? De dames moeten 
naar de Kerkstraat. Weet jij die te vinden?  Ja! Wijs jij de dames dan de weg en neem Klaas mee voor de 
koffers.”  
“ Zo, dames. Ik wens u een prettig verblijf in Kaapstad en hopelijk tot ziens.” 
Mienette en Addie namen afscheid, drukten de handen van de kapitein en de stuurman om vervolgens in 
het kielzog van de twee matrozen de loopplank af te gaan. Nadat het gezelschap de Alkmaarsekade had 
afgelopen sloeg men de Herengrachtstraat in. 
“ Eindelijk Mienette, we zijn er. Dertien weken hebben we erover gedaan om in Kaapstad te komen. Ik 
ben blij weer definitief vaste grond onder de voeten te voelen. Ik verheug me erop om straks weer in een 
fatsoenlijk bed te kunnen liggen en een warm bad te kunnen nemen. Heerlijk, vind je niet Mienette?” 
 “ Dames,” zei Simon, “ we lopen nu de Herengrachtstraat af tot aan de Houtstraat. Daar slaan we rechtsaf 
de Buitengrachtstraat in.” 
“ Grappig he, Addie. Nu zijn we zo ver van huis en de straatnamen hier zijn hetzelfde als bij ons in Hol-
land. Ik ben benieuwd wat voor herkenbaars we nog meer tegen komen.” 
Al babbelend met elkaar en de veelkleurige huisjes bewonderend, liepen Mienette en Addie de Houtstraat 
in. 
“ Ik vind de huisjes hier zo leuk. Ze zijn klein en toch zo gemoedelijk. Ze lijken veel op de vissershuisjes 
in Zaandam, waar ik een keer met vader ben geweest.” 
“ Dit noemen ze hier ‘Die Tuishuise’, juffrouw. Dat is in het Afrikaans het woord voor woning of huis,” 
verduidelijkte Simon zijn opmerking. 
De huisjes waren allemaal in een verschillende zachte tintkleur, roze, lichtgeel, lichtblauw etc., geschil-
derd. Voor elk huis bevond zich een smalle veranda, die door drie treden op te klimmen bereikt kon wor-
den. De veranda’s waren naar de smaak van de bewoners eenvoudig ingericht. Meestal stonden er bij de 
voordeur, op de veranda, twee grote potten met een bloeiende plant erin. Naast de deur hadden deze 
‘Tuishuise’ twee ramen in de gevel en onder die ramen stonden op de smalle veranda houten bankjes 
waar soms iemand op zat, die hen vriendelijk begroette. 
“ Het is hier toch wel klimmen, hoor,” klaagde Addie, “ hoe hoog is het hier wel niet, Simon?” 
“ Niet zo hoog als u denkt, juffrouw. Als u even achterom kijkt ziet u daar beneden de Tafelbaai met de 
afgemeerde schepen liggen.” 
Nadat men de Houtstraat deels was afgelopen sloeg het gezelschap linksaf de Buitengrachtstraat in, waar-
na men vervolgens weer linksaf sloeg om de Kerkstraat in te lopen. 
“ Zo, dames. We zijn er. Kijkt u maar; Kerkstraat 7.” 
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Simon en Klaas zetten de koffers van Mienette en Addie op de veranda van een winkel met het opschrift 
‘Jan T. v.d. Chijs’ Books And Library’  en namen afscheid, waarbij Addie de beide mannen een aantrek-
kelijke fooi overhandigde. 
“ Mienette, we zullen eens aankloppen. Ik hoop dat Jan Theodoor aanwezig is.” 
De vrouw, die de deur opendeed bleek Cornelia, de vrouw van Jan Theodoor, te zijn. Zij begroette haar 
gasten uitbundig en heette hen van harte welkom. 
            Cornelia was ongeveer net zo groot als Addie maar had diep zwart haar, dat ze in een knot had op-
gestoken. De knot werd doorboord door een grote pen van walvisbeen. Haar gelaat verraadde dat zij van 
Indische afkomst was. Ze had een zeer fijn besneden gezicht met scherpe, dunne wenkbrauwen. Haar git-
zwarte ogen lagen in de enigszins getinte huid. Een mooie slanke neus waaronder een paar dunne lichtro-
ze lippen een rij witte tanden omzoomden. Ze droeg een eenvoudige jurk naar de laatste mode en droeg 
eveneens eenvoudige sieraden aan oren, hals en polsen. Aan haar voeten droeg ze felgekleurde mocassins 
in een Indisch motief.   
“ Komen jullie toch binnen,” nodigde Cornelia Mienette en Addie uit. 
 Nadat Mienette Addie had voorgesteld, ging Cornelia haar gasten voor. Ze liep een lange gang in waar 
een deur toegang gaf tot de boekwinkel annex bibliotheek van Jan Theodoor. Vervolgens deed ze, aan het 
eind van de gang, een brede deur, die toegang gaf tot een ruime hal, open. In deze hal stond een prachtige 
hoge kast en aan de wanden hingen oude schilderijen met Hollandse voorstellingen. Om in het woonge-
deelte van het huis te komen moest men bij het verlaten van de hal drie treden opgaan. In de nu te volgen 
gang bevonden zich twee deuren aan de rechterzijde van de gang en een trapingang, die naar de eerste 
verdieping leidde. De eerste deur gaf toegang tot de woonkamer, terwijl achter de tweede deur zich  de 
keuken bevond. Cornelia opende de deur van de woonkamer en nodigde Mienette en Addie uit plaats te 
nemen.  
“ Ik zal Jan Theodoor even gaan roepen en zeggen dat jullie zijn gearriveerd.” 
Cornelia haastte zich naar boven, terwijl Mienette en Addie de woonkamer rustig konden bekijken. De 
woonkamer was zeer smaakvol ingericht. Er stond een grote potkachel in de nis, die eens een open haard 
was geweest, voor deze kachel stond een kunstig opengewerkt ijzeren haardscherm. Boven de schoor-
steenmantel hing een grote spiegel, die gevat was in een zware vergulden  lijst. Op de mantel stonden een 
aantal porseleinen sierborden en in een porseleinen vaas stond een prachtig boeket met, voor Mienette, 
onbekende bloemen. De kasten en de taboeretten  waren voorzien van de noodzakelijke entourage om de 
woonkamer een prettig aanzicht te geven. Een klein aantal schilderijen, in de Biedermeier stijl van het in-
terieur, hingen aan de muren. Gedrapeerde zijden gordijnen hingen voor de twee grote, op de binnentuin 
uitziende, ramen. Samen met de twee grote banken vormde de salontafel het zitgedeelte van woonkamer.  
Op het moment dat Mienette uitgekeken raakte op het interieur van deze woonkamer kwam haar broer de 
kamer binnen. Hij spreidde zijn armen uit ter omhelzing van zijn zusje. 
“ O, Jan Theodoor. Wat ben ik blij je weer te zien.” 
“ Dag, Mienette. Kom in mijn armen. Je bent werkelijk een knappe jonge dame geworden.” 
“ Jan Theodoor. Wat lijk je op vader! Laat mij je eens goed bekijken!  Je bent net zo mager als hij en even 
lang. Als ik niet beter wist dan had ik je voor een jongere uitgave van vader versleten. O, Jan Theodoor, 
ik ben zo blij je weer te mogen ontmoeten.” 
“ Maar Mienette, vertel eens wie je hebt meegebracht.” 
Mienette stelde Addie aan haar broer voor, die haar na zoveel jaren nog nauwelijks herkende. 
“ Ga allemaal even zitten,” zei Cornelia, “ dan zal ik rondgaan met de thee en kunnen jullie je eerste ver-
halen vertellen.” 
Het werd een uitermate gezellig theedrinken, waarbij Addie en Mienette zich niet onbetuigd lieten met 
het vertellen van de gebeurtenissen tijdens de zeereis naar Kaapstad. Na een uurtje zo gezellig gebabbeld 
te hebben drong Cornelia er op aan haar gasten naar hun logeerkamer te brengen, zodat zij zich naar be-
horen konden opfrissen en hun koffers uitpakken. 
Jan Theodoor ging op zijn beurt naar de boekwinkel aan huis. Cornelia ging haar gasten voor naar de eer-
ste etage. Voorzichtig deed ze de deur van de kinderkamer open. In haar ledikantje zat ze rechtop met wat 
speelgoed te spelen; de kleine Anna Suzanna. 
“ O, wat leuk Cornelia. Mijn kleine nichtje. Mag ik haar even opnemen?” 
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“ Natuurlijk. Maar ze is wel wat eenkennig.” 
De kleine Anna werd uit haar bedje getild en aan tante Mienette overhandigd hetgeen direct resulteerde in 
een heftige huilbui van de kleine.  
“ Och, lieverdje. Ik ben het maar, je tante uit Holland. Papa’s zusje.” 
Maar aan deze informatie had de kleine geen boodschap. Ze zette een flinke keel op en duwde zich af te-
gen Mienette om bij haar moeder te komen. 
“ O, Cornelia, wat is ze stevig. Hoe oud is ze nu?” 
“ Ze wordt volgende maand op vier november twee jaar. Ja het is een potig meiske. Maar ik zal jullie je 
logeerkamer wijzen.” 
Na nog een trap te hebben beklommen opende Cornelia een zeer ruime kamer op de tweede verdieping, 
die niet alleen als slaapgelegenheid kon worden gebruikt maar ook een, voor die tijd, moderne badruimte 
bezat. 
“ Wat mooi, Cornelia,” zei Mienette, die zeer in haar sas was met de aan hun aangeboden kamer. 
“ Jan Theodoor zal zo direct jullie koffers boven brengen en dan kunnen jullie het jezelf gerieflijk maken. 
Neem gerust een bad als jullie dat willen, ik heb het vuur in de ketel al aangestoken, het water zal zo da-
delijk voldoende opgewarmd zijn om te gebruiken.” 
Cornelia verliet de logeerkamer om Jan Theodoor te vragen de koffers van haar gasten boven te willen 
brengen en haar taak als moeder van de kleine Anna uit te gaan voeren. 
“ O, Addie. Wat een leuke kamer is dit. Ik ben hier heel erg tevreden over.” 
Addie liep naar het enige raam dat deze kamer rijk was en keek naar buiten naar de in de diepte gelegen 
binnentuin en naar de tegenover het huis liggende achtergevels van de huizen aan de Lange Marktstraat. 
“ Wat een mooie kamer, Addie, en wat een groot hemelbed met zulke mooie crèmekleurige gordijnen.” 
“ Dat bed zal beslist een verademing zijn na al die weken kooi-ervaring. Het lijkt me heerlijk om nu het 
bed uit te proberen. Kom Mienette laten we even languit gaan liggen en van dit bed genieten voordat we 
onze koffers gaan uitpakken.” 
Mienette en Addie genoten van de overweldigende luxe, die deze kamer hen te bieden had en besloten om 
nadat ze allebei een verfrissend bad hadden genomen, zich om te kleden voor het diner van die avond. 
 
 Na genoten te hebben van een smakelijk diner, met een Afrikaanse touch van gebakken boterham-
men met banaan, honing en cheddarkaas, dat Cornelia met haar keukenmeid voor haar gasten had bereid, 
werd de avond verpoosd in de woonkamer van het grote huis aan de Kerkstraat. 
“ Jan Theodoor,” begon Mienette haar vraag, “ hoe is het eigenlijk met je gegaan van af het moment dat 
je in Kaapstad arriveerde?” 
“ Nu Mienette, dat is een heel uitgebreid verhaal, waarvan ik terloops in mijn brieven aan jullie in Delft 
melding heb gemaakt. Maar om het verhaal volledig te maken moet ik even in mijn geheugen wroeten. Er 
is namelijk zoveel in die paar jaar dat ik hier ben gebeurd.” 
Terwijl Cornelia het gezelschap koffie aanbood en een smakelijke Afrikaanse lekkernij offreerde, stak Jan 
Theodoor een pijp op en begon zijn verhaal te vertellen. 
“ Zoals je weet, Mienette, heb ik al sinds 1822 toestemming van de Kaapse autoriteiten gekregen om mij 
hier in Kaapstad te mogen vestigen. Doordat moeder mij niet graag uit Delft zag vertrekken, ben ik zoals 
je weet, eind 1826 vertrokken met de driemaster Mercurius. Na een woelige overtocht kwam ik begin 
maart het daarop volgende jaar hier aan en heb ik tijdelijk me een onderdak verschaft in de herberg ‘De 
Gouden Hoorn’ waar ik zo’n twee maanden gelogeerd heb. Die periode heb ik gebruikt om mij te infor-
meren over de mogelijkheden, die ik als koopman zou hebben hier in de Kaapse gemeenschap. Ik kwam 
er al snel achter dat de aanschaf van een stuk grond of de overname van een plantage voor mij onmogelijk 
was. Ik kon bij de Engelse banken hier totaal geen grote leningen verkrijgen omdat, naar de mening van 
de geldverstrekkers, ik zelf niet kapitaalkrachtig genoeg bleek te zijn. Die duizend gulden, die ik uit de er-
fenis van oom Jan Hendrik  heb gekregen, werd door de banken als onvoldoende beschouwd om een ver-
trouwde financiële relatie aan te gaan.. Toen ik dat eenmaal wist heb ik me gericht op de kaashandel. Ik 
huurde een magazijn aan de Korte Marktstraat, waar ik een kaashandel zonder winkelverkoop wilde op-
zetten. Vader is toen zo vrijgevig geweest om mij, bij wijze van startkapitaal, een flinke lading kazen toe 
te zenden, waar ik mijn magazijn kon vullen. Helaas, is dit land veel te warm voor kazen en het pand 
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leende zich er ook niet erg voor een goede opslag van die kazen. De kwaliteit van die kazen liep, onder 
andere door de lange duur van het transport, al snel achteruit en bleek al na een paar weken onverkoop-
baar te zijn. 
Na deze ervaring kreeg ik contact met een handelaar in allerlei goederen namelijk David de Waal met wie 
ik op goede voet kwam te staan. Hij nam mij op in een partnerschap en samen zetten wij ons ertoe om op 
markten en veilingen huisraad op te kopen tegen geringe kosten om deze met een zekere meerprijs weer 
te verkopen. Daarvoor verhuisde ik naar een groter pand aan de Breedstraat nr. 23, waar ik behalve een 
ruim magazijn ook de beschikking had over een aangebouwde kleine woning. Ik gebruikte de erfenis van 
oom Jan Hendrik voor de inrichting van deze woning. In deze periode liep de handel in roerende zaken 
erg goed. Ik kwam in betere doen en geraakte bekend met de betere stand hier in Kaapstad en leerde, bij 
toeval, Cornelia kennen tijdens een verkoping, waar haar broer een aantal stukken huisraad kocht voor 
twee gezinswoningen, die hij voor zijn slaven wilde inrichten op zijn plantage. Vervolgens werd mijn 
handel steeds uitgebreider en vatte ik het plan op om me uit te laten kopen door David de Waal om ver-
volgens als zelfstandig koopman door te gaan. 

Omdat onze gevoelens voor elkaar duidelijke vormen hadden aangenomen en we graag wilden 
gaan trouwen zocht ik een geschiktere woning voor ons beiden. In dat jaar, 1830, verhuisde ik, tegen een 
veel te hoge huur, naar een woning in de Loopstraat nr. 18, daar hebben we niet zo lang gewoond. Na ons 
trouwen besloten we, dankzij het geld dat Cornelia inbracht, een huis te gaan kopen. We zijn dat jaar nog 
in de Loopstraat blijven wonen maar hebben we wel intensief naar een betere woning gezocht. Toen An-
na Suzanna in november werd geboren was het noodzaak van een grotere woning ons al snel duidelijk.” 
“ Wanneer zijn jullie getrouwd?” vroeg Addie, die geïnteresseerd had zitten luisteren. 
“ Wij zijn op zes februari 1831 getrouwd. Het was een prachtige dag en we hebben een mooie bruiloft ge-
had waar iedereen van de familie van Cornelia’s kant aanwezig was.” 
“ Behalve mijn vader, Jan Theodoor. Die was al in 1828 overleden,” verduidelijkte Cornelia. 
 “ Ach, Jan Theodoor,” zei Mienette, “ vader heeft het zo prachtig gevonden om de doopplechtigheid van 
Anna mee te kunnen maken. Ja Addie, vader is samen met moeder speciaal voor de doopplechtigheid 
naar Zuid Afrika afgereisd en heeft een tijdje bij jou gelogeerd, nietwaar Jan Theodoor?”  
“ Jazeker, Mienette, je vader en moeder zijn bovendien getuigen geweest bij de doop van Anna op 27 no-
vember van dat jaar,” vulde Cornelia Jan Theodoor aan. 
“ Om met mijn verhaal verder te gaan,” vervolgde Jan Theodoor, “ nam ik contact op met mijn vroegere 
partner David de Waal en vond hem bereid een hypothecaire lening aan mij te verstrekken van £ 200 voor 
de aanschaf van deze woning. Het geld van Cornelia hebben we gebruikt om dit huis in te richten. Nu ben 
ik al een tijdje bezig om me in de boekhandel in te werken, Ik heb hier aan huis een particuliere biblio-
theek ingericht. In de voorkamer heb ik een boekwinkeltje. Je moet maar eens een keertje in het winkeltje 
komen kijken Mienette. Er staan interessante werken in mijn bibliotheek.” 
“ Maar heb je wel voldoende klandizie, Jan Theodoor?” vroeg Mienette. 
“ Nog niet erg veel hoor, Mienette,” viel Cornelia haar man in de rede,” we kunnen maar net rondkomen. 
Je zult echt nog iets anders moeten bedenken, Jan Theodoor, anders zijn we binnen een paar jaar failliet.” 
“ Ach, Cornelia, doe toch niet zo pessimistisch. Ik red het echt wel. Ik zou jullie toch beslist niet onver-
zorgd achterlaten!” 
“ Dat begrijp ik ook wel, maar het zou voor ons een stuk aangenamer zijn als we wat meer financiële 
armslag zouden hebben.” 
“ Waarom loopt je boekhandel niet zoals je dat wilt, Jan Theodoor?” 
“ Mienette, het is een slechte tijd op dit moment. De mensen steken weinig geld in boeken. Bovendien 
kan het merendeel van de zwarte bevolking hier in Kaapstad niet lezen.” 
“ Zijn er geen scholen, waar die mensen hun kinderen naar toe kunnen sturen?  Er moet toch een moge-
lijkheid zijn om die mensen onderwijs te geven?” zei Mienette. 
“ De situatie hier ligt heel anders dan in Holland. Die zwarte mensen worden niet als volwaardig gezien. 
De meeste van hen zijn slaven, die zich vrijgekocht hebben of anderszins niet meer in slavernij vertoeven. 
Zij hebben hier in Kaapstad weinig rechten. Bovendien zijn die Engelsen zo verschrikkelijk laks. Voordat 
er een school is opgericht zijn die kinderen al lang volwassen. Alleen de kerkgenootschappen zetten zich 
in voor het onderwijs, maar die beperken zich tot het geven van onderwijs aan blanke kinderen.” 
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“ Dan moeten er, “ zei Mienette enthousiast, “ scholen worden opgericht voor de kinderen van deze zwar-
te mensen. En als jij dan de boeken kan leveren aan die scholen dan kun je er van uit gaan dat je een goe-
de toekomst tegemoet gaat.” 
“ Het klinkt allemaal erg mooi, Mienette. Maar de praktijk is weerbarstiger. Niemand is bereid de zwarte 
bevolking onderwijs te bieden. Zelf kunnen zij het niet betalen, dus de overheid of de liefdadigheidinstel-
lingen moeten hiervoor het voortouw nemen. Maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.” 
 Aldus werd de avond aangenaam doorgebracht met verhalen en informatie-uitwisseling, waarbij 
Mienette en Addie vaak hun wederwaardigheden aan boord van het schip ‘Jacoba Maria’ konden vertel-
len. Nadat de avond besloten werd met het drinken van een goed glas wijn, begaven Mienette en Addie 
zich voor hun eerste overnachting in Kaapstad naar hun kamer op de tweede verdieping van hun 
logeeradres. 
 De volgende dag besloten Mienette en Addie Kaapstad eens te gaan verkennen. Zij bezochten tij-
dens hun rondwandeling de oude binnenstad. Zij bekeken het kasteel ‘De Goede Hoop’, de residentie van 
de Gouverneur, en de tuinen van Van Riebeeck. Ze raakten onder de indruk van het grote stadhuis aan de 
Grand Parade en bezochten de stalletjes van de markt op het stadhuisplein. Op deze markt, waar de han-
delaren hun spulletjes op grote gekleurde doeken hadden uitgestald, kon je allerlei spulletjes kopen. 

Al wandelend langs deze uitstallingen en marktkraampjes, kwamen Mienette en Addie een dans-
groep tegen die ter gelegenheid van een privé-feest Zoeloedansen ten beste gaven en muziek maakten. De 
dansers straalden een vreugde uit die duidelijk verbonden was met de hun muziek, zang en dans. Daarbij 
werd de voorstelling zodanig gebracht dat iedereen op straat zich erbij betrokken voelde. Kinderen uit het 
publiek kwamen naar voren en dansten, zo natuurlijk en soepel zoals alleen Afrikaanse mensen kunnen, 
op de muziek mee. In hun traditionele kledij van fel gekleurde omslagdoeken met veren, dansten de man-
nen hun Zoeloedansen, daarbij zwaaiend met hun speren of stokken, om indruk te maken op de verzamel-
de menigte. 
“ Dit is indrukwekkend, Addie. Deze mensen bewegen zich zo soepel op het ritme van hun trommelmu-
ziek. Maar ik vind het toch wel een beetje dreigend zoals die dansers met hun wit beschilderde gezichten 
ons aankijken.” 
“ Ja, Mienette, het is erg indrukwekkend. Laten we verder gaan er is hier nog veel meer te zien. Ik zie 
daar verderop een tent waar ook iets te beleven valt.” 
Nadat Mienette en Addie zich voorzichtig door de dansende en hossende menigte hadden gemanoeu-
vreerd, kwamen ze bij de open tent waar twee krijgers hun wapenstok kruiselings in de grond hadden 
gestoken en zo de toegang tot die tent versperden. Een mooi getooide negroïde vrouw naderde de Zoe-
loekrijgers, die de wacht hielden. 
“ Sawubona,” zei de vrouw, waarop de krijgers antwoordden; “ Yelto sawu-bona.” 
De versperring werd opgeheven, waarna de vrouw toegang werd verleend naar de tent, die uit vier stok-
ken bestond, waarop een zeildoek was gespannen. In het midden van deze overdekte ruimte zat een San-
goma. 

Een Sangoma is een medicijnman of –vrouw, die in staat is allerlei helpende geesten van voorouders op te 
roepen. De Zoeloes vereren de geesten van hun overleden voorouders. Ze geloven dat  deze de kracht hebben om 
ziekten te genezen en lijden te verlichten. Ze geloven ook dat deze vooroudergeesten straffen kunnen opleggen. 
Jaarlijks worden er in Zuid Afrika nog duizenden bezoeken afgelegd bij de honderden Sangoma’s die het land nog rijk  
is. De Afrikaanse mensen leggen hun probleem of hun hoop op genezing voor aan deze Sangoma’s. De Sangoma 
probeert de achter de ziekte gelegen oorzaak te vinden. De mensen in Afrika hebben heel veel vertrouwen in deze 
traditionele genezers. Hun medi-sche waarde ligt in de manier, waarop ze naar de ziekte kijken. Niet alleen de kwaal 
wordt behandeld maar ze bezien ook de zieke mens en houden daarbij rekening met de fysieke, geestelijke en 
spirituele staat, waarin de zieke persoon zich bevind. Zij zien de ziekte als signaal dat het lichaam niet in balans is. 
De Sangoma is de tussenpersoon die contact legt met de voorouders van de zieke.” 

 
“ Kijk eens Addie, die vrouw die daar onder dat zeildoek zit. Ze ziet er wel erg bijzonder uit. Wat heeft ze 
daar in haar hand?” 
“ Dat is een zachte zweep bestaande uit grashalmen, waarmee ze iemand kan strelen. Zij verstaat de in-
heemse geneeskunst. Het is een Sangoma.” 
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De sangoma-vrouw zat met haar rokken in een cirkel om haar heen uitgespreid in een kleermakerszit. De 
rokken waren uitbundig van kleur. Op haar hoofd droeg ze een kunstig met kralen versierde sangoma 
hoofdtooi. Ze had geen knap uiterlijk maar straalde iets mystieks uit dat Mienette aantrok. 
“ Wat doet die vrouw, Addie?” 
“ Die vrouw kan de gezondheid van iemand lezen door contact te krijgen met de geesten van zijn of haar 
voorouders.” 
Voor de Sangoma, op een smoezelig kleedje, lagen een reeks botjes, kaurischelpen, medicamenten, bosjes 
kruiden en een met kralen versierde flesje ‘snuif.’ 
Inmiddels zat de toegelaten vrouw voor de Sangoma geknield, had haar begroet door zich voorover te 
buigen en in haar Zoeloetaal haar klacht overgebracht. 
De Sangoma streelde met het bossige zweepje over de schouders van de vrouw en prevelde enige gebe-
den. Nadat zij nogmaals met luide stem het een en ander in de richting van de goden had geroepen, barst-
te de vrouw voor haar in snikken uit. Vervolgens sprenkelde de Sangoma wat water over het hoofd van de 
vrouw, waarna haar een reukvleugje uit haar wonderflesje werd aangeboden. De vrouw stond vervolgens 
op, bedankte onder diverse buigingen de Sangoma en verliet het overdekte onderkomen van de Sangoma. 
“ Dat is nog eens een vlotte behandeling, Addie!” 
“ Ja Mienette, dat is nog eens wat anders dan het gebruikelijke aderlaten van onze artsen.” 
“ Zou het ook effect hebben?” 
“ Ik denk het wel, anders zouden die mensen een Sangoma niet raadplegen.” 
Verder wandelend over het plein maakten Mienette en Addie kennis met nog meer exotische gebruiken 
van de Afrikaanse mensen en verlieten het marktplein. 
  In het postkantoor aan de Darling Street overhandigde Mienette een brief,  waarin zij melding 
maakte van hun behouden aankomst, ter verzending naar Delft. Daarnaast genoten ze van de diversiteit 
aan pleintjes onder andere het Green Market Square, een pleintje waar, in een recent verleden, slaven 
werden verhandeld, en straatjes, waar zich de meest exotische personen, die ze ooit gezien hadden, zich 
ophielden. Gedurende deze rondwandeling zag Addie al verschillende objecten waarop zij haar schets-
kunst zou willen uitproberen. 
“ Mienette, het zou erg handig zijn als ik een schildersezel zou hebben. Dan kan ik met mijn tekenspullen 
hier in de stad schetsen maken. Zou Jan Theodoor een schildersezel hebben?” 
“ Wat een leuk idee, Addie. Wil je dan voor mij kopieën maken als aandenken aan ons verblijf hier in 
Kaapstad? En zou je ook en paar portretten willen maken van Cornelia, Jan Theodoor en Anna Suzanna? 
Zou je dat willen doen?” 
“ Dat wil ik wel doen hoewel ik geen echte portrettekenaar ben. Die vaardigheid beheers ik onvoldoende. 
Maar ik zal mijn best doen.” 
Al wandelend door de met bloeiende lommerd verrijkte Keizerstraat arriveerden Mienette en Addie ten-
slotte op het Kasteelplein waar onder een grote lindeboom een terrasje van een café was aangelegd. Het 
café droeg op de gevel het opschrift ‘At Williams Corner’. 
“ Addie, zullen we daar op het terrasje iets gaan gebruiken?  Ik heb eigenlijk wel dorst gekregen van onze 
wandeling. Zullen we daar even gaan zitten en uitrusten, voordat we teruggaan naar de Kerkstraat?” 
“ Dat lijkt me een goed idee.” 
Mienette en Addie liepen onbeschroomd het vrij donkere café binnen. Het café bezat de gebruikelijke en-
tourage van een Engelse pub met een bar en een aantal hoge barkrukken. Op de kap boven de bar stonden 
allerlei flessen sterke drank. Achter de bar stond een forse man van in de vijftig, die de uitbater van het 
café bleek te zijn. Voor de twee kleine, met halve gordijntjes, voorziene vensters stond een tafel met vier 
stoelen rondom. De inrichting van het café was verder sober en somber te noemen. Het café had op dit 
uur van de middag nog niet veel klanten. Drie mannen, een oudere negroïde uitziende man en twee blan-
ken, zaten op de hoge barkrukken aan de bar. De oudere negroïde man werd, op het moment dat Addie en 
Mienette het etablissement binnenliepen, net voorzien van een klein glaasje jenever dat de barman voor-
zichtig inschonk. 
“ Dank je wel, William. Ek het net behoefte aan ’n stewige neut. Ek moet my tot die avond op die been 
sien te hou,”  zei de oudere man, die tamelijk sjofel gekleed was. De barman glimlachte stilletjes en zei;  
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“ Ek weet wat jy bedoel, Melvin. Maar jy het daar al ses gehad. Weet jy wel seker dat jy my straks nog 
kan betaal?”   
“ Natuurlik wel, gee op die borrel en doen hom goed vol. Liefst met ’n kop daarop. Hier het jy jou geld!” 
Met een driftige gebaar tastte de slordig geklede man, die blijkbaar ook het scheren was verleerd, naar 
een aantal muntstukken in de zak zijn haveloze jas en gooide die met een nonchalante beweging op de bar 
voor hem. 
“ Is dit genoeg, William?” 
“ Sedert wanneer het jy geld, Melvin?  Het jy die Bank of Scotland beroof?” grapte één van de blanke 
mannen, die op de hoek van de bar zaten en nieuwsgierig het nieuwe bezoek, dat zich in het café aan-
diende, bekeek. 
“ Kyk nou eens, ons het dames op besoek. Kom jy maar hier sit dames. Verkiest jy ’n dorpie aan die bar 
of gaan jy liewer buite op die terras sit?” 
Addie negeerde de man, die haar en Mienette zojuist had aangesproken en bestelde bij de barman twee 
Rooibosthee van twijgjes van de inheemse plant, die ze buiten op het terras wensten te gebruiken. 
“ O, die dames sê niet veel teen ons, hè Melvin. Jou verpesten seker die atmosfeer hier in die cafe?” 
“ Toe, André, maak nou geen rusie met hom. Hy probeer al ’n paar weke hom netjies op te tree en uit die 
hande van die polisie te bly. Hy kan daar tog niks aan doen dat ie sy huis is afgesit.” 
“ Ja, dit het jy goed gesê, William. Uit my huis gesit omdat ek ’n keer, ja let wel, ’n keer die huur nie op 
tyd kon betaal. Het hulle dadelik die polisie erbij gehaal en is ek soos ’n misdadiger afgevoer. Die skof. 
Sy wou net my nie meer as huurders het. En nou zwerf ek van die een portiek na die ander. Ek het geld 
genoeg om die huur te betaal, maar niemand wil my ’n kamer verhuren,”  jammerde de man in het have-
loze kostuum.  
Mienette, die het gesprek nauwlettend volgde, zag dat de joviale man, die hen zo uitnodigend had aange-
sproken, zijn linkerhand voorzichtig in de jaszak van de oude Melvin liet glijden. Maar Mienette reageer-
de niet doch volgde Addie die, met een dienblad, waarop haar bestelling stond, zich naar het terras begaf 
om en tafeltje te gaan bezetten. Addie zocht een mooi schaduwrijk plekje uit onder de lindeboom en zette 
de thee op het tafeltje. Toen zij daar allebei, een beetje soezerig geworden van de warmte van de middag, 
zaten te genieten, hoorden zij ruziënde stemmen uit het café komen. 
“ Verdomme. Ek het daarstraks nog ’n shilling in my jaszak en nou is hy weg!” mopperde de oude Mel-
vin. 
“ Het ek daarstraks teveel betaal, kroegman?” 
“ Welnee, Melvin. Jy het me presies six Pence betaal vir wat jy het gebruik. Het jy geen gaatje in jou 
jaszak?” 
“ Nee, natuurlik nie, dan doen ek daar tog geen geld in.” 
“ Godverdomme, ek is gerold hier. Het jy dit gedoen?” 
De haveloos geklede man verliet met een sprongetje zijn barkruk en richtte zich nu dreigend tot de man, 
die rechts naast hem aan de bar had gezeten. 
“ Ek?” reageerde deze man verontwaardigd. “ Wat moet ek met die shilling van jou? Jy dink tog nie dat 
ek jou het bestolen, dronkelap?” 
“ Wat, gee my my shilling terug, vuik leuenaar. Ek sien aan jou smoel dat jy my belazert.” 
De woordenwisseling werd steeds heftiger en mondde tenslotte uit in een handgemeen, waarop Melvin 
door de twee stamgasten en de barman uit het café werd gegooid. Tierend stond de oude man op en hief 
zijn rechtervuist op tegen zijn belagers. 
Mienette en Addie, die dit tafereel met opgetrokken wenkbrauwen aanschouwden, besloten hun  restant 
thee op te drinken en op huis aan te gaan. 
“ Kom Mienette. Laten we gaan. Dit is geen plezierig oord voor ons om nog langer te vertoeven.” 
“ Maar Addie,” zei Mienette op schuchtere toon, “ ik heb die ene man met zijn hand in de jaszak van die 
oude man zien zitten. Moeten we dat niet aan de barman vertellen?” 
“ Geen denken aan, Mienette. Ik wens op geen enkele wijze bij een ordinaire caféruzie betrokken te 
worden!” 
Nadat Addie dit gezegd had, stond ze resoluut op en gelastte Mienette haar te volgen richting Kerkstraat. 
Zij beschouwde de bezichtiging van Kaapstad als beëindigd.  
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 De nu volgende weken bezaten alle eenzelfde structuur en ritme, die tot een zekere saaiheid en 
verveling uitnodigde. Mienette maakte zich verdienstelijk in het huishouden van haar schoonzus, terwijl 
Addie zo nu en dan de stad introk om te werken aan haar schetsen van Kaapstad. Met een schildersezel, 
die Jan Theodoor ergens vandaan had getoverd, en haar tekenspullen vertrok Addie al vroeg in de morgen 
om dan in de late namiddag terug te keren naar het huis aan de Kerkstraat. In de uren, die zij zo besteed-
de, maakte zij diverse schetsen en tekeningen van de meest interessante objecten van Kaapstad.  
’s Avonds werkte ze deze tekeningen veelal uit of zette ze in kleur of maakte er een aquarel van. 
 Mienette vond haar draai al snel in het huishouden van Cornelia, vooral de verzorging van de klei-
ne Anna Suzanna had haar aandacht. Regelmatig deed ze de kleine in bad tot groot plezier van de kleine 
en zichzelf. Ook was Mienette regelmatig te vinden in de bibliotheek van Jan Theodoor, waar ze haar 
broer hielp bij het catalogiseren van zijn handel om de bibliotheek op orde te houden. Ook was zij gedien-
stig bij het werk in de boekwinkel of behulpzaam aan klanten bij het uitzoeken van boeken, die zij wilden 
lenen. Al met al waren het weken, die schijnbaar vruchteloos voorbij gingen. De verjaardag van Anna 
werd gevierd in huiselijke kring, waarbij Addie en Mienette kennis maakten met de familie Louw van 
Cornelia. 
 Op zekere avond nam Cornelia Mienette apart om iets met haar te bespreken. 
“ Mienette,” zei Cornelia, “ is het je niet opgevallen dat Addie zich steeds vaker terugtrekt op de logeer-
kamer?  Ze neemt nog maar sporadisch deel aan de avonden, die wij gezamenlijk in de salon doorbren-
gen. Ze sluit zich naar mijn gevoel te veel buiten. Zou ze heimwee hebben naar Holland?” 
“ O, Cornelia, dat is me nog niet opgevallen. Zou Addie het moeilijk hebben om bij jullie te moeten lo-
geren?” 
“ Dat weet ik niet, Mienette. Maar het is mij wel opgevallen dat er iets niet klopt.” 
“ Tja, nu je het zegt. Ze gaat vaak alleen Kaapstad in om te tekenen en ’s avonds is ze boven bezig met 
het uitwerken van haar tekeningen. Ik heb haar wel gevraagd een aantal tekeningen voor mij te willen 
maken, maar dan hoeft ze zich toch niet voor ons af te sluiten?” 
“ Ik heb eigenlijk al een idee uitgedacht, Mienette. Ik denk dat Addie zich hier niet erg nuttig kan maken. 
Ze verveelt zich maar wil ons niet teleurstellen. Nu heb ik een oplossing bedacht. Maar daar zul jij met 
Addie over moeten praten. Ik heb, op de verjaardag van Anna, aan mijn broer Pieter Johannes gevraagd 
of jullie een tijdje bij hem op de plantage kunnen logeren. Begrijp me goed, niet dat ik jullie kwijt wil, 
maar ik dacht zo dan zien jullie ook eens iets anders van Zuid Afrika dan alleen Kaapstad. Bovendien 
kunnen jullie je op de plantage van mijn broer best nuttig maken. Dan zou Addie haar leventje hier dan 
wat zinvoller kunnen inrichten.  Lijkt het jou wat?” 
“ Wat een prachtig idee, Cornelia. Mij lijkt het geweldig, ik zal er direct met Addie over hebben. Dan 
hebben we samen weer eens een nieuwe uitdaging.”  
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De plantage 
 

Op een dag in november waren Mienette en Addie een dagje op speurtocht geweest in Kaapstad 
toen ze bij terugkomst in de Kerkstraat, bij de woning van Jan Theodoor een boerenkar, bespannen met 
twee paarden, voor de deur zagen staan. Pieter Johannes was al geruime tijd eerder gearriveerd en had, 
onbaatzuchtig als hij was, de jonge koerier, die Jan Theodoor had gestuurd, op zijn tocht naar Kaapstad 
meegenomen en voor zijn diensten betaald.  
“ Dag, Mienette. Je bent werkelijk een knappe jonge dame geworden, Jan Theodoor heeft me vaak over 
jou vertelt,” begroette Pieter Johannes haar, zodra Mienette en Addie de woning aan de Kerkstraat betra-
den. Vervolgens wendde haar zwager zich tot Addie en begroette haar op de gebruikelijke hoffelijke wij-
ze; een handkus en een korte buiging. 
“ Ach, Pieter Johannes,” zei Mienette, “ wat vind ik het prachtig om jou te ontmoeten en straks bij jou te 
kunnen logeren op je plantage.” 
“ Zo, vind je dat, schoonzusje. Nu ik heb nog meer verrassingen voor je. Ik hoop dat jullie al snel klaar 
zijn om met me mee te gaan of wilden jullie hier de avond nog doorbrengen?”  
Mienette vatte al snel een genegenheid op voor deze jonge man, die zij haar zwager kon noemen.  
“ Natuurlijk niet, zwagertje. Wij zijn zo dadelijk klaar met pakken, nietwaar Addie?” 
Mienette en Addie vertelden in korte schetsen hun reiservaringen en zorgden ervoor, dat zij hun koffers 
hadden gepakt om na het avondeten te kunnen vertrekken. Nadat ze nog wat nagepraat hadden met Cor-
nelia en Jan Theodoor, bedankten ze hen voor het prettige verblijf in de woning aan de Kerkstraat nr.7, 
om daarna afscheid te nemen van de kleine Anna Suzanna. 
Pieter Johannes bracht, geholpen door Jan Theodoor, de koffers naar de boerenkar en nadat Mienette en 
Addie zich aan weerszijden van Pieter Johannes op de bok plaatsgenomen hadden, vertrokken zij via de 
Buitengrachtstraat en de Kloof Nek richting Pieter Johannes’ plantage in ‘t Rondebosch. 
 
 Na ruim een uur rijden over zandpaden en onverharde wegen, arriveerden Mienette, Addie en Pie-
ter Johannes in ‘t Rondebosch. Een streek, die merendeels bestond uit aaneengeschakelde plantages met 
slechts een kleine dorpskern, waar de Reformed Dutch Church een kleine kerk en een aangrenzende 
school had. Een overheidsgebouw verleende onderdak aan verschillende disciplines o.a. de politie.  
 

 
                   Stadskern ’t Rondebosch omstreeks 1870 
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Tijdens de rit had Pieter Johannes uitvoerig gesproken over zijn landgoed en de bezigheden, die hij daar 
had, de toekomstplannen, die hij maakte en zijn verwachtingen voor het komende oogstjaar van zijn ta-
bak. Nu zij het laatste stuk naar de plantage ‘Victoria’ aflegden, zette Pieter Johannes zijn span paarden 
aan tot een draf, waarbij de boerenkar door een flinke stofwolk werd achtervolgd. 
Met veel gevoel voor elan en passie liet Pieter Johannes de boerenkar de oprijlaan van de plantage in-
draaien. De toegang tot de plantage werd gemarkeerd door een smeedijzeren hekwerk waar, in het bewe-
gende deel, de tekst ‘Plantage Victoria’ in het smeedwerk was aangebracht. 
“ Zo Mienette, Addie, dit is mijn plantage,” zei Pieter Johannes niet zonder trots. 
Hij mende de boerenkar de oprijlaan in, die ongeveer vijftig meter lang was en links en rechts geflankeerd 
werd door in bloei staande citrusbomen, die een overweldigende geur verspreidden. 
“ Ach, Pieter Johannes, wat ruikt het hier lekker en wat zijn die bomen bezet met een prachtige bloesem,” 
zei Mienette verrukt van alles wat zij zag. 
Voor hen lag de ruim opgezette plantagewoning van Pieter Johannes. Het was een brede gelijkvloerse vil-
la zonder verdieping.  
 

 
              Hollandse plantagevilla Kaapstad 
 
Boven de toegangsdeur was een siergevel opgetrokken in de Kaap Hollandse stijl. Deze klokvormige ge-
velspits boven de toegangsdeur bezat niet meer dan een zoldervenster. Links en rechts van de deur bevon-
den zich twee hoge vensters, die ingezet waren met kleine ‘glas in lood’ ruitjes, iets verder, naar het eind 
van de muur, was een kleiner venster aangebracht. De gevel zelf was smetteloos wit gepleisterd, terwijl 
het zadeldak met rode dakpannen was belegd. Rechts naast het woonhuis, vormde een poortdoorgang één 
geheel met de gevel en was zo de afbakening van het woonhuis met de rechterzijvleugel. 
“ Mienette, wat je nu ziet is de achterkant van het huis. Zodra we de poort doorgaan komen we op het 
binnenterrein van de woning uit.” 
Dit binnenterrein bestond grotendeels uit een klassieke tuin met lage buxushagen met in het hart van de 
tuin een grote op een sokkel staande zonnewijzer. De vakken in de tuin waren beplant met allerlei bloei-
ende heesters, die het geheel een kleurig aanzien gaven. Aan de kant van de tuin bezat het huis voor de 



 298

beide zijvleugels en voor de hoofdingang een brede overdekte veranda. Links en rechts van het huis stond 
een groep grote eikenbomen, die het huis en de veranda in de schaduw zette. 
“ Kijk, Mienette, en dit is dus de voorkant van mijn huis,” zei Pieter Johannes triomfantelijk,  
“ Van hieruit kun je de akkers overzien. Tot aan die bosrand daarginds behoren al die velden tot de plan-
tage. Daar, links achteraan, staat de droogschuur voor de tabak en hier vooraan staat een kolonistenwo-
ning voor de voorman van mijn mensen. Hier, aan de rechterkant, staat de woonloods met de verblijven 
van de slaven en daar verderop, aan de zijkant van de akkers, staat de suikermolen, die ik omgebouwd 
heb tot twee inpandige woningen voor twee slavengezinnen. In de woning in de rechtervleugel, hier naast 
de poort, woont mijn opzichter, Willem Berendse. Aan zijn woning zijn de paardenstallen aangebouwd.”    
“ Hoeveel paarden heb je hier, Pieter Johannes?” vroeg Mienette. 
“ O, ik denk dat ik er acht of negen heb. De meeste paarden zijn werkpaarden, die we nodig hebben om 
de akkers te bewerken. Zelf heb ik een rijpaard, Xavier, heet dat dier. Het is een wispelturige hengst, die 
ik met moeite heb kunnen temmen. Maar kom mee, dan gaan we het huis binnen.” 
Pieter Johannes liet de bagage van Mienette en Addie door een zwarte knecht uitladen en binnen in de hal 
neerzetten. Vervolgens liepen zij de veranda op en kwamen, nadat zij de grote eikenhouten voordeur had-
den gepasseerd, in een vierkante hal. 
“ O, Pieter Johannes. Wat een ruime hal,” zei Mienette, die verbaasd in de grote, witgepleisterde hal bleef 
staan om zich vergapen aan het gewei van een antilope, dat aan de muur hing. In de muren links en rechts 
van de hal bevonden zich  brede deuren, die toegang gaven tot de daarachter gelegen kamers. De hal zelf 
was sober ingericht met aan elke wand een of twee schilderijtjes aan weerszijden van de deur. In een hoek 
stond, op een tafeltje, een grote fel gekleurde vaas met een groot boeket bloemen. In de tegenover staande 
wand bevond zich een glazen tussendeur, die de toegang afsloot van een kleine hal, die de verbinding 
vormde met de toegangsdeur aan de achterkant van de woning. 
“ Zo, dames. De koffers laten we voorlopig hier in de hal staan. Maar we gaan eerst hier links de woonka-
mer binnen, dan kan ik jullie voorstellen aan mijn moeder. Ze is sinds vijf jaar weduwe.” 
Pieter Johannes opende de deur en trof zijn moeder aan in één van de fauteuils, die in de salon stonden. 
Vervolgens stelde hij Mienette en Addie voor aan zijn moeder en verzocht iedereen te gaan zitten. Even 
later kwam de vrouw van Pieter Johannes, Johanna de salon binnen. 
Johanna Louw was in gestalte niet veel groter dan Mienette. Ze droeg haar donkerblonde haar loshangend 
over haar schouders. Ze had en prettig gezicht met scherp getekende wenkbrauwen en een spits maar 
klein eigenwijs neusje met daaronder een kleine mond. Ze droeg een jurk, die het bovendeel van haar 
schouders grotendeels onbedekt liet en vanuit haar taille klokkend uitliep. Een parelsnoer, met kleine pa-
reltjes, omlijstte haar korte blanke hals. Aan haar polsen droeg ze eveneens armbanden bezet met parels. 
Een grote trouwring sierde haar rechter ringvinger.  

In de salon stonden vier fauteuils, waarbij een ronde salontafel van rood mahoniehout, de spil van 
de zithoek vormde. Op de salontafel stond een grote witte vaas met een fors boeket rozen, die de woonka-
mer van een heerlijke geur voorzag. De salon was over de volle breedte van de woning gesitueerd, zodat 
het licht, via de ramen in de buitenmuren, de salon binnenviel. Tussen de ramen hingen een aantal aardige 
schilderijtjes en in de linkerhoek van de salon, naast de natuurstenen schouw, stond een grote servieskast. 
In de andere hoek stond een gepolitoerde piano, die aan Johanna toebehoorde. In de schouw stond een 
moderne gietijzeren kachel om in de koudere perioden van het jaar de salon te verwarmen. Een smallere 
eikenhouten deur, in de rechterhoek van de salon, gaf toegang tot een grote eetkeuken waar een hele fa-
milie de maaltijd kon gebruiken. 
“ Jullie zullen wel vermoeid zijn van de rit?” opende mevrouw Louw het gesprek. 
“ We zijn de grootste vermoeidheid al te boven, mevrouw,” antwoordde Mienette. 
“ Ik zal jullie eerst eens wat inschenken en serveren, voordat we allerlei zaken de revue laten passeren,” 
zei Johanna, die vervolgens kordaat opstond en zich naar de keuken begaf om even later met een zwarte 
dienstmeid terug te komen. De dienstmeid droeg een schaal vol overheerlijke versnaperingen, die zij op 
de salontafel neerzette. Johanna serveerde vervolgens de wijn en bood iedereen een versnapering aan. 

De rest van de avond werd besteed aan het uitwisselen van de reiservaringen en de wetenswaar-
digheden over de plantage ‘Victoria’. Tenslotte werd de avond besloten met een uitgebreid souper dat 
Johanna door haar keukenpersoneel had laten bereiden. 
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Toen Mienette en Addie werden uitgenodigd om aan tafel te gaan, maakten zij kennis met Guy, 
die niet alleen in de keuken werkte maar ook als ober fungeerde. De maaltijd, die geserveerd werd bleek 
voor Hollandse begrippen een uitgebreid buffet te zijn. Er stonden ontzettend veel verschillende gerech-
ten klaar in zulke grote hoeveelheden dat Mienette en Addie zich afvroegen of dat wel allemaal voor hen 
zou zijn. Tijdens het dineren verraste Johanna haar gasten wederom, maar nu door het geven van een pia-
norecital, waarbij zij zowel klassieke als typisch Zuid Afrikaanse muziek ten gehore bracht.  

Na dit muzikale intermezzo was het ijs tussen de vrouwen volledig gebroken en wisselden zij al-
lerlei persoonlijke zaken met elkaar uit. Ook lieten Mienette en Addie zich niet onbetuigd met betrekking 
tot de voordrachtskunst op het klavier en speelden zij allebei dan ook een aantal pianostukken. Veel ple-
zier hadden de dames bij een poging de ‘Marche Militair’, een quatre main van Schubert, te spelen.  
Na het souper maakte Pieter Johannes Mienette en Addie wegwijs in de woning en kregen zij de logeer-
kamer, die uitzag over de plantage, in de linkervleugel van de woning toegewezen. Deze logeerkamer was 
sober ingericht. De inrichting van deze logeerkamer leek erg veel op die van een hotelkamer. Slechts het 
strikt noodzakelijke was aanwezig. Het belangrijkste, een goed bed voor twee personen, ontbrak niet. 
Nadat Mienette en Addie zich geïnstalleerd hadden en hun koffers hadden uitgepakt, verkleedden zij zich 
om met Pieter Johannes, zijn vrouw en de oude mevrouw Louw, de avond in de salon door te brengen.  
 
Mienette en Addie betraden om negen uur precies de salon waar familie Louw al op hen zaten te wachten. 
“ Goedenavond, mevrouw, Pieter Johannes en Johanna.” 
Pieter Johannes stond op om zijn schoonzusje en haar chaperonne naar hun fauteuils te begeleiden. Pieter 
Johannes had zich voor deze avond in een makkelijk zittend avondkostuum gestoken. Hij droeg een grijs-
blauwe gilet over een wit overhemd met opstaande kraag. Een zijden das was losjes om de hals geknoopt. 
Zijn haar was kort geknipt evenals de lange, tot op het kaakbeen, doorlopende bakkebaarden. De panta-
lon, met brede uitlopende broekspijpen, was crèmekleurig en aan zijn voeten droeg Pieter Johannes mak-
kelijk zittende pantoffels. Ook Johanna toonde zich van haar beste kant. Ze droeg een moderne wijde jurk 
met zeer wijde mouwen hetgeen haar fragiele postuur meer volume gaf. Een grote kraag liep hoog op tot 
aan de haarlijn in de nek. In haar decolleté droeg Johanna een chemisette, een inzetje van batist. Haar los-
hangende haar had ze nu omgevormd tot haarstrengen met krullen aan weerszijden van haar gezicht. In 
het haar droeg ze een Fer de Berlin met vele kleine pareltjes. Mevrouw Louw was zeer sober gekleed, in 
een stemmig zwart, dat uiting gaf aan haar weduwe status. 

Mienette en Addie hadden hun beste jurk zo goed als het kon ontkreukt, hun haar opgestoken en 
van een sierspeld voorzien. De sieraden om hun hals en polsen waren eenvoudig. Ze namen plaats naast 
Pieter Johannes in de met bordeauxrood leer gestoffeerde fauteuils. Koffie werd alras inschonken, waarop 
al snel een geanimeerd gesprek volgde. Vooral de familiegebeurtenissen in Delft werden door Mienette 
uitvoerig belicht. 
“ Dat spijt me nu heel erg, Mienette, dat uw vader zo slecht wordt. Ik hoop het nog te mogen beleven hem 
in Delft te kunnen ontmoeten, maar mijn aanwezigheid hier op de plantage staat dat helaas niet toe.” 
“ Misschien volgend jaar, Pieter Johannes. Dan kan ik ook kennis maken met je ouders in Holland. Ik zou 
ze erg graag weer eens willen ontmoeten,” zei Johanna. 
“ Tja, dat is een mogelijkheid. We zouden  aan het begin van de droge periode kunnen vertrekken, maar 
dan nog zou de totale reisduur van en naar Kaapstad te lang duren om voor het nieuwe seizoen weer terug 
te zijn. Maar, enfin, we vinden wel een oplossing.” 
“ Hoeveel mensen heb je hier op de plantage dan wel niet rondlopen. Pieter Johannes?” vroeg Mienette. 
“ Kom, laat ik je maar de hele voorgeschiedenis van de plantage vertellen, dan krijg je een beter inzicht.” 
“ Toen mijn vader in 1828 overleed, heeft moeder de suikerplantage aan ons overgedragen. Ik zeg ‘ons’ 
omdat mijn jongere broer Paul ook erfrechten had. Maar omdat hij zich hier niet wilde vestigen en liever 
in Kaapstad ging wonen, heb ik hem uitgekocht, zodat ik nu de feitelijke eigenaar ben samen met moeder.  
Op een suikerplantage werken nu eenmaal altijd meer mensen dan op een plantage, die mij voor ogen 
stond, namelijk een tabaksplantage, toch heb ik deze mensen aangehouden. De plantage, zoals die er nu 
bij ligt, heeft in feite nog dezelfde structuur als toen ik hem overnam. Vier akkers naast elkaar en twaalf 
akkers in de lengte van de plantage. Alleen voor de productie van suikerteelt was het geheel eigenlijk te 
klein. De totale productie van melasse was toen te gering om een goede bedrijfsvoering op te zetten. Dus 
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besloot ik al het eerste jaar om de akkers, die een driekwart hectare groot zijn, te gaan beplanten met ta-
bak. Dit gewas groeit in deze omgeving geweldig goed. Bovendien vergt het veel minder onderhoud dan 
een suikerplantage. Je oogst, aan het eind van het seizoen de planten of de grote bladeren en laat deze dan 
geruime tijd aan lange lijnen drogen in een open schuur. Na de droogtijd selecteer je de oogst en verpak je 
het in balen of kisten van zo’n vijfentwintig kilo zwaar. Het enige wat ik dan nog behoef te doen is een 
koper te vinden voor de totale productie. Nu dat laatste was voor mij ook erg makkelijk. Ik ben met de 
Engelse Eastern Indian Compagnie een commissionair contract aangegaan hetgeen inhoudt dat mijn  
oogst al op voorhand aan de commissionair is verkocht, ongeacht de grootte van de uiteindelijke op-
brengst aan het eind van het seizoen. Voor mij is het voordeel dat ik bij een matige oogst verzekerd ben 
van een vast inkomen en voor de Compagnie is het contract gunstig, omdat zij een lage productieprijs bij 
mij hebben bedongen.”  
“ Dus, Pieter Johannes, “ viel Mienette haar zwager in de rede, “ als ik het goed begrijp dan ben je hele-
maal afhankelijk van die commissionair, die jou de laagste prijs betaalt voor je producten ondanks de 
grootte of de kwaliteit van je opbrengst.” 
“ Juist ja, Mienette. Maar ik ben nu niet afhankelijk van de wisselende veilingprijzen aan het eind van het 
productiejaar als iedereen zijn producten op de veiling aanbiedt.” 
“ Maar je laat dan toch ook veel geld liggen door geen gebruik te maken van de veiling?  Als de prijs toch 
hoog is voor tabak kun je toch veel meer winst pakken dan je nu via die commissionair verdient?” 
“ Nu heb ik de zekerheid van en vast inkomen en de opbrengst van de plantage is zodanig dat ik zelfs bij 
een mindere oogst nog voldoende verdien.” 
“ Maar je moet toch ook je mensen betalen?” opperde Mienette. 
“ Ten dele is dat waar. De mensen, die op het veld werken hebben van mij hun kostgronden gekregen 
waar ze hun groente en zo verbouwen en het huispersoneel van Johanna heeft gratis kost en inwoning. 
Dus daar ben ik niet veel geld aan kwijt. Alleen de opzichter, Willem Berendse en de slavenvoorman, 
Nkwame, werken voor een weekloon. Eenmaal in het jaar, bij de verjaardag van de plantage, geef ik mijn 
mensen wat extra’s in de vorm van goederen, huisraad of geld. Zoals dat dan uitkomt. Ik heb de slaven 
contractueel overgenomen.” 
“ Wat zeg je nu, Pieter Johannes?  Heb je die mensen gekocht?” 
“ Nee, zij werkten al bij mijn vader op de plantage toen hij de plantage kocht.” 
 “ Ik vind dit ongehoord, Pieter Johannes. Dus die mensen zijn gewoon jouw eigendom. Net als de paar-
den of die boerenkar waar ons mee opgehaald hebt!” 
“ Ja, Mienette,” zei haar zwager enigszins onthutst, “ in de overname overeenkomst is bij de notaris dui-
delijk vastgelegd dat ik de plantagegronden inclusief gebouwen en het personeel heb overgenomen. Voor 
die mensen is al betaald!”   
“ Maar dat is hier in Afrika heel gebruikelijk, Mienette,” zei Johanna, die het gesprek kritisch volgde, 
“ Mienette, naar Hollandse begrippen is het ongebruikelijk, maar in de landen, waar plantages worden on-
derhouden, is het in het bezit hebben van slaven heel gewoon. Bovendien gaan er in Engeland stemmen 
op om volgend jaar de slavernij af te schaffen. Ik ben maar al te blij dat ik gebruik kan maken van de ou-
de regeling, waarin bepaald is dat huidig slavenpersoneel dat op één januari van dit jaar als slaaf aange-
merkt kan worden, bij de nieuwe wet de status van niet verdienende leerling wordt toegekend. Daardoor 
word ik gelukkig niet nodeloos op hoge personeelskosten gejaagd en kan ik mijn bedrijfsvoering blijven 
uitoefenen zoals ik dat nu ook doe.” 
“ Ik ben hier sprakeloos van, Pieter Johannes. Die mensen hebben geen rechten, geen vrijheden! Alleen 
een werk-/woonrecht onder jouw voorwaarden. Dat is toch onbillijk!” 
“ Maar Mienette,” kwam Johanna tussenbeide, “ dit is hier wel Zuid Afrika met een lange geschiedenis, 
die honderden jaren teruggaat en waar sinds mensenheugenis altijd slaven het werk hebben gedaan voor 
hun meesters. In een geciviliseerd land zoals Holland of Engeland is dat heel anders.” 
“ Mienette, laten we over deze kwestie ophouden. Daar kunnen we nog genoeg over discussiëren maar er 
zullen in de toekomst zeker veranderingen ontstaan in onze Afrikaanse maatschappij. Maar zoals de situa-
tie nu is, hebben mijn slaven geen slecht leven hier op de plantage. Ik zal je het morgen laten zien als we 
de plantage gaan bekijken. Kunnen jullie eigenlijk paardrijden?” 
“ Paardrijden?” zei Addie verbaasd. “ Nee, ik niet. Jij Mienette?” 



 301

“ Mooi, dat is dan het eerste wat jullie hier moeten leren. De afstanden zijn hier zo groot, ook hier op de 
plantage, dat het noodzakelijk is dat je paard kunt rijden. Om een voorbeeld te geven. Naar het dorp, ’t 
Rondebosch, is het van hieruit vier kilometer. Naar Kaapstad is het al twaalf kilometer en als je naar de 
dichts bijzijnde volgende stad Stellenbosch, wil reizen is dat al vijftig kilometer. Een trekschuitnetwerk, 
zoals in Holland, bestaat hier niet. Alles wordt hier te voet of te paard, met of zonder rijtuig, gedaan. Ik 
zal jullie morgen voorstellen aan Nkwame, die kan jullie rijlessen geven in de kraal achter de stallen.”   
“ Ik vind het wel leuk, Addie. Jij ook?” 
Addie beaamde het en was wel zeer in haar nopjes om iets actiefs op de plantage te gaan doen. Alleen 
binnen of op de veranda zitten met Johanna of de moeder van Pieter Johannes zou haar op den duur toch 
ook gaan vervelen. 
“ Goed, dus morgen gaan we eerst de plantage bekijken en dan kunnen jullie ’s middags je eerste rijlessen 
tegemoet zien. Ik zal mijn voorman, Nkwame, hierover inlichten.” 
“ Waarom, Pieter Johannes, wordt Nkwame door jou wel betaald en de andere mensen niet?” vroeg Mie-
nette, die het slavenonderwerp niet kon loslaten en geen vrede kon hebben met de ongelijkwaardige situa-
tie, die haar zwager haar geschetst had. 
“ Heel simpel, Mienette. Nkwame is pas later gekomen, nadat ik de plantage al had overgenomen, zo’n 
drie jaar geleden. Nkwame heb ik dus niet gekocht maar aangenomen als voorman. Bovendien is hij een 
Xhosa neger. Die hebben meer rechten dan de andere negers hier in Zuid Afrika.” 
“ Dat vind ik nu helemaal vreemd, Pieter Johannes.” 
“ Alle mensen, die ik nu aanneem, kan ik alleen als arbeiders in dienst nemen. Je kunt hier in Zuid Afrika 
geen slaven meer kopen. Dat is bij wet verboden.”  
“ Overigens heb je hier in dit deel van Afrika, drie soorten negers. De meeste negers hier op de plantage 
zijn Hottentotten. In de keuken hebben we twee dienstmeiden van Aziatische afkomst. Een andere soort 
negers zijn de Bosjesmannen, een kleine soort negers, die zijn erg onbetrouwbaar. Ze houden zich ver-
scholen in de wouden en van daaruit plegen ze vaak overvallen op de veeboeren in de noordelijke gebie-
den. De Xhosa negers zijn van origine krijgers, die een goede reputatie hebben en wel betrouwbaar zijn. 
Hoewel er in het verleden veel conflicten tussen de blanken en die Xhosa negers zijn uitgevochten.” 
“ Dus het is hier gevaarlijk wonen?” concludeerde Mienette. 
“ Hier niet, maar verderop aan de westgrens, zo’n tweehonderd kilometer verder naar het westen wil het 
nog wel eens gebeuren dat wilden een veeboer of een boerderij overvallen. Maar hier in de Kaapprovincie 
bestaan dergelijke problemen niet, tenzij je je als plantage-eigenaar dom of wreed tegenover je eigen 
mensen gedraagt. Zo’n acht jaar geleden is er een opstand van slaven geweest op de plantage ‘Hou Den 
Bek’, even voorbij Paarl bij de Swartruggenbergen, zo’n vier dagreizen van hier. Die plantage behoorde 
toe aan de familie v.d. Merwe.  Willem v.d. Merwe was een godvruchtig maar tegenover zijn mensen een 
onhebbelijk mens. Eenmaal in de week las hij zijn slaven, om ze vertrouwd te maken met ons christelijk 
geloof, voor uit de bijbel. Op de plantage had v.d. Merwe een voormanslaaf, die Galant heette, die onder 
de slaven veel gezag genoot. Galant was op de plantage een belangrijke slaaf, hij had bijvoorbeeld twee 
vrouwen. Het werd een krachtmeting van wilskracht tussen de slaaf Galant en zijn meester Willem v.d. 
Merwe. Van de Merwe was grof en wreed, ongeschikt om als eigenaar over zijn mensen op de plantage 
het gezag te voeren. Galant, de slaaf, keek op zijn meester neer en als deze iets aan hem vroeg, antwoord-
de de slaaf met een kort ‘nee’ of  ‘ja’. Hij zei nooit ‘baas’ of ‘master’.  

Galant had zich tijdens een uitstapje naar Kaapstad, zichzelf in chique kleren gestoken. Hij droeg 
bijvoorbeeld een duur rood jasje dat wel acht shilling had gekost. Tijdens dat uitje kreeg Galant het ge-
rucht te horen dat de slavernij was afgeschaft. Toen v.d. Merwe ook deze geruchten hoorde, maakte hij 
zich geldzorgen en dacht dat zijn plantage failliet zou kunnen gaan. Vanaf dat moment gedroeg Galant 
zich steeds brutaler en uitdagender tegenover zijn meester. Willem v.d. Merwe had hem al eens een af-
straffing gegeven voor zijn niet onderdanige houding maar begon nu de slaaf met grote regelmaat te mis-
handelen. Hij gebruikte zwepen, knuppels en alles wat hij maar kon vonden om de slaaf onderdanigheid 
te leren. Galant, die wist dat sommige lijfstraffen verboden waren, probeerde in Kaapstad zich bij de ma-
gistraat te beklagen. Maar telkens werd hij door de mannen van v.d. Merwe opgewacht, voordat hij de 
magistraat kon inlichten. Toen gebeurde het. Galant verzamelde een tiental rebellen om zich heen, stal, 
via een slaaf, die op een naburige boerderij werkte en veel vertrouwen genoot, wapens en startte de bele-
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gering van de blanke familie op de plantage ‘Hou Den Bek’. De aanwezige slaven op de plantage waren 
zo onder de indruk van Galants doortastende optreden, dat ze zich direct bij hem aansloten. Zelfs de 
meest loyale slaaf van de familie, de kokkin met wie Willems vrouw zo’n goede band had, schaarde zich 
aan Galants zijde. Toen trok de opstandige meute op naar de woning waar ze Willem v.d. Merwe staand 
in de deuropening aantroffen. Het was voor Willem de eerste keer in zijn leven, dat hij een zwarte slaaf 
met een pistool in de hand zag. Hij begreep het nog steeds niet; eens was Galant zijn lievelingsslaaf ge-
weest. Hij was vroeger altijd, volgens hemzelf, goed voor zijn mensen geweest. Waarom wilde Galant op 
hem schieten? Willem v.d. Merwe praatte als Brugman, smeekte als een kind en bad als een dominee. 
Maar Galant schoot hem een kogel door het hoofd precies tussen de ogen, terwijl Willem een smeekbede 
uitte. Vervolgens nam de meute wraak op de hele familie. Ze verbrandden de hele familie. De plantage 
bezat namelijk een hele grote kleioven voor het bakken van dakpannen. De familie trachtte zich te ver-
schansen in de schuur waar de grote oven stond. Maar de bende drong er binnen en schoten, schoten en 
schoten hun  pistolen leeg op de leden van de familie v.d. Merwe, totdat iedereen dood. Eén van dochters 
van Willem v.d. Merwe werd, voordat ze haar doodschoten, verkracht. Tenslotte werden de lijken in de 
oven opgestapeld en verbrand.” 
“ Tja, dat waren harde tijden,” besloot Pieter Johannes zijn aangrijpende relaas. 
“ Je moet natuurlijk begrijpen, dat je in dit geval niet één bepaalde partij als schuldige kunt aanwijzen, de 
verhoudingen in die gemeenschap waren nu eenmaal zo, dat er van beide kanten ‘dingen’ waren gebeurd, 
die tot elke prijs vermeden hadden moeten worden. De geschiedenis van de plantage ‘Hou Den Bek’ moet 
voor iedereen hier in Zuid Afrika een waarschuwing zijn om de juiste tolerantie te betrachten vooral naar 
die mensen toe, waarvan je afhankelijk bent.” 
“ Goh, Pieter Johannes. Wat een aangrijpend verhaal. En is dat nu hier echt gebeurd?” vroeg Mienette 
ongelovig. 
“ Jazeker, Mienette. Ik wil hiermee zeggen dat onderdrukking van mensen ook al zijn het slechts slaven, 
nooit de juiste manier is om met hen om te gaan.” 
“ Hebben ze de daders van die moordpartij nog kunnen pakken?” vroeg Addie. 
“ Ja, door een toeval is de jongste zoon, Barend v.d. Merwe, tijdens die moordpartij gespaard gebleven.  
Hij wist te ontsnappen en sloeg toen alarm. Het daarop gevormde commando van boeren uit de omtrek 
achtervolgde de voortvluchtige bende en slaagde erin de groep in zijn geheel gevangen te nemen bij Kop-
piesberg. Behalve de aanstichter Galant, die op de dag van vandaag nog steeds niet gevonden is, werden 
de slaven veroordeeld. De rechter in Kaapstad veroordeelde twee van de agitatoren tot de dood en bij ver-
stek werd ook Galant tot de dood veroordeeld. De anderen werden door de rechter teruggegeven aan hun 
eigenaren. Die mochten met hun slaven doen wat ze wilden.” 
Na dit verhaal werd de wijn ingeschonken en werd het gesprek luchtiger van toon. Toen Pieter Johannes 
zijn bezoek een goede sigaar uit eigen productie aanbood en waarbij, onder veel hilariteit, Mienette, net 
als Addie, een sigaar opstak werd het een uiterst gezellige en ontspannen avond waar een ieder letterlijk 
aan zijn trekken kwam. Zo goddelijk en bijna onwerkelijk was de prettige sfeer, die hun gastvrouw wist te 
creëren. De avond werd tenslotte heel gemoedelijk en in stijl besloten met een laatste glas Afrikaanse 
wijn.   
 
 De volgende ochtend stond Pieter Johannes met zijn éénassige koetsje  voor de deur van de plan-
tagewoning op zijn reisgenoten te wachten. Zodra Mienette en Addie op de veranda verschenen begroette 
hij hen vormelijk met een ochtendgroet. Nadat de dames waren ingestapt zette Pieter Johannes zich tussen 
hen in om zo met de leidsels het paard te kunnen mennen. 
“ Zo, Mienette, Addie. We zullen eerst een rondritje over de plantage maken en daarna wilde ik jullie 
voorstellen aan mijn voorman Nkwame en de opzichter Berendse. 
Pieter Johannes zette het paard aan tot een rustige stapvoetsgang zodat Mienette en Addie de omgeving 
goed konden bekijken. 
“ Eerst rijden we de hoofdlaan af, dan zien we links en rechts de tabakakkers liggen, die al beplant zijn 
met jong plantgoed in verschillende groeistadia. Dat doe ik min of meer noodgedwongen, je kunt nl. niet 
alle akkers in een keer tegelijk beplanten. Ten eerste heb ik daar niet voldoende mensen voor en ten twee-
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de krijg ik op deze manier een beter oogstspreiding, waardoor ik op verschillende momenten in het jaar 
tabak kan leveren en ik voorkom daarmee een overbelasting van de droogcapaciteit van de droogschuur.” 
Al babbelend over de tabaksteelt en af en toe groetend naar de weinige personen, die op de akkers werk-
ten, reed Pieter Johannes de lange, centraal in de plantage liggende laan af, totdat hij bij de bosrand was 
aangekomen. 
“ Kijk, hier begint het ongecultiveerde woud. Uit dit woud stroomt een klein beekje, dat ik zodanig geleid 
heb dat het om de rand van de plantage loopt en tenslotte, voorbij de oude suikermolen, linksaf stroomt 
richting volgende plantage. Met sluisjes en dammetjes, die op bepaalde plaatsen in het beekje zijn aange-
bracht, kan ik de waterstand van het beekje beïnvloeden en mijn plantage bevloeien. Zo kan ik tijdens de 
drogere periode van het jaar mijn akkers toch van water voorzien.” 
“ Is het dan vaak droog hier?” vroeg Mienette. 
“ Alleen in het zomerseizoen. In de natte perioden regent het hier overvloedig. De afgelopen maanden 
heeft het flink geregend en zijn de akkers goed nat geworden. Straks, als de droge periode aanbreekt, ben 
ik afhankelijk van dit beekje dat daar verderop in de bergen ontspringt. Als het hard geregend heeft kan 
dit beekje wel drie meter breed worden door het wassende water. Nu is het maar een heel klein stroompje. 
Kom maar kijken.” 
Pieter Johannes hielp zijn schoonzus en Addie bij het uitstappen en toonde hen het beekje, dat achter een 
met onkruid begroeide oever lag. Ook liet hij een rivierdammetje zien en een irrigatiesluisje. 
“ Kijk Mienette, hier is een sluisje. Als ik nu in het beekje de damopening afsluit dan stijgt het water in 
dit deel van het beekje, dan loopt het over in de sluisval, en als ik dan de sluisval openzet dan stroomt het 
water via die ondiepe geulen, die door de akkers liggen, naar de gewassen. Dit zijn nu mijn irrigatiesleu-
ven. Ik heb op meerdere plaatsen rondom de plantage de mogelijkheid om damopeningen te sluiten en 
sluisjes open te zetten, zodat ik alle akkers kan bevloeien.” 
“ Dus, Pieter Johannes,” zei Mienette, die geïnteresseerd was geraakt voor het irrigatiesysteem, “ als ik 
het goed begrijp, liggen jouw akkers beneden het waterniveau van het beekje als je de dammetjes afsluit. 
Heb je dan nooit last van overstromingen als het hard regent?” 
“ Dat heb je goed opgemerkt, Mienette. Maar als er erg veel water wordt aangevoerd dan stroomt het 
beekje over de dammetjes heen zonder dat het de akkers blank zet. Maar mocht het toch gebeuren dan is 
de overlast meestal met een week of zo weer verdwenen en droogt de akker weer snel op.” 
“ We beginnen meestal aan het eind van de natte periode met het uitplanten van het jonge gewas. Dan is 
de grond goed vochtig en slaan de plantjes makkelijk aan.”  
“ Hoe kom je aan die plantjes, Pieter Johannes. Kun je die hier kopen of kweek je die zelf?” 
“ Meestal kweek ik die zelf op. Dat doen we dan daar, in de droogschuur, die staat tijdens de natte perio-
de toch meestal leeg omdat de oogst al afgeleverd is.” 
Na deze landbouwkundige uitleg van Pieter Johannes stapte men weer in het rijtuig om, de beek volgend, 
naar de oude suikermolen te rijden. Daar aangekomen stapte het gezelschap weer even uit en vertelde Pie-
ter Johannes over zijn beweegredenen om in de oude suikermolen twee inpandige woningen te bouwen. 
“ Kijk Mienette, toen ik net de plantage had overgenomen woonden alle slaven in de grote loods daar, 
achter de paardenstallen. Ook de twee gezinnen waren ondergebracht in dezelfde ruimte als het overige 
niet getrouwde slavenpersoneel. Om nu die twee gezinnen meer ruimte en privacy te geven heb ik de sui-
kermolen, die ik toch niet meer zou gebruiken, laten ombouwen.” 
Mienette en Addie volgden Pieter Johannes naar het grote houten gebouw, dat veel op een schuur leek. 
“ Kijk, deze buitenmuur was er voor de verbouwing niet. Het was een open schuur waar de suikerriet met 
de karren werd aangevoerd en verwerkt in een enorm groot maalwerktuig, dat door een waterrad werd 
aangedreven. Dat maalwerktuig heb ik laten slopen, een muur in de schuur gezet zodat de totale ruimte 
inwendig in twee verblijven kon worden opgedeeld. Het waterrad heb ik niet laten wegslopen, je kunt het 
zien aan de andere kant van de woning. Kom maar  mee.” 
Mienette en Addie liepen om de oude suikermolen heen en zagen inderdaad aan de zijkant van de woning 
een enorm groot waterrad in het beekje staan, dat nu niet meer door het water aangedreven werd. Terwijl 
zij om de voormalige suikermolen heen liepen, zag Mienette dat in het verlengde van deze molen een 
aantal met, voor haar onbekende groenteplanten bebouwde veldjes liggen. 
“ Wat zijn dat Pieter Johannes. Die kleine veldjes hier?” 
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“ O, dat zijn de kostgronden van de slavengezinnen. Hier verbouwen zij hun groentegewassen. Daar ach-
teraan hebben ze ook nog een hok met een varken.” 
“ En die kippen die hier rondlopen?  Horen die tot jouw dierentuin?” 
“ Nee, Mienette. Die kippen zijn van de bewoners van deze twee woningen. Zij kweken die kippen op en 
verkopen ze op de markt in het dorp. Op die manier kunnen zij een extra centje verdienen.” 
“ Wat groeien er rare planten op die kostgrondjes. Kun je die planten eten?”  
“ Dat zijn knolgewassen; tayers noemen de negers dat. Daar verderop staan zoete aardappelen en daar, dat 
hoge spul, is maïs. Die cactusachtige planten zijn cassaveplanten, die zijn ook eetbaar.” 
“ Jazeker, Mienette en als je de kostgronden goed bebouwt, kun je het hele jaar door je eigen voedsel 
kweken. Soms geef ik ze wel eens andere groente als ik in Kaapstad de voorraden voor ons zelf aanvul. 
Meestal geef ik ze dan bonen. Die kun je lang bewaren.”   
Mienette en Addie waren onder de indruk van al datgene wat Pieter Johannes op de plantage had verricht. 
“ Kom dames,” zei Pieter Johannes,” laten we even binnen kijken.” 
“ Mag dat wel. Vinden die mensen dat wel goed?” 
“ Natuurlijk wel, Mienette. Ik ben hun baas. Mij is alles toegestaan ook het controleren van hun woning.” 
Mienette en Addie bekeken de eenvoudige, zonder enige luxe, ingerichte woning. Het bestond uit een 
grote ruimte met slechts twee kleine ramen waar een jute lap voor de raamopening hing om de warmte 
buiten te houden. In deze ruimte lagen een aantal slaapmatjes en een hangmat. Bij een muur was een open 
stookgelegenheid zonder rookafvoer gemaakt. Een paar oude stoelen stonden  in een hoek bijeengescho-
ven, terwijl een tafel in de ruimte ontbrak. De vloer was onbedekt en bestond uit aangestampt leem.  
“ Nu, Pieter Johannes. Je mag die mensen hier wel eens wat betere spulletjes geven. Wat een armoede,” 
becommentarieerde Mienette haar zwager. 
“ Dat komt nog wel, Mienette,” zei haar zwager lichtelijk geïrriteerd, “ in ieder geval hebben deze men-
sen een dak boven het hoofd en bezitten ze een zekere privacy.”  
De rijtoer over de plantage werd vervolgd. Mienette en Addie bekeken de loods, waarin de overige slaven 
en slavinnen in werden ondergebracht. Deze loods was in twee grote zalen vergedeeld; één voor de man-
nen en één voor de vrouwen met hun kinderen. 
“ Zijn hier dan vrouwen, die geen man maar wel kinderen hebben?” vroeg Mienette verbaasd. 
“ Ja, dat komt nu eenmaal voor. Er ontstaan nu eenmaal in zo’n slavengemeenschap relaties en soms ko-
men daar dan kinderen uitvoort.” 
“ O.” zei Mienette niet begrijpend. 
“ Maar trouwen ze dan niet als er een kindje op komst is?” 
“ Nee, meestal niet. Dat ligt aan de innigheid van zo’n relatie, bovendien zijn die negers gewend aan po-
lygame relaties. Kijk daar lopen een paar kinderen.” 
“ Moeten ze niet naar school?” vroeg Addie geïnteresseerd. 
“ Wie moet dat dan betalen? Ik heb niet om die kinderen gevraagd. Ik hoef toch niet de kosten voor on-
derwijs op me te nemen als ik niets met die kinderen te maken heb?” 
“ Pieter Johannes toch!  Hoe bestaat het! Je bent toch hun baas?  Je hebt toch de verantwoording voor die 
kinderen als die mensen geen geld hebben. Ik verbaas me over jou!” 
“ Tja, Mienette. Ik moet je bekennen dat ik op dit punt laks ben geweest. Maar ik zal het met Johanna 
eens bespreken wat we daaraan gaan doen. Want in het dorp is een schooltje van de kerk. Het is mis-
schien toch wel een goed idee om die kinderen vanaf een bepaalde leeftijd naar het schooltje te sturen.” 
 “ Zo, Mienette, Addie. Dan zal ik jullie nu gaan voorstellen aan Berendse, mijn opzichter, die in de 
rechtervleugel van de plantagewoning woont.” 
Het drietal besteeg weer het rijtuig om zich naar de volgende halte van de excursietocht te laten voeren. 
Pieter Johannes zette andermaal het paard met een stevige teugelslag aan tot een gezapige stapvoetsgang 
en reed langs de achterkant van de stallen met de paardenkraal naar de woning van de opzichter.  
Pieter Johannes stapte opgewekt uit het rijtuig en liep naar de deuropening van de woning van zijn op-
zichter, terwijl Mienette en Addie hem op een paar passen afstand onder hun parasol volgden. Na enig 
aankloppen verscheen een forse blanke man van ongeveer vijftig jaar oud. De man droeg grove werkkle-
ding en een driekwart leren broek, een donkerbruine boezeroen van een kaki-achtige stof.  
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Wat Mienette en Addie direct opviel aan deze man met grove gelaatsuitdrukking was het opvallende 
oranje/rode kleurige haar. 
“ Dag Berendse, ik wil je even voorstellen aan mijn bezoek. Deze dames zullen de komende tijd bij ons 
op de plantage vertoeven. Deze dame hier,” Pieter Johannes wees met zijn geopende handpalm Mienette 
aan, “ is mijn schoonzuster Mienette uit Delft in Holland en die andere dame is haar begeleidster, mejuf-
frouw Addie Harry.” 
Nadat handen waren geschud en de meest noodzakelijke informatie uitgewisseld was, meldde Pieter Jo-
hannes zijn opzichter dat zijn bezoek regelmatig gebruik zou maken van twee paarden om hen de paard-
rijkunst te onderwijzen. 
“ Ik zal Nkwame opdracht geven zich bezig te houden met de rijlessen in de middaguren, Willem. Hij zal 
dan ’s middags niet op de akkers zijn maar dan voer jij toch je inspectierondes uit en kan jij de werkzaam-
heden in goede banen leiden.”   
De opzichter nam de opdrachten voor kennisgeving aan en mompelde; “ Goed baas. Ik zal de paarden 
voor de dames uitzoeken.” 
De opzichter nam Addie aandachtig in zich op voordat hij zich terugtrok in zijn woning.  
Vervolgens bekeken Mienette en Addie de paardenstallen en de paardenkraal om daarna de kleine kolo-
nistenwoning van de voorman te gaan bekijken. Ofschoon deze kolonistenwoning slechts door één per-
soon werd bewoond, had het voldoende ruimte om een heel gezin onder te brengen. De inrichting was 
heel wat gerieflijker dan die van de twee gezinswoningen in de oude suikermolen. Deze kolonistenwo-
ning bezat gemetselde muren en een pannendak, dit in tegenstelling tot de andere slavenonderkomens, die 
het met rieten of houten muren en een rietendak moesten doen.  
Na dit korte intermezzo vertrok het drietal naar de volgende reeks akkers waar, behalve tabaksplanten ook 
een akker was ingericht voor groenteteelt zoals aardappelen, sla etc. Halverwege het westelijke zijpad liet 
Pieter Johannes het rijtuig stoppen.  
“ Kijk, Mienette, Addie, daar in het veld staat Nkwame. Ik zal hem even roepen.” 
Pieter Johannes liet zijn zweep een aantal malen flink klappen en riep zijn voorman bij zich, waarop één 
van de drie personen, die op het veld bezig waren, het groepje verliet en zich naar zijn meester spoedde. 
Bij het rijtuig aangekomen meldde de man zich nederig. Pieter Johannes lichtte zijn voorman in over zijn 
bezoek en zijn voornemen om hem als instructeur voor de paardrijlessen te belasten. De forse neger be-
greep de nieuwe opdracht en antwoordde op nederige toon de wensen van Pieter Johannes met een;  
“ Goed meneer, jazeker meneer en zoals u het wenst, meneer.” 
Addie raakte onder de indruk van de gestalte van deze ‘swartman’. Hij was donkerder van huidskleur dan 
de andere negers, die zij die ochtend hadden gezien. Hij was ook een stuk groter en forser gebouwd. Hij 
had een voorkomend vriendelijk gezicht en zijn hagelwitte tanden werden omzoomd door een paar mooie 
volle lippen. Zijn brede voorhoofd met daaronder de breed uitlopende neus karakteriseerde het volle ge-
zicht van de man, waarin een paar gitzwarte ogen iedereen goed opnam. Addie raakte enigszins opgewon-
den bij het zien van deze mooie man. Hij droeg een openstaande boezeroen, waardoor de deels ontblote 
borstpartij zichtbaar was. Een paar gespierde armen staken uit de korte hemdsmouwen, terwijl het onder-
lijf en de benen bedekt werden door een driekwart broek van een grove kaki-achtige  stof. Nkwame keek 
zijn toekomstige pupillen eens monsterend aan en zei; “ Ik zal de dames de kunst van het paardrijden zeer 
snel kunnen leren.” 
Na deze eerste ontmoeting met Nkwame keerde Pieter Johannes het rijtuig en voerde Mienette en Addie 
terug naar de plantagewoning om daar de lunch te gaan gebruiken. Tijdens deze terugrit keek Addie ver-
scheidene malen om naar de man, waarvan zij nu paardrijles zouden gaan krijgen. 
 
Na de lunch gingen Mienette en Addie naar hun logeerkamer om zich om te kleden voor de paard-rijles. 
“ Zeg, Addie, welke kleren trek jij aan voor het paardrijden?” 
“ O, voor mij is dat heel simpel. Ik trek mijn mannenkleren aan. Die lijken mij erg geschikt voor het 
paardrijden. En jij? Wat doe jij aan?”  
“ Ik heb weinig keus. Ik denk dat ik maar mijn wijde jurk aan doe, maar dan met zo weinig mogelijk on-
derrokken. In het verleden heb ik al eens een nare ervaring gehad, doordat ik onderrokken droeg tijdens 
een ritje op de draisine van mijn  broer Jacobus.” 
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Zo gezegd, zo gedaan. Mienette en Addie kleedden zich om voor de paardrijles en verlieten kort daarna 
hun logeerkamer. Ze liepen het huis uit, over de veranda en vervolgens door de binnentuin met de buxus-
haagjes naar de paardenstallen. De paardenstallen lagen in het verlengde van de woning van opzichter Be-
rendse. De stal had hoge halfronde opslaande staldeuren, waarna men de stal, via een breed pad, dat door-
liep naar de andere kant van de stal en daar eindigde in de paardenkraal, binnenliep. Links en rechts van 
dat brede pad waren aan elke kant vier paardenboxen van ongeveer twee meter breed. In de paardenkraal 
werden de paarden afgetraind en konden ze loslopen. De stalknecht, Billy, een wat oudere neger, was ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van de boxen en de verzorging van de paarden. Bij het binnenkomen 
van de stal werden Mienette en Addie vriendelijk begroet door Billy, die hen doorverwees naar Nkwame, 
die al in de paardenkraal bezig was de paarden aan te lijnen om met de paardrijlessen te beginnen. 
“ Goedemiddag Nkwame,” begroette Mienette de grote neger, “ wij komen voor de paardrijles. Kunnen 
we al beginnen?” 
“ Jazeker, juffrouw v.d. Chijs. Ik heb Fleury voor u gezadeld en Deborah voor juffrouw Harry. Het zijn 
twee lieve dieren, die geen kwaad doen en goed kunnen luisteren.”   
De beide paarden zagen er mooi uit. Fleury was een diep zwarte merrie met een witte bles op het hoofd 
en had aan drie benen witte sokken. Deborah was het paard, dat zij die ochtend hadden gebruikt tijdens de 
bezichtiging van de plantage. Het was een bruin paard met hier en daar wat witte vlekken op het lijf, en 
een half wit getekend hoofd. De lange manen van dit paard waren geelachtig wit. 
“ Mejuffrouw Harry, u bent uitstekend gekleed voor het paardrijden,” complimenteerde de neger Addie. 
“ Nkwame, wil je zeggen dat ik niet goed gekleed ben voor het paardrijden?” vroeg Mienette zich 
vertwijfeld af. 
“ Och, jawel hoor. Wij hebben helaas geen amazonezadels, alleen maar ruiterzadels.” 
Nkwame nam Deborah bij het bit en leidde het paard voor Addie. Hij gaf hen aanwijzingen om met een 
paard om te gaan, zodat Addie en Mienette enigszins vertrouwd raakten met deze dieren. Vervolgens ver-
telde Nkwame hoe ze een paard moesten bestijgen en deed het een paar keer voor. Addie besteeg als een 
volleerd ruiter Deborah, maar met Mienette verliep dat geheel anders. 
“ Nu, missie,” zei Nkwame tegen haar, “ nu is het uw beurt om op het paard te gaan zitten.” 
“ Maar Nkwame, wat is dit paard groot!  Heb je geen kleinere?” 
Mienette volgde de aanwijzingen van Nkwame op, zette haar linkervoet in de stijgbeugel van het zadel en 
probeerde zich op te trekken aan het zadel. 
“ Nee, missie. Dat gaat niet goed. U moet zich goed afzetten en dan de zadelknop vastpakken, voordat u 
uw been over het paard zwaait.” 
Mienette deed een volgende poging. Ze wist met moeite de zadelknop te pakken, maar kreeg vervolgens 
haar rechterbeen niet over de paardenrug geslagen en bleef als het ware tegen de zijkant van het paard 
aangekleefd hangen. 
“ Nkwame, dat paard is veel te groot! Ik kan er niet bij!” mopperde Mienette toen zij weer naast het paard 
stond. 
“ Ach missie. Ik zal de stijgbeugel wat hoger zetten dan kunt u uw been makkelijker over Fleury heen 
slaan.” 
Mienette zette zich aan voor een derde poging. Met ware doodsverachting keek ze naar de veel te hoog 
opgehangen stijgbeugel. Ze zette haar linkervoet nogmaals in de stijgbeugel en probeerde al huppend zich 
omhoog te werken. 
“ Nee, Nkwame, het lukt nog niet. Geef me maar een zetje onder mijn bibs. Durf je dat?” 
“ Eh, missie, omdat u het vraagt zal ik u een zetje geven.”  
De volgende poging lukte. Mienette sloeg haar been over Fleury maar kwam nu, omdat haar jurk haar 
hinderde, met haar neus tussen de zwarte manen van het paard terecht. 
“ O, verdikkeme. Die rotjurk. Ik zal hem onder me vandaan trekken.” 
Met veel gesjor en getrek lukte het Mienette om haar jurk onder zich vandaan  te krijgen en zat ze ten-
slotte rechtop, hoog boven het aardoppervlak verheven, op de rug van Fleury. 
“ Zit u goed, missie?” informeerde Nkwame.  
“ Ja, Nkwame. Zo gaat het wel. Maar ik zal Pieter Johannes vragen of hij een broek voor me heeft. Eentje 
zoals jij hebt, Addie.” 
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“ Dat lijkt me een goed idee,” antwoordde Addie. 
Vervolgens begon Nkwame met de paardrijles. Hij leerde zijn pupillen de beginselen van het paardrijden. 
Hij liet hen eenvoudige commando’s gebruiken om een paard te berijden, terwijl hijzelf de lange leidsels 
losjes in de handen hield. 
“ Achter elkaar blijven, missies. Niet naast elkaar want dan raak ik het contact kwijt,” commandeerde 
Nkwame, terwijl Addie en Mienette hun rondjes door de paardenkraal liepen. Tenslotte leerde Nkwame 
Addie en Mienette op de juiste manier af te stappen. 
“ Voorzichtig afstijgen, juffrouw Harry. Eerst uw rechterbeen terugzwaaien en u goed vasthouden aan het 
zadel. 
Addie volgde de aanwijzingen van Nkwame precies op en belandde zonder te vallen op de grond. Bij 
Mienette verliep deze actie echter geheel anders. Het terugzwaaien van haar rechterbeen over de paar-
denrug lukte nog wel maar toen zij af wilde stijgen, bleef haar jurk achter de zadelknop hangen met als 
gevolg dat Mienette halverwege de afstapbeweging hulpeloos in de lucht bleef hangen, terwijl haar jurk 
zich verplaatste tot onder haar oksels waarna Mienette, die nu geheel haar evenwicht verloor, achterover 
viel en ruggelings op de zanderige grond van de kraal terecht kwam. 
“ O, missie, missie!” riep de hevig geschrokken Nkwame. “ O, heeft u zich geen pijn gedaan?” 
Nkwame hielp Mienette weer vlug op de been en verontschuldigde zich nog een aantal keren. 
“ Potverdorie. Die rotjurk ook. Ik kan ook nooit iets leuks doen. Altijd zit het me tegen!” brieste Mienette. 
Ze sloeg het zand en het vuil van haar jurk af en liep ziedend van woede de paardenkraal uit. 
“ Wat ga je doen, Mienette,” riep Addie haar na. 
“ Ik ga een broek halen, zo één als jij hebt en dan kom ik terug voor de paardrijles!” 
Nkwame en Addie achterlatend liep Mienette de paardenstal in richting plantagewoning. Tijdens haar 
wandeling door de paardenstal, merkte ze de man, die half verscholen in de schaduw in een paardenbox 
stond, hierbij niet op. 
Nkwame, die zich tamelijk ongemakkelijk voelde door het voorval, vroeg aan Addie of zij de rijlessen 
wilde opgeven. Maar daar dacht Addie geen moment over. Even later zat zij weer op Deborah en leerde 
de volgende kneepjes van het paardrijden. Nkwame leerde haar hoe zij een vertrouwensband met het 
paard kon opbouwen  en vertelde haar, dat een paard het mooiste en het gelukkigste bezit van een ruiter 
kon zijn. Na nog wat geoefend te hebben, steeg Addie behendiger dan de eerste keer, van het paard af en 
gaf de teugels over aan Nkwame. Op dat moment zag Nkwame dat de rijgveter van Addie’s linkerlaars 
was losgeraakt. Hij bukte zich gedienstig om de veter weer vast te knopen. Addie keek neer op de voor 
haar gehurkt zittende neger en ze zag de volle spierenbundels van zijn dijbenen en zijn armen. Toen be-
kroop haar ineens een onbedwingbare drang om deze man aan te raken. 
“ Hoe zou zijn huid aanvoelen?  Hoe warm zou zijn huid zijn?” schoot het nieuwsgierig door haar ge-
dachten. 
Voorzichtig strekte Addie haar rechterhand richting brede hals van de voor haar gehurkt zittende neger. 
Met twee vingers raakte ze de bijna zwarte huid aan van de neger en liet haar vingers voorzichtig over de 
op sinaasappelschil lijkende huid glijden. Nu Nkwame klaar was met het veterstrikken, keek hij op naar 
haar. Een vriendelijke glimlach sierde zijn lippen en ontblootte een rij hagelwitte tanden. Langzaam stond 
hij op, terwijl Addie’s vingers meegleden met zijn beweging. Langs de hals van de neger vervolgens over 
het sleutelbeen en dan over de licht bezwete borst van de man naar het midden van diens borstbeen. 
“ O, pardon,” stamelde Addie, die zich bewust werd van hetgeen wat zij zonet had gedaan. Ze voelde een 
warme gloed in haar wangen opkomen en sloeg bedeesd haar ogen neer. Ze hield de twee vingers, waar-
mee ze de huid van de neger had aangeraakt, voor haar mond en stamelde nogmaals; “ Pardon, Nkwame. 
Dat had ik niet mogen doen.” 
Nkwame keek haar nog steeds vriendelijk aan en zei; “ Het geeft niets, mejuffrouw Harry. Alle blanke 
mensen willen weten hoe wij, zwarten, aanvoelen. U hoeft zich niet te verontschuldigen. Ik ben u onder-
danig.” 
Vanuit een beschaduwde plek in een paardenbox gluurde opzichter Berendse met gemengde gevoelens 
naar het tweetal in de paardenkraal. In zijn gedachte had hij al zijn zinnen gezet op deze Hollandse 
vrouw. Al jaren had hij geen metgezellin meer gehad en moest hij zich tevreden stellen met die zwarte 
vrouwen hier op de plantage om regelmatig in die smerige vrouwenloods aan zijn gerief te komen. Meer-
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dere malen had hij dat al af moeten dwingen. Nog nooit had een van die zwartjes hem durven aanklagen 
als hij het bed met één van hen deelde. En dat was maar goed ook, anders had die klager kennis kunnen 
maken met zijn zweep. Nu was ineens zijn  kans gekomen en schoot deze gedachte door hem heen;  
“ Deze vrouw zou hij bezitten en niet die neger. Hij had de meeste rechten. Nee, nooit zou hij het toestaan 
dat een zwarte op deze plantage zich zou vergrijpen aan een blanke vrouw.” 
Een onheilspellende blik straalde uit zijn ogen. Hij boog zijn korte rijzweep driftig verschillende keren op 
en neer om zich daarna om te draaien en zijn paard uit de box te leiden voor het doen van zijn inspectie-
ronde. 
 
 Na enkele weken trainen en oefenen waren Mienette en Addie al zo bedreven in het paardrijden 
dat zij zonder begeleiding van Nkwame ritjes maakten over de plantage of direct buiten de plantage over 
het karrenspoor van de zandweg, die enerzijds naar ergens verweg liep en anderzijds naar de kern van het 
gehucht ’t Rondebosch.  
Op een dag stelde Pieter Johannes voor of Mienette en Addie een aandeel in de werkzaamheden op de 
plantage zouden willen vervullen. Aangezien zowel Mienette als Addie daar geen bezwaar tegen hadden, 
gaf Pieter Johannes hen de opdracht een paar keer per week de sluisjes voor het bevloeiingssysteem vrij 
te willen houden van vuil en ander aandrijvende rommel. Omdat deze opdracht Mienette en Addie een 
mooi tijdverdrijf bood, wilden zij zich maar al te ijverig inzetten om deze taak uit te voeren. 
“ Maar Pieter Johannes, is dat niet gevaarlijk met de wilde dieren zo dicht bij het bos?” 
“ Welnee, die wilde dieren steken nooit de beek over. Dat is niet hun territorium. Er kan hooguit een aap 
verdwalen, die door de bomen hier op de plantage terecht komt. De enige dieren waar je voor moet uitkij-
ken zijn de muggen en de muskieten. Die willen wel eens in grote horden bij het stilstaande water van de 
sluisjes zitten. Maar die zijn makkelijk weg te jagen. Bij sommige sluisjes heb je wel grotere stukken on-
bewerkt land liggen, daar kun je een beetje verdwalen maar je moet altijd de beek in de gaten houden dan 
kom je altijd weer op de plantage uit. Als je de beek maar niet oversteekt. Maar draag wel altijd jullie 
laarzen. Er kunnen langs de oever soms kleine slangen zitten” 
Nu Mienette en Addie gerustgesteld waren sloten zij met elkaar een werkafspraak af; Mienette zou de 
sluisjes aan de westkant en de achterkant van de plantage bijhouden en Addie zou de sluisjes aan de oos-
telijke kant en bij de oude suikermolen vrij houden van vuil. Zo konden zij beiden hun eigen taak indelen, 
terwijl zij aan het eind van de dag elkaar zouden ontmoeten bij de grote dam bij de bosrand aan de achter-
kant van de plantage.  
 Mienette vond deze oplossing zeer aantrekkelijk temeer omdat zij dan de gelegenheid kreeg om 
zelfstandig op onderzoek uit te gaan. Behalve het vuil verwijderen uit de sluisjes, wilde ze zich ook wij-
den aan de flora en de fauna, die aan de oevers van het beekje te ontdekken was.  
Op één zo’n inspectietocht bereed zij Fleury naar het verste sluisje van de plantage. Mienette droeg een 
van Pieter Johannes gekregen mannenbroek, die zij tot een driekwart ruiterpantalon had ingekort. Een 
smetteloos witte blouse sierde haar bovenlichaam, terwijl een slappe lichtbruine vilthoed haar ruiterkos-
tuum completeerde. Zij mende Fleury op die dag richting westelijke sluisje, waar op de oever een brede 
strook onbebouwde grond begroeid was met ruig struikgewas en onderhout. Toen zij Fleury aan een 
boom bij een sluisje had vastgebonden en het vuil voor het sluisje had weggehaald, liep zij de brede 
strook van de begroeide oever af. Voor haar, in het struikgewas, opende zich een smal pad dat ergens naar 
toe leek te voeren. Ze betrad dit pad, terwijl ze de varens en het andere gewas voor zich wegschoof. Ach-
ter haar sloot het oerwoud zich weer onmiddellijk. Steeds hoger bogen de machtige varens, met hun voch-
tige bruine sporen, zich over haar heen. Plotseling zag ze een soort glinsterlicht, gelijk zoals in de verte 
een open plek in een bos verlicht wordt, waar dan even te zien is hoe de zon binnendringt in het groen. Er 
viel een zacht vermiljoene weerschijn op het pad toen plotseling daar, heel kloek en snel, vlak voor haar 
een grote kikvors op het pad hipte. Het dier keek haar met zijn glazige grote ogen aan en sperde zijn brui-
ne kaken wijd open alsof hij iets te zeggen had. Doch alleen het zachte roepen van de avondvogel was te 
horen en dan, een sprong en de kikvors was verdwenen tussen de groene varens. Mienette was zo onder 
de indruk van dit eenvoudige schouwspel, dat ze weer terug wilde lopen. Maar nu was achter haar het pad 
weg. Overal stuitte ze op struiken, hoge varens en dicht in elkaar gegroeide planten. Ze hoorde de dwaze 
geluiden van apen, vogels en muggen rondom haar.  
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“ Snel weg van hier,” schoot het door haar heen. 
De geluiden schenen aan te zwellen tot een zoemen. dat steeds machtiger werd; een loeien dat met het ge-
huil en gekreun tussen de bomen woedde. Het bos begon te leven, schuwe dieren sprongen weg en zoch-
ten zich een schuilplaats in de donkere ruimtes in het struikgewas. Een dorre tak viel met veel misbaar 
omlaag. Grote spinnen dansten radeloos in hun webben. Een unheimisch gevoel overweldigde Mienette. 
“ Weg van hier,” schoot het nogmaals door haar heen en dan zag zij daar, tussen het loof, haar Fleury 
staan, wachtend op haar berijdster.   
Mienette nam zich voor voortaan alleen de gebaande paden te volgen en niet zomaar een pad in het 
struikgewas in te slaan. Maar een onweerstaanbare drang in haar verleidde haar toch telkens weer om een 
deel van de begroeide oever te verkennen. Een ontdekkingstocht, die haar kennis liet maken met, voor 
haar, zo veel onbekende planten en zaaddozen, die zij steeds vaker ging verzamelen om deze mee te ne-
men naar de plantagewoning om dan op een avond met Pieter Johannes te bekijken en te bespreken. Dan 
werden er grote, dikke plantenencyclopedieën te voorschijn gehaald om de namen, de groeiwijzen en an-
dere wetenswaardigheden van die planten of zaaddozen te ontdekken. Haar nieuwsgierigheid naar deze 
flora leidde ertoe dat zij zich een nieuwe liefhebberij aanmat. Ze besloot van interessante planten de zaad-
dozen te verzamelen om deze straks mee te nemen naar Holland.  
“ Wat moet je in Holland met die zaaddozen?” had Pieter Johannes haar meermalen gevraagd. 
“ Experimenteren, Pieter Johannes. Ik wil weten welke planten er ook in Holland kunnen groeien,” had 
zij geantwoord. 
 Op een andere dag, toen zij haar ronde langs de sluisjes maakte, hoorde zij uit een akker, tussen de 
tot manshoogte opgeschoten tabaksplanten, een zacht smekend geroep uitstijgen. Mienette bedacht zich 
geen moment en zette Fleury aan en galoppeerde door de tabaksplanten het veld in richting geluid. Toen 
zij halverwege de akker was gekomen zag zij datgene wat zij altijd voor onmogelijk had gehouden. Een 
negervrouw zat met ontbloot bovenlichaam gehurkt op de grond, terwijl opzichter Berendse zijn zweep 
keer op keer op de rug en de armen van de vrouw liet neerkomen. Mienette gaf Fleury zo stevig de sporen 
dat het paard steigerde en recht op Berendse afrende. Berendse, die nu plotseling oog en oog stond met 
een voor hem steigerend paard, wankelde achterwaarts, bang om door de hoeven van het paard geraakt te 
worden.  
“ Stop dat onmiddellijk, Berendse!!” brulde Mienette zo hard als zij kon. 
“ Hoe durf je dat die vrouw aan te doen!” 
Beduusd door de plotselinge verschijning van Mienette te paard, trok de opzichter zich snel terug tussen 
het dicht opeen gegroeide tabaksgewas. Vervolgens ontfermde Mienette zich over de mishandelde vrouw, 
hielp haar op haar paard om de met bloed besmeurde negerin naar de vrouwenloods te brengen. Ondanks 
de verschillende pogingen, die Mienette ondernam om achter de oorzaak van de aframmeling te komen, 
bleef de vrouw zwijgen, ze zei alleen; “ Dankie, missie, dankie.” Bij de loods aangekomen hielp Mienette 
de gewonde vrouw van het paard, waarna zij zich snel, zonder ook maar naar haar weldoenster om te 
zien,  de loods binnen ging. Mienette volgde haar maar de toegang tot de loods werd haar door de oude 
stalknecht Billy ontraden. 
“ Missie, u kunt daar beter niet binnengaan. Het is daar weinig zuiver.” 
Mienette gaf gehoor aan deze raadgeving en dacht bij zichzelf; “ Ik zal Pieter Johannes om opheldering 
vragen. Dit zijn toch wel erg vreemde gebeurtenissen.” 
 
           Die avond vond in de plantagewoning een pittig gesprek plaats tussen Mienette en Pieter Johannes. 
“ Pieter Johannes,” opende Mienette tamelijk geïrriteerd het gesprek, “ waarom ranselt die opzichter Be-
rendse vrouwen af? Is dat gebruikelijk hier? Genieten die slaven geen bescherming van jou?” foeterde 
Mienette tegen haar zwager. 
“ Maar Mienette. Waar doel je op?” vroeg Pieter Johannes uiterst verbaasd. 
“ Ik doel op die aframmeling, die Berendse zo’n negervrouw heeft gegeven. Komt dat hier vaak voor?” 
“ Bij mijn weten niet. Maar als een slaaf zich misdraagt of steelt, heeft Berendse het recht om die zwartjes 
te corrigeren en soms gaat dat wat hardhandig.” 
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“ Wat hardhandig! Die vrouw was tot bloedens toe geslagen. Ze was nauwelijks nog in staat om op eigen 
kracht naar de vrouwenloods te gaan. En wat speelt zich daar in die loods af? Ik mocht daar niet binnen 
gaan omdat het er niet ‘zuiver’ zou zijn. Wat gebeurt daar Pieter Johannes?” 
“ O, die uitspraak gebruiken die negers als ze niet gestoord willen worden in hun privé aangelegenheden. 
Je moet het niet te letterlijk opvatten.” 
Mienette kon met dit antwoord wel genoegen nemen maar nam zich voor om met Addie eens polshoogte 
te gaan nemen in die vrouwenloods. 
“ Maar, Pieter Johannes, kun je die Berendse niet ontslaan?” 
“ Ontslaan. Waarom zou ik?” 
“ Als hij nu eens te pas en te onpas die slaven van jou mishandelt, ben je dan niet bang dat die slaven zich 
uiteindelijk tegen jou zullen keren?” 
“ Nee, dat geloof ik niet, Mienette. Zij hebben hier een redelijk bestaan en ik behandel ze niet slecht.”  
“ Nee, jij niet, maar je opzichter wel. Waarom was hij bijvoorbeeld helemaal alleen met die vrouw op die 
akker toen hij haar sloeg?  Wordt dat gecontroleerd door jou?  Wie weet wat voor verschrikkingen die 
man aanricht?”  
“ Toe, Mienette, niet zo negatief, alsjeblieft. Berendse is een kundig opzichter, die alles over de plantage 
weet en die die zwartjes tot hard werken kan aanzetten. Ik heb me niet te beklagen over die man.” 
“ Nu, Pieter Johannes, ik zou hem direct ontslaan. Hij is onbetrouwbaar en regelt de zaken zoals het hem 
het beste uitkomt. Ik zou er niet over prakkiseren om hem te handhaven.” 
“ Ik dus niet, Mienette. Het is mijn plantage en ik beslis hoe er hier gewerkt wordt en wie hier werkt.” 
“ Ook al leidt dat tot mishandeling van een zwarte vrouw?” 
“ Dat valt altijd nog te bezien. Ik zal Berendse op het matje roepen en om opheldering vragen. Ik weet 
zeker dat er een gegronde reden voor die aframmeling zal zijn.” 
“ Wel of geen reden, Pieter Johannes. Ik vind het allerlaagst om een ondergeschikte, een vrouw nog wel, 
te mishandelen.” 
Na nog een tijdje gekibbeld te hebben, terwijl de standpunten zich niet wijzigden, wist Addie op diplo-
matieke wijze Mienette te bewegen naar hun logeerkamer te gaan om daar de avond verder door te bren-
gen. 
 
 Addie had op haar beurt heel andere interesses dan Mienette. Zij verzorgde de sluisjes aan de oos-
telijke kant van de plantage en verwijderde het vuil en de aangespoelde takken en bladeren met een riek 
of een dreghaak, die bij elke sluis aanwezig waren. Zij genoot op een andere manier van de omgeving en 
lag graag, als het werk het toeliet, in de schaduw van een grote bananenboom, die op één van de kost-
gronden bij de oude suikermolen stond. 
Op een dag, toen Addie van de stilte van de dag genoot en zich half zittend tegen de bananenboom had 
neergevleid, bemerkte ze dat ze ergens door iemand of iets bespied werd. Het was geen duidelijke waar-
neming maar meer een gevoelen. Hoe zij ook om zich hen keek, niemand was in haar buurt aanwezig. 
Denkend dat haar gevoel haar een poets bakte, sloot zij vredig de ogen om te genieten van de koelte van 
de schaduw van deze boom. 
 In het linkerhuisje van de omgebouwde suikermolen, stond hij verscholen achter het jutedoek, dat 
als een gordijn de ergste middaghitte buiten moest houden. Hij zag haar witte gestalte liggen en een on-
weerstaanbaar gevoel maakte zich van hem meester. Bij vlagen had hij haar bij zijn baas ‘de opzichteres’ 
genoemd. Alvast vooruit lopend op datgene wat zich in zijn hersens had vastgezet. Berendse was al vaak 
de boze herinneringen ontvlucht in de vereenzaming en de hardheid op dit continent. Met wrevel merkte 
hij soms hoe hij haar lange ogenblikken stond na te zien of te bekijken zoals nu. In gedachten nam hij 
haar in zijn armen en kuste haar dan op een stille plek hier aan de rand van het bos. Soms keek hij haar 
aan met zulke grote ogen dat zij van hem schrok. Zijn starre kijken maakte dat zij hem ontweek. Dan 
overviel hem een geïrriteerdheid, een wrok, die hij alleen maar kon uiten met enkele felle slagen van zijn 
rijzweep op de negerruggen, terwijl hij een vloed van harde barse woorden tegen alles wat hij op zijn weg 
tegenkwam, uitstortte; mensen, dieren en planten. Scherper klonk zijn stem waarmee hij de slaven riep en 
harder viel de zweep op hun ruggen als zijn toorn was gewekt. En soms als hij zijn bed met een negerin 
deelde, bloedde zij van de mishandelingen, waarmee hij haar van zich afwierp. Dan zou ’s avonds het ge-
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murmereer van de slaven in de loodsen aanzwellen en werden er heimelijke tekens gegeven, die op ont-
halzen of vergiftigen duidden. Maar geen van de slaven durfde de opzichter iets kwaads te doen, want hij 
was sterk en snel van straffen. Hij was het leven op de plantage al lang gewend. 
 Addie was zich geenszins bewust van de spiedende ogen uit het huisje. Zij zocht voor zich be-
schutting tegen de heftige zonnebrand en sluimerde in, deels bevangen door de warmte, in een matte 
droomloze slaap. De geheimen van het oerwoud overweldigden de werkelijkheid. De plantaardige tenta-
kels, de bloemen, dan hier dan weer daar opkomend. De bouwsels, die zich vormden tot kapellen, die een 
weeïge zoetgeurende lucht uitwasemenden, de hoge mierennesten of de witte burchten van termieten wel-
ke geur de herinnering opriep aan sterfkamers. Zij brachten een bedwelming voort, die alle bedrijvigheid 
stillegde, die een stilte weefde om alles, een stilte, die het gefluister van de dood aankondigde.    
Maar van dit alles merkte Addie niets, zij verzonk in een diepe slaap om pas veel later op die middag 
wakker te schrikken om dan haastig haar paard te bestijgen om de nog resterende sluizen te ontdoen van 
hun vervuiling. 

Tijdens haar ritten over de plantage probeerde zij de gestalte van de man, die haar gemoed in een 
vlammende beroering had gezet, te ontwaren op de akkers. Ondanks de vele rondes, die zij al gereden 
had, had zij hem alleen op afstand kunnen zien. Geen enkele keer had zij hem alleen getroffen hier in de 
zoom van het woud of bij de oude suikermolen. 
“ Zou hij ooit mijn gevoelens beantwoorden?” vroeg Addie zich dagelijks af. 
Na nog een sluis geschoond te hebben, trof zij Mienette aan bij de grote dam achter de plantage. Dat was 
hun ontmoetingsplek geworden, waar zij hun ervaringen van die dag bespraken. Maar over haar gevoe-
lens sprak zij nooit. Zij wachtte het moment af waarop zij het initiatief zou kunnen nemen. 
 
 Op een avond, nadat Addie en Mienette samen met de familie Louw in de salon de avond gezellig 
hadden doorgebracht, besloten zij zich vroeg terug te trekken in hun logeerkamer om zich op de volgende 
dag voor te bereiden. Eenmaal in hun logeerkamer aangekomen en zich voornamen de gebruikelijke han-
delingen voor het slapen gaan te gaan verrichten, keek Addie toevallig door het venster van hun logeer-
kamer, dat uitzicht bood over de plantage en de kolonistenwoning van de voorman. 
In het halfduister zag Addie dat iemand uit de kolonistenwoning kwam en richting vrouwenloods wan-
delde. 
“ Kijk eens, Mienette. Nkwame gaat nog op pad. Waar zou hij naar toe gaan?” 
Addie drukte haar gezicht zo dicht mogelijk tegen het glas van het venster om de passerende neger zo 
lang mogelijk te kunnen volgen. Niet vermoedend dat hij bespioneerd werd liep Nkwame richting vrou-
wenloods. 
“ God, kijk nu eens, Mienette. Hij gaat naar de vrouwenloods. Hè, jakkes, wat is het daar bij die Jacacia-
bomen donker. Ik kan hem nauwelijks nog zien.” 
Doordat de zichthoek voor Addie scherper werd, kon zij niet meer zien waar de man nu precies naar toe 
ging. Een zekere mate van jaloezie welde in haar op. 
“ Zou hij al een vrouw bezitten?  Ben ik te min voor hem? Of is het niet gepast dat ik interesse in hem 
heb?” 
Deze gedachten en vele andere flitsten Addie door het hoofd. Ze wist het nu zeker, ze zou het moeten we-
ten. 
“ Kom, Mienette. Ik ga Nkwame achterna. Kom doe snel je mantel en je laarzen aan, dan zullen wij hem 
volgen.” 
“ In een mum van tijd hadden Addie en Mienette zich voor het vertrek klaar gemaakt om de plantagewo-
ning te verlaten. Snel liepen ze de gang door, de voordeur uit en staken de binnentuin over. Eenmaal bij 
de Jacaciabomen aangekomen zagen Addie en Mienette dat Nkwame het meest oostelijke pad van de 
plantage opliep richting oude suikermolen. Voorzichtig, in de schaduw blijvend, liepen zij achter elkaar. 
Addie voorop en Mienette op een kleine meter afstand achter haar. Zij volgden de neger, die af en toe aan 
hun gezichtsveld werd onttrokken, op ruime afstand om niet gezien te worden. Het was nu bijna helemaal 
donker geworden. De maan stond in haar eerste kwartier stand en gaf betrekkelijk weinig licht in de mis-
tige omgeving van de plantage. 
“ Waar gaat hij naar toe?” vroeg Mienette fluisterend aan Addie. 
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Zich geruisloos voortbewegend bleven Addie en Mienette Nkwame volgen, die tenslotte het linkerhuisje 
van de oude suikermolen binnenging en daar door twee personen begroet werd. 
“ Mienette, kom vlug. We steken hier het pad over om naar de zijkant van het huisje te komen. Zodra we 
van het pad af zijn komen we in de beschutting van het huisje. Op handen en voeten slopen Mienette en 
Addie voorzichtig langs het huisje, zich zo klein mogelijk makend om aan de zijkant van het huisje zich 
weer op te kunnen richten. Mienette trachtte tijdens deze kruiptocht door het hoge gras niet aan slangen 
en enge insecten te denken, die ze tegen had kunnen komen. Ook het gras, dat haar in de neus kriebelde, 
wist zij de negeren. Bij de zijkant van het huisje aangekomen gingen Addie en Mienette bij het enige ven-
ster, dat aan deze kant van het huisje afgeschermd was met een jute voorhang, staan. Addie keek behoed-
zaam door een kier, die het voorhang onbedekt liet, naar binnen. Voorzichtig, met twee vingers schoof zij 
het jute doek een beetje opzij, zodat ook Mienette, die achter haar stond, binnen kon kijken. 

In het huisje waren nagenoeg alle manlijke slaven van de plantage aanwezig. Er werd gerookt en 
zachtjes gelachen, terwijl voor de muur tegenover hen een soort van katheder stond. 
“ Wat gebeurt hier?” vroeg Mienette zachtjes fluisterend aan Addie. 
“ Het lijkt wel een vergadering,” siste Addie fluisterend terug. 
Nkwame kwam de kamer binnen en werd door de aanwezigen vriendelijk begroet. Een aantal personen 
zaten op de oude stoelen, die Addie en Mienette bij hun rondleiding met Pieter Johannes, hadden gezien, 
anderen stonden in kleine groepjes bij elkaar. Ze keken allemaal naar Nkwame, die plaats nam achter de 
katheder. Vol verbazing sloegen Mienette en Addie het gebeuren gade.  
“ Wat moet dit voorstellen?” vroeg Mienette. 
In het huisje stonden een drietal flakkerende toortsen, die de ruimte flauw verlichtten. Op de katheder 
stond één van die toortsen, waardoor Nkwame’s gezicht al flakkerend spookachtig verlicht werd. 
Zachtjes begon Nkwame een lied te neuriën, waarop de anderen al snel het lied ‘Nobody knows the trou-
ble I’ve seen’ inzetten. Het was een treurig lied dat Mienette en Addie al vaker gehoord hadden als de sla-
ven ’s morgens naar de akkers vertrokken. Toen het lied beëindigd werd, zette Nkwame zijn handen op 
de katheder en leunde iets naar voren, zoals een dominee die een preek ging houden.   
Addie dacht dat haar hart zou barsten van liefde en trots. Mienette bekeek het schouwspel nuchter en 
wantrouwend. Nkwame begon op een rustige vriendelijke toon van vertellen maar gaandeweg de vertel-
ling bemerkte Addie dat er een geweldige wonderlijke gedrevenheid in zijn spreektoon ontstond waar-
door hij helemaal veranderde. 
 
“ Heel lank gelede,” vertelde Nkwame,” was al God se kinders slawe, net soos ons. Maar al gauw hoor 
Meester Jezus het hulle daar in die Egipteland kreun. Hy hoor hoe hulle moes ly. Hy het geweet hoe hulle 
na die vryheid snakten. Dit geluid bereik sy oor en die raak sy hart. En daarom weet ek dat Hy ook ons 
gekreun sal hoor.” 
“ Ja, ja.” Begonnen een paar aanwezigen kreunend te roepen. 
“ Hoor ons Jezus!”  
Nkwame vervolgde zijn vertelling boven het gekreun van zijn publiek uit. Hij leek hierdoor te worden 
aangespoord. 
“ Kort sal die tyd aanbreek, waarop ons Meester Jezus sal sê; ‘So is dit genoeg gewees!’ Hy sal sê;‘Geen 
slawerny meer!’ Hy sal sê; ‘Laat my volk gaan!’ 
Een luidkeels ‘Hallelujah!’ steeg op uit de kelen van de aanwezigen. 
Met donderende stem sprak Nkwame; “ Daarom weet ek ook dat die tyd sal kom vir ons bevryding. Jezus 
weet dat dit nie goed is om mense tot jou eiendom te maak. Dit is nie goed dat hulle ons as ’n perd of ’n 
baal katoen verhandel. Dit is nie goed dat hulle ons met ’n sweep slaan en ons as diere behandel. 
Meester Jezus sien al ons lyding net soos hy die lyding van die Joodse volk in die Egipteland sien.” 
“ Amen!” bromden de aanwezigen.  
Addie en Mienette waren met stomheid geslagen, maar beseften nu in wat voor een precaire situatie ze 
zich bevonden. 
“ Deze slaven bereidden een opstand voor!” fluisterde Mienette in Addie’s oor. 
“ Nee, dat geloof ik niet. Het lijkt meer op een gebedsbijeenkomst,” fluisterde Addie terug. 
“ We moeten weg hier, Addie,” zei Mienette, die onraad vermoedde, “ straks worden we betrapt.” 
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“ Ja, je hebt gelijk,” antwoordde Addie. 
Even voorzichtig als ze gekomen waren, slopen ze, op ruime afstand van het huisje, weg naar het pad 
langs de akkers om vervolgens bij de vrouwenloods rechtsaf te slaan richting plantagewoning, waar ze 
beduusd en hijgend van de spanning zich naar hun logeerkamer begaven om bij te komen van de ervaring 
van die avond. 
“ Addie, we moeten dit melden aan Pieter Johannes.”  
“ Nee, Mienette. Ik wil er het fijne van weten. Als we nu melding maken zullen we nooit achter de werke-
lijke rede, van die bijeenkomst komen. We zullen moeten wachten en elke keer als Nkwame ’s avonds 
zijn huis verlaat, hem volgen om de voortgang van deze bijenkomsten te kunnen volgen. Ik vind dat we 
het voorlopig geheim moeten houden.” 
Hoewel Mienette haar bedenkingen had, besloot ze tenslotte mee te gaan in de afweging, die Addie haar 
voorstelde. 
   Die nacht kon Addie moeilijk de slaap vatten. Voortdurend werd haar gevoel bestookt door het-
geen dat ze samen met Mienette die avond had meegemaakt. Talloze gedachten schoten haar door het 
hoofd. 
“ Is het echt een samenzwering zoals Mienette beweert? Kan dit waar zijn?” 
Een volgend moment schoot een ander idee in haar op. 
“ Nkwame kan toch nooit de leider van een opstand zijn? Wat moet ik dan met mijn gevoelens voor die 
man? Ze verloochenen en hem aangeven? Of moet ik hem juist beschermen?”   
Dan weer schrok ze van het idee dat Mienette toch haar mond voorbij zou praten en alles aan Pieter 
Johannes door zou vertellen. Wat dan? 
“ Hoe voorkom ik dat? Mienette buiten sluiten of mijn gevoelens voor Nkwame aan haar opbiechten?” 
Hoe langer de nacht duurde des te wanhopiger vlogen de tomeloze gedachten door haar heen. Tenslotte 
besloot ze dat ze zelf het initiatief moest tonen. 
“ Het hem morgen op de man af vragen?  Nee, dan zou hij natuurlijk alles ontkennen en zou hij boven-
dien onraad vermoeden.” 
Op een gegeven moment had Addie de zaken helder voor de geest gekregen; zij zou een eerstvolgende 
keer alleen, zonder Mienette, zo’n zelfde nachtelijke speurtocht ondernemen maar dan niet vroegtijdig 
weggaan maar hem, haar beminde, direct na zo’n bijeenkomst om uitleg vragen. 
“ Ja, dat is het. Dan kan hij niet ontkennen en zou hij in alle eerlijkheid antwoord geven. Bovendien kan 
ik dan ook zien of hij ook werkelijk om me geeft. Dat kan ik eventueel als strategie gebruiken.” 
Nu Addie in haar overtuiging een oplossing had gevonden, viel ze in een diepe droomloze slaap, waaruit 
ze pas ver in de ochtend ontwaakte. 
  
 Het zomerseizoen had zich dit jaar al vroeg aangediend met dagen, die allengs langer werden en 
de hitte bijna dagelijks toenam. Nu, aan de vooravond van Kerstmis, werden de voorbereidingen afgerond 
voor het kerstfeest. Het was een traditie bij de familie Louw geworden om het kerstfeest op grootse wijze 
op de plantage te vieren. Hiervoor werden de meest directe familieleden uitgenodigd om samen met de 
familie en het personeel van de plantage kerstmis te vieren. Ook Mienette verheugde zich op het feest te-
meer omdat ze dan Jan Theodoor, Cornelia en haar nichtje, de kleine Anna Suzanna, weer zou ontmoe-
ten. Haar broer was met zijn vrouw en de kleine meid die middag al vroeg gearriveerd. Voorafgaand aan 
de feestelijkheden op de plantage zou het hele gezelschap met koetsen, rijtuigen en karren zich voor de 
kerstviering naar het dorpje ’t Rondebosch verplaatsen om deel te kunnen nemen aan de gebedsdienst in 
het kerkje van de ‘Dutch Reformed Community’. 
Op die kerstochtend, dat iedereen zich verzamelde voor het ontbijt in de salon, begroette Pieter Johannes, 
in het voorbijgaan naar de salon, zijn schoonzusje. 
“ Hoe laat vertrekken we naar de kerk, Pieter?” 
“ Dat zal direct na het ontbijt zijn, Mienette. Dan ga ik de laatste controleronde uitvoeren en zal ik de rij-
tuigen voor laten rijden.”  
Johanna had met haar dienstmeiden de salon in een prachtige kerstsfeer gezet, zodat het kerstfeest een 
feestelijke gebeurtenis zou kunnen worden. 
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Mienette en Addie genoten met de verzamelde familieleden van een heerlijk ontbijt, waarbij zij allerlei 
vragen over het komende kerstfeest stelden. Tijdens deze maaltijd vermaakten men elkaar met opgewekte 
verhalen over het kerstfeest zoals dat in Holland wordt gevierd te vertellen. Men benadrukte de verschil-
len in kerstviering  en dikten die verschillen zeer sterk aan. Na het ontbijt trok iedereen zich in zijn kamer 
terug om zich klaar te gaan maken voor het vertrek naar de kerk. 
Pieter Johannes verliet na het ontbijt direct de plantagewoning om de koetsen en de voorbereidingen voor 
het feest van die middag te gaan controleren. Hij liep naar de achterkant van de woning, waar op het ga-
zon onder de citrusbomen, een aantal lange tafels met stoelen en parasols stonden opgesteld om straks na 
de gebedsdienst de genodigden een uitgebreide koffietafel te kunnen aanbieden. Vervolgens spoedde hij 
zich naar zijn opzichter om zich te informeren of de koetsen en rijtuigen gereed stonden voor het vertrek. 
De stoet bestond uit een drietal grote platte wagens voor het negerpersoneel, terwijl een tweetal calèches 
voorop stonden voor de familie Louw en v.d. Chijs. Mienette en Addie kregen het éénassige rijtuigje van 
Pieter Johannes onder hun beheer, dat zij zelf zouden moeten mennen. Al snel kwam Pieter Johannes, te-
vreden over de voorbereidingen, weer terug in de plantagewoning en liep direct door naar de salon om 
zijn vrouw te informeren over de stand van zaken. 
“ Johanna, we kunnen zo dadelijk vertrekken. Geef jij de dienstmeiden de instructies voor het klaarmaken 
van de koffietafel straks na de kerkgang? Ik heb Berendse al opdracht gegeven het overige personeel te 
verzamelen bij de karren en ze te laten instappen.” 
Na een vijftien minuten durende instapprocedure, waarbij het negerpersoneel zijn eigen plekje op de kar-
ren kon bemachtigen, vertrok de stoet mensen, die netjes getooid en uitgedost ter kerkgang gingen.  
 Na een korte rit arriveerde de stoet bij het kerkje in het hart van het dorpje ’t Rondebosch. Daar 
aangekomen bleken er al vele rijtuigen, karren en koetsjes her en der geparkeerd te staan rondom het 
kerkplein en in het geringe aantal straten, dat het dorpje rijk was. De mensen van de plantage ‘Victoria’ 
verlieten hun voertuigen en voegden zich bij de andere kerkgangers, die allen in het deftige zwart, de he-
ren met hoge hoed en de dames met een net zwart kapje, voor het kerkplein stonden te wachten op het 
moment van de aanvang van de dienst. 
Het kerkje lag midden in het dorp en werd omringd door een lage uit natuursteen opgetrokken muur waar 
aan de linkerzijde van het kerkje het kerkhof was gesitueerd en ter rechterzijde een gazon was aangelegd 
waarop een paar jonge Jacaciabomen stonden. Buiten de omheining rondom het kerkplein stond een aan-
tal forse eikenbomen, die schaduw en koelte op het kerkje en het kerkplein wierpen. Het kerkje was zo-
wel van binnen als van buiten spierwit gestuukt. Het was niet zo groot, het bezat boven de toegangsdeur 
aan de voorgevel een spierwit vierkant torentje, dat een tweetal galmgaten bezat. De spitse toren was, net 
als het dak van het kerkje, belegd met grijze leisteen. Het kerkje bezat aan elke zijkant slechts een viertal 
kleine venstertjes, die vrij hoog in de muren waren aangebracht, waardoor het licht slechts spaarzaam kon 
binnendringen. Er stond een eenvoudige houten preekstoel, waar normaal gesproken, de dominee zijn 
preken hield, maar nu bleek het kerkje nagenoeg leeg te zijn, omdat de banken en de stoelen naar buiten 
waren gebracht. De dominee had gemeend dat deze kerstviering, omdat het nu prachtig weer was, in de 
buitenlucht plaats kon vinden. Een eenvoudige katheder stond voor de netjes in slagorde opgestelde ban-
ken en stoelen. De rijen stoeltjes stonden het dichtst bij de lessenaar. De bankjes, die voor de slaven be-
stemd waren, stonden daar achter. 
 Nadat er vele handen waren geschud en diverse begroetingen waren uitgesproken, luidde het kerk-
klokje tien uur ten teken dat de kerkdienst zou gaan beginnen. Al stommelend en rommelend zette het 
verzamelde kerkvolk zich op de stoeltjes en de bankjes. Pieter Johannes liep naar zijn gasten toe en ver-
zocht hen plaats te nemen op de eerste rij stoeltjes vooraan rechts van de katheder.  
“ Zo, Mienette,” zei Cornelia, die met de kleine Anna op schoot, naast haar zat, “ hier kunnen we de do-
minee goed zien en horen.” 
Zodra iedereen zat zette de vrouw van de dominee een welkomstlied in en begeleidde zichzelf daarbij op 
het harmonium, dat voor deze gelegenheid ook buiten op het grasveld was gezet. Mienette keek eens om 
zich heen. 
Zodra iedereen zat zette de vrouw van de dominee een welkomstlied in en begeleidde zichzelf daarbij op 
het harmonium, dat voor deze gelegenheid ook buiten op het grasveld was gezet. Mienette keek eens om 
zich heen. Op de rijen stoeltjes achter haar zaten allemaal voor haar onbekende mensen. Op de banken 
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zag zij Nkwame, Billy en nog een paar negerinnen, die zij bij naam kende; Tessie, Elly, Kohinor. Alle an-
dere slaven van de plantage ‘Victoria’, die zij niet bij naam kende, zaten ook op de ruw houten banken. 
Andere negers zaten, omdat de banken te weinig zitplaatsen boden, op de grond naast de rijen banken. De 
negers maakten een veel groter deel uit van de geloofsgemeenschap dan de blanken. Na het welkomstlied 
zette de organiste het lied; ‘Ere zij God’ in en daarna ‘Hoe zal ik U ontvangen’, waarbij iedereen uit volle 
borst meezong. Toen dominee Leeghwater het woord nam en de plechtigheid opende, verwelkomde hij 
iedereen hartelijk en las hij vervolgens een bijbeltekst uit de brief aan de Kolossenzen voor;  
 

“ Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogen- 
 diensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God” 

 
En tot de meesters sprak de apostel Paulus, zei de dominee,;  

 
“ En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; wetende, dat gij 
van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Chris-
tus.”   
 

Vervolgens voegde de dominee, tot veler verbazing, een ander vers uit de brief aan de Kolossenzen toe;  
 
“ Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in 
de hemelen.”  
 

De organiste zette vervolgens een psalm in, dat door iedereen werd meegezongen. Na het gezang klonk in 
de stilte, waarin de dominee zich voorbereidde om zijn geloofsgemeente in een preek toe te spreken, het 
geloei van vee ver weg in de weilanden. De dominee vervolgde de dienst met het kerstverhaal volgens 
Lucas. 
“ In die dagen,” sprak de dominee,” kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling 
gehouden moest worden…” 

De bladeren van de eikenbomen ruisten zachtjes boven de hoofden van de luisterende gelovigen. 
Uit een ooghoek zag Mienette, een stoel of zeven van haar verwijderd, een oud omaatje zitten, dat lang-
zaam onderuit gezakt was en nu hardop zat te snurken. 
Na het kerstverhaal vervolgde de dominee zijn preek en zei; “ het zal God behagen als wij Zijn woord 
gehoorzamen en zijn wetten volgen. Als wij dat niet doen zult gij Hem beledigen en uw aanspraken op 
een plaats in het paradijs verspelen.”  
De dominee herinnerde een ieder eraan dat Gods Woord ons beval onze meesters te gehoorzamen; “ ziet 
uw dagelijks werk als het werk dat u door God is opgedragen. Het is zijn wil dat sommigen van u slaven 
zijn. Jullie zijn de aardse meesters, de opzichters van God. Zalig zijn de getrouwen, degenen, die zich ge-
hoorzaam onderwerpen aan Zijn wil. Zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven.”  
De dominee wilde met een gebed de preek af sluiten toen een oudere negervrouw, klein van stuk en een 
paar rijen achter Mienette zittend, op stond en met heldere stem de dominee aansprak. 
“ Dominee,” sprak ze, “ zegt u dat ik naar de hemel ga als ik in Jezus geloof?  Is dat juist?” 
De dominee, die niet gewend was dat zijn dienst zo onderbroken werd, keek zenuwachtig om zich heen. 
“ Dat is juist,” antwoordde hij. 
“ Zal ik dan in de hemel nog steeds slaaf zijn?” vroeg het fragiele vrouwtje, dat tussen de zittende menig-
te fier overeind stond. De dominee schraapte zijn keel en zei; “ Er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de 
hemel om ons te vertellen hoe het daar aan toe gaat. We weten het niet zeker maar…..” 
“ Maar de bijbel zegt ons dat de hemel een paradijs is. Dit is toch zo?” 
De dominee aarzelde even, “ Eh…, ja…, jawel.”    
“ Maar als ik in de hemel slaaf ben, is het voor mij geen paradijs!” 
Achter haar hoorde Mienette een onderdrukt gelach en gegiechel van de slaven. 
De dominee glimlachte flauwtjes en zei; “ Ja…,  ik, eh…!” 
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“ En ik weet,” ging het oude vrouwtje manhaftig verder, “ dat het voor jullie, blanken, geen paradijs zal 
zijn als jullie bij het kerstmaal des Heren naast ons, zwarten, moeten aanzitten!” 
De slaven lachten nu vrijuit bij het horen van haar woorden. 
Mienette zag dat verscheidene blanke kerkgangers zich ongemakkelijk op hun stoel heen en weer schoven 
en zich geïrriteerd voelden. Waarop een grote blanke man zich oprichtte en twee van zijn huisslaven ge-
baarde de vrouw mee te nemen. 
“ Misschien,” zei de predikant enigszins van zijn stuk gebracht, “ is er een hemel voor blanken en één 
voor de zwarten. Dan zullen we allemaal gelukkig zijn.” 
De oude vrouw, die nu door de twee huisbedienden werd weggeleid, wendde zich nogmaals tot de predi-
kant en vroeg met enige stemverheffing; “ In welke hemel zullen dan al die zwarte kindertjes van een 
blanke vader komen?” 
Er ging een geroezemoes van afkeuring door de voorste rijen van de samengebrachte menigte. De mond 
van mevrouw Louw viel van verbazing wijd open. Toen werd het opeens zo stil dat men het gras bijna 
kon horen groeien. Om deze patstelling te doorbreken schraapte de dominee zijn keel en knikte naar zijn 
vrouw, die daarop de lofzang; ‘Prijs God. Die alle zegeningen schenkt’, op het harmonium inzette. 
“ Wat bedoelde die oude vrouw?” fluisterde Mienette onder het gezang tegen Cornelia, maar deze zong 
onverstoorbaar door en gaf geen antwoord. 
De dienst werd afgesloten met het zingen van een aantal kerstliederen, waarna de dominee zijn gehoor 
wegzond en persoonlijk van een aantal, hem goed bekende heren, afscheid nam.  
  

Nu de kerkdienst beëindigd was vertrok iedereen richting woning of verblijfplaats. Pieter Johan-
nes verzamelde zijn familie voor het vertrek, terwijl zijn opzichter dat deed voor het personeel. Eenmaal 
weer op de plantage aangekomen kon het kerstfeest in zijn volle omvang losbarsten. De koffietafel werd 
onder de leiding van Guy, de kok, door het huispersoneel geserveerd. Iedereen, jong en oud, blank of 
zwart, had zich aan de lange tafels langs de oprijlaan gezet, terwijl de dienstboden van de keuken hun ui-
terste best deden om het iedereen naar de zin te maken. De middag werd opgevrolijkt door optredens van 
een pantomimespeler en een goochelaar. Vooral de goochelaar was zeer succesvol. Hij bewoog zich vrij 
onder zijn publiek en goochelde dan bij die of dan weer bij een ander een speelkaart uit het oor of een 
munt uit de mond. Aan het eind van de middag werd een gebruikelijke theeparty gehouden waar iedereen 
aan deelnam. Tenslotte werd de middag besloten met het nuttigen van een ‘eetlustwekkertjie’ dat door 
niemand werd afgeslagen. Het daarna volgende eetfestijn, waarin een varken aan het spit de hoofdrol ver-
vulde, werd voor een ieder het hoogtepunt van deze feestdag.  
 Nog drie dagen na het kerstfeest bleven Jan Theodoor met zijn Cornelia en de kleine Anna, loge-
ren op plantage ‘Victoria’, waarna zij te kennen gaven weer naar Kaapstad te willen vertrekken. Mienette, 
die zich verplicht voelde na zoveel weken bij de familie Louw te hebben gelogeerd, gaf te zei dat zij met 
haar broer en zijn gezin mee zou reizen voor een nieuwe periode in Kaapstad. Op de dag van vertrek nam 
men afscheid van de familie Louw en Addie, die op haar beurt had besloten liever op de plantage te wil-
len blijven. 
 
 Er waren, na het vertrek van Mienette naar Kaapstad, al verscheidene weken verstreken zonder dat 
Addie Nkwame op een nachtelijke wandeling had kunnen betrappen. Nu zat ze weer, half verscholen ach-
ter het venster van haar logeerkamer. Ze overdacht de vele avonden, die ze zo vaak voor het slapen gaan 
met Mienette in deze kamer had doorgebracht. Ze hadden samen allerlei zaken besproken. Hoe je je als 
vrouw in deze maatschappij moest gedragen. Of je wel of niet gelukkig kon zijn in een huwelijk. Was je 
als vrouw niet beter af indien je je eigen leven kon inrichten?  Was het wel zo noodzakelijk om je te con-
formeren aan de gedragscode, die de maatschappij je als vrouw oplegde? Hoe vaak had ze Mienette niet 
verteld over de vrouwenbewegingen in Engeland en Amerika. Waar prominente vrouwen boeken schre-
ven over hun ongeluk, over hun geloof in de idealen van de toekomst. Och, wat verlangde Addie weer 
naar die opwekkende, strijdlustige gesprekken, die ze samen hadden.  
Nu zat ze elke avond in het schamele licht van een kaars te wachten op het moment dat Nkwame zijn 
huisje zou verlaten.  
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Rond medio januari, na een broeierige dag, toen de avond was gevallen, zag Addie dat het kaarslicht in 
Nkwame’s huisje werd gedoofd. Even later ging de deur open en kwam Nkwame naar buiten. 
“ Daar heb je hem,” juichte Addie’s hart, dat van opwinding een slag oversloeg om vervolgens in een ho-
ger ritme te gaan kloppen. 
“ Snel mijn laarzen en zwarte mantel aan en dan op dezelfde manier hem volgen. Ik mag niet gezien wor-
den,” schoot het door Addie’s hoofd. 
Zij verliet snel de plantagewoning, hield zich in de schaduw van de woning schuil om vervolgens Nkwa-
me bij het zwakke lichtschijnsel van halve maan te gaan volgen. Nkwame legde ook nu weer dezelfde 
wandeling af. Hij werd op dezelfde manier ontvangen in het huisje in de oude suikermolen. 
’s Nachts zag de omgeving er veel angstaanjagender uit, realiseerde Addie zich. De geluiden leken uit een 
andere wereld te komen. Voordat Addie de oversteek over het pad waagde, hoorde ze de negers in het 
huisje zachtjes zingen. Ze stak het pad snel over en sloop, zich zo klein mogelijk makend, door de bessen-
struikjes bij de kostgrondjes, naar het huisje toe. Vervolgens postte Addie zich, net als de vorige keer, bij 
hetzelfde met jute doek afgeschermde venster. Door een kier zag Addie het herkenbare tafereel. Nkwame 
kwam binnen, groette de aanwezigen en zette een slavenlied in. Daarna nam hij plaats achter het katheder 
en sprak; “ Broeders, ons almal is kinders van God. As ons bly bid…… As ons bly glo…… dan sal Jesus 
ons reg doen. Hy sal ons geroep hoor en Hy sal ons red.” 
Een opgewonden gemompel onder de aanwezigen steeg op. Een instemmend; “ Ja, ja , dat wil ons,” 
klonk uit hun monden. 
“ Omdat die Here sy volk getrou is,” vervolgde Nkwame, “ is Hy die regverdige Here. Ons liefhetbende 
God. Hy sal ons red uit ons benarde situasie. Ek weet dat seker. Heel spoedig sal die dag kom dat ons 
uiteindelik vrye mense is. Dat ons dieselfde regte het as hulle, die blankes. Dat ons kinders na skool kan 
gaan en lees en skryf leer.  Waarom mag ons kinders nie na skool? Ek sal jou dit sê. Die ‘witman’ sê; 
‘hier die mense kan sulke dinge nie leer. Hulle het nie die verstand dat ons, die blankes, wel het. Jy kan ’n 
hond of ’n perd tog ook nie leer lees!’ dat hulle sê!” 
Er ontstond nu een opgewonden stemming onder de aanwezigen, er werd geroepen en vuisten gebald. 
Addie voelde nu haar hart in haar keel kloppen. 
“ Mienette heeft gelijk,” flitste het door haar hoofd, “ Nkwame is hier een oproer aan het voorbereiden!” 
Nkwame vervolgde zijn verhaal; “ Broeders, maak seker dat jullie nie op die beslissing van die Here 
Jesus vooruit loop. Dit het Moses ook. Hy neem die sake in eie hand en gedood die opzichter. Mozes het 
gedink dat hy die werk van God uitgelei, maar so was hy nie uitverkies”  
Het werd nu doodstil onder de aanwezigen, zij luisterden aandachtig naar hetgeen hun voorman te vertel-
len had. 
“ Ek weet ook wel dat opzichters gemeenskaplike manne wees. Ek weet dat die kwaadaardigheid mense 
is.  Maar ons mag nie self besluit wat God vir ons sal doen en wie hy sal doodmaak. Ons kan God nie 
voorskryf wat Hy moet doen. Ons sal die oomblik van sy dade moet wag. Ons moet vertrou op God se ont-
ferming en geregtigheid.” 
Met stemverheffing vervolgde Nkwame; “ Die tyd sal kom!  Dat oomblik sal aanbreek!” 
“ Preek verder, broeder, preek verder!” moedigden de aanwezigen hun voorganger aan. 
“ As die tyd van ons bevryding aanbreekt, sal ons geen wrok teen ons vyande koester. ‘My kom die wraak 
toe’ God het gesê.‘Ek sal vergeld!’ Dan sal God sy mag aan die blankes toon, dan, ja dan, sal ons tyd het 
gekom. Dan sal ons vry wees!”  
De aanwezigen applaudisseerden geestdriftig na deze woorden van Nkwame. Toen begon iemand spon-
taan een bevrijdingslied in het Bantoes te zingen, waarop de anderen hem bijvielen. Nkwame riep boven 
het gezang uit. 
“ Hierdie beroem hom op wapens en gene op hulle perde, maar ons roem in die naam van die Here ons 
God.” 
 Addie zag met ontzetting hoe de samengekomen negers opstonden en begonnen te dansen op de 
melodie van het lied, dat haar volslagen onbekend was. De negers slaakten kreten om hun opwinding te 
uiten. Toen gebaarde Nkwame zijn gehoor rustig te zijn en weer te gaan zitten.  
“ God sal eens sy mag toon. Kyk hoe die Bybel praat oor die plae wat God oor die Egiptiese volk laat 
neerkom. Het vertroue in die toekoms en gaan nou in vrede heen!”  
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Met deze woorden besloot Nkwame de bijeenkomst en zond als een volleerde dominee zijn gehoor weg. 
Dit plotselinge einde had Addie niet verwacht. De negers stonden op en verlieten, nadat ze Nkwame had-
den bedankt, het huisje. Addie realiseerde zich dat ze nu niet ontdekt moest worden en vluchtte naar de 
achterkant van het huisje waar het waterrad zich bevond. Terwijl Addie zich krampachtig vasthield aan de 
hoek van het huisje en haar voeten weinig steun vonden aan de smalle glibberige oeverrand van het beek-
je, wachtte ze in spanning totdat alle negers waren vertrokken. 
“ Nu moet ik Nkwame volgen naar zijn huisje,” dacht ze bij zichzelf. 
“ Ik hoop dat hij geen gezelschap heeft,” schoot het door haar hoofd, “ als hij door iemand vergezeld 
wordt, valt mijn plan in duigen.”  
Voorzichtig verliet Addie haar schuilplaats achter de oude suikermolen, sloop naar de voorkant van het 
huis en zag Nkame zo’n vijftig meter voor haar richting vrouwenloods lopen.  
“ Nu vlug opschieten,” spoorde Addie zichzelf aan, “ ik wil hem onder de Jacaciabomen, in het donkere 
deel aanspreken.” 
Addie versnelde haar pas en liep, toen zij bij de groep Jacaciabomen was gekomen, nog slechts tien meter 
achter Nkwame. Op deze wandeling van enkele minuten zag zij hem voor haar in het maanlicht, zijn don-
kere gestalte leek de schaduw van een wolk te zijn, die elk moment voor de maan kon schuiven. Zij zag 
alleen nog zijn gestalte; groot, fier en sterk. In gedachten zag zij de volle spierenbundels van zijn dijen en 
armen. 
“ Psst, Nkwame, psst,” siste Addie. 
Als door de bliksem getroffen bleef de man staan en draaide zich langzaam om. Addie liep naar hem toe 
tot zij hem op twee meter genaderd was. 
“ Juffrouw Harry?” stamelde de verbaasde Nkwame. “ Wat voert u zo laat naar buiten?” 
“ Ik schep even een luchtje, Nkwame. Het is zo broeierig warm in het huis. Mag ik met je meelopen?” 
Nkwame wist dat hij dit verzoek moeilijk kon weigeren en wandelde met Addie aan zijn zijde richting 
kolonistenhuisje. 
“ Nkwame,” vroeg Addie hem, “ ben je hier op de plantage gelukkig?” 
De neger aarzelde even te antwoorden, doch hij voelde dat zij hem strak aankeek. Hij zei; “ Ik ben heel 
gelukkig hier op de plantage om u en de familie te mogen dienen.”  
Uit de binnentuin voor de plantagewoning kwam een bedwelmende zoete geur van struiken met witte 
bloemen, die zich alleen ’s nachts openden. Er golfde een betovering van blond vervloeiend licht over die 
twee gestalten, die zich daar in het half duister hun weg vonden naar de kleine kolonistenwoning. Addie 
voelde zich vrij en onbevangen aan de zijde van de man, waar ze al zo lang naar verlangde. Een gevoel 
van veiligheid straalde deze man uit. Een bevrijdende veiligheid, die Addie gaandeweg als rustgevend er-
voer. 
 In het uittredende licht van de vrouwenloods stapte een forse man, die net een bezoek aan één van 
de negerinnen had gebracht, de duistere omgeving in toen hij het tweetal, dat op ruime afstand op het 
zandpad liep, opmerkte. Langzaam maakte de man zich los uit het zwakke lichtschijnsel van de deurope-
ning. 
 “ Het zal toch niet waar zijn?” mompelde de man, die nu het tweetal ging volgen. 
Het kolonistenhuisje was in een diepe rust verzonken. Bij de kleine veranda gekomen boog de neger zich 
naar haar toe en fluisterde; “ Wilt u, mejuffrouw, bij mij binnengaan of zal ik u naar de plantagewoning 
begeleiden?”  
“ Ik zou het erg prettig vinden als ik bij jou in je woning binnen zou mogen, Nkwame.” 
De neger boog voorover om Addie’s laarzen uit te trekken voordat zij binnen zou gaan. Toen, om zich te 
steunen of in een vlaag van vertedering der nachtelijke heimelijkheid, legde zij haar hand op zijn schou-
der. Met het gebaar van grenzeloze aanhankelijkheid toonde de neger zijn onderdanigheid door zich nog 
dieper te buigen. Zij voelde dat hij kort maar intens haar blote voeten kuste om vervolgens op te rijzen om 
de deur van zijn woning voor haar te openen. Toen Addie binnentrad ontstak Nkwame met een verbazen-
de handigheid, die zij nog niet eerder had gezien, een aantal vetkaarsen met een tondeldoos aan. Een 
kaars zette hij op tafel, waar hij Addie uitnodigde plaats te nemen. Een tweede kaars zette hij in één van 
de twee vensters, die het huisje rijk was, en een derde kaars zette hij op een soort bureautje, dat tegen een 
blinde muur van het huisje stond. Addie bekeek in dit flakkerende licht de huiskamer van Nkwame’s 
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huisje. Het zag er proper uit. Op het bureautje stond een klein aantal boeken. Eén boek, een bijbel, lag 
opengeslagen op het bureaublad, alsof er zojuist nog in gelezen was. In de muur, tegenover de gevelmuur 
met de twee vensters, was een bedstee aangebracht met daarnaast een smalle doorgang naar het achterge-
legen deel van de woning. Naast deze gang was heel primitief een servieskast van ruwe planken getim-
merd. Tussen de twee vensters stond een klein potkacheltje, waarvan de zwarte pijp recht omhoog door 
het plafond ging. 
“ Mejuffrouw Harry. Ik ben niet gewend gasten te krijgen, dus ik kan u slechts weinig aanbieden,” begon 
Nkwame bedeesd, “ mag ik u een bekertje graanjenever aanbieden?” 
Hoewel Addie niet erg verzot was op dit soort sterke drank, stemde zij toch in  met hem een glaasje te 
willen drinken. 
Nkwame liep naar zijn provisorische servieskast, nam daar twee kleine stenen bekertjes uit, liep vervol-
gens naar zijn bureautje om daar, achter het deurtje, een kruikje graanjenever te pakken. Hij schonk de 
twee bekertjes netjes halfvol in en zette een bekertje voor Addie op tafel. Op dat moment pakte Addie 
met haar rechterhand de hand van de neger vast, leidde die voorzichtig naar haar lippen en kuste deze 
hand. Nkwame, die nu achter Addie stond, liet dit, gewillig doch enigszins verbaasd, toe. Vervolgens 
keek Addie naar het aantrekkelijke gezicht van de man, die nu half over haar heen gebogen stond. 
“ Ik wou,” fluisterde Addie, “ dat ik dit in een flesje kon doen om het voor altijd te bewaren.”    
“ U zou van mij een gevangene willen maken?” vroeg Nkwame verbaasd. 
“ Nee,” antwoordde Addie, “ ik ben meer veiligheid en geborgenheid gewend dan jij. Ik hecht daar meer 
waarde aan.” 
“ Ik geloof u niet,” zei Nkwame en drukte zijn lippen op die van Addie. 
Addie’s hart sloeg nu compleet op hol. 
“ Hij houdt van mij,” gonsde het door haar hoofd. Maar zij wilde zeggen dat hij dit niet moest doen. Haar 
verstand zij haar dat ze hem moest afwijzen. Maar zij kon het niet zeggen. Ze was te zeer in verwarring 
gebracht door dit onverwachte moment. 
“ Waarom, juffrouw Harry. Waarom overtreedt u net als ik de regels, die ons worden opgelegd?” 
“ O, nee hoor, Nkwame. Ik weerleg geen regels,” huichelde Addie. 
“ Alleen omdat ik veilig wil zijn. Veiligheid is iets wat jij niet kent. Ik bepaal zelf de onveiligheid, waarin 
ik me begeef.” 
“ Ik ken geen veiligheid, dat klopt,” antwoordde Nkwame, “ maar die veiligheid wil ik wel schenken aan 
mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen.” 
“ Nu moet ik het vragen,” schoot het door Addies gedachten, maar iets in haar weerhield haar om die be-
langrijke vraag over de bijeenkomst te stellen. 
“ Toch geloof ik Nkwame, dat jij er des te beter in bent door er geen acht op te slaan. Ik bewonder je 
Nkwame.”   
“ Nee, juffrouw, dat doet u niet. U hebt medelijden met mij!” 
“ Nee, Nkwame, ik bewonder je op de manier, waarop jij je overlevingslessen toepast. Je hebt maling aan 
de regels maar wel op een heel intelligente manier.” 
“ Ha, mejuffrouw heeft het over zichzelf. Zie het onder ogen, mejuffrouw. Alleen weet u het zelf niet.” 
“ Nee, ik heb gewoon het ene stel regels ingeruild voor de andere, die ik zelf opstel,” zei Addie vol 
overtuiging. 
Nkwame ging nu rechtop achter Addie staan en legde zijn grote handen op haar schouders aan weers-
zijden van haar hals. 
“ Ik zou de uitdaging verwelkomen. Maling hebben aan de regels is de beste reactie op de tirannie, die ik 
ken. Ik zal hem als mijn broer beschouwen. Ik heb gehoord dat men hem een libertijn noemt.” 
Plotseling stond Addie op, de stoel, waarop zij zat viel achterover. Nkwame keek haar verbaasd en ver-
wonderd aan. Een moment twijfelde Addie, dan keerde ze zich naar hem toe om hem een kus op de wang 
te geven. Hij kuste haar op de lippen, haar gezicht, haar oor. Vervolgens liep hij langzaam om haar heen, 
terwijl zijn lippen voortdurend contact hielden met haar huid, haar hals, haar schouders. Voorzichtig maar 
beslist maakte hij de knoopjes van Addie’s blouse los en liet hem van haar schouders glijden. 
“ O, juffrouw Addie, mijn hart staat in vuur en vlam. Ik verlang naar je, naar je lijf, naar je totale bemin-
nelijkheid. Schenk mij die liefde die jij alleen mij kan geven.” 
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Addie draaide zich naar hem toe. Ze verloste het enige knoopje van zijn hemd, dat vastzat, uit zijn benar-
de positie. Het hemd had hier en daar bruine vlekken en rook naar zweet en tabak. Addie trok het hemd 
over de oren van de neger. Addie’s vingers gleden over de contouren van de huid op de borst van haar 
geliefde. Ze kuste het litteken in zijn nek en vleide haar hoofd tegen zijn brede borst, die zij verschillende 
malen kuste en zachtjes in zijn tepels beet. 
“ O, Nkwame, ik hou van jou. Ik wil voor altijd bij je zijn.” 
Ze duwde haar lichaam tegen hem aan. Ze voelde zijn armen om haar schouders sluiten. Met haar handen 
streelde zij zijn rug. Ze voelde daar iets vreemds, ze voelde nog eens.  
“ Een gleuf??”  Addie kon haar nieuwe ontdekking niet loslaten. Ze kon haar vingers er niet vanaf hou-
den. Zijdeachtig en glad voelde de lange gleuf aan. Toen keek zij hem bewust en diep in de ogen aan en 
draaide ze hem om, maar hij keerde zijn hoofd naar haar toe, terwijl zij zijn rug bekeek. Op zijn rug zag 
Addie lange, diepe, oude striemen van zweepslagen. Als karrensporen zo diep liepen zij over de hele 
lengte van zijn  rug. En daar, bovenaan, op het linkerschouderblad stond een merkteken. Drie letters wa-
ren kunstig in elkaar geschoven tot een monogram; ‘H.D.B.’ 
“ H.D.B.?” flitste het door Addie’s hoofd. “ Hou Den Bek!! Zou Nkwame in werkelijkheid Galant zijn?” 
“ Waag het niet medelijden met me te hebben,” zei Nkwame op barse toon. 
“ Kijk ernaar. Kijk er goed naar!” beval hij haar. “ Kom dan bij me terug of vertrek!!!” 
Maar Addie keerde terug naar hem maar in haar geest bleef ze de sporen van de mishandelingen en het 
brandmerk zien. Hij kuste haar nu dwingender, duwde zijn lichaam tegen haar heupen en vervolgens 
tegen haar buik. De warmte in haar lichaam leek naar dat ene punt te stromen. Addie’s hoofd spande zich 
in om de controle over haar lichaam terug te krijgen, maar in dit conflict verloor het verstand het van het 
gevoel. Haar ademhaling raakte onheilspellend op hol, waardoor het leek dat zij in het geheel niet meer 
kon ademen. Een grenzeloos gevoel overweldigde haar. Ze wilde het niet uitbannen, ze genoot er intens 
van. Ze besloot zich te laten wegvoeren op deze ervaring van dit rijke gelukzalige gevoel, waar dit haar 
dan ook zou brengen. 
 In het zwakke schijnsel van de flakkerende kaars in het venster werd een tronie zichtbaar. Een 
groot hoofd met een wrede trek om de mond. Het rozige haar schitterde af en toe felrood op in het schijn-
sel van het kaarslicht. 
Die nacht werd ingeluid met een ver verwijderd gerommel van een onweersbui, dat snel naderbij kwam. 
Het bleke maanlicht werd vertroebeld en aan het oog onttrokken door talloze wolken, die tot een steeds 
dikkere wordende massa samenklonken. Felle bliksemstralen zette alles een seconde lang in een geel 
licht. Zware donderslagen zochten naar hun echo’s in het bos. Dan klonk een zacht ruisen dat aangroeide 
tot een machtig zoemen dat overging in het zware gekreun en geknars van de bomen. Zwart werd deze 
nacht de zware kruinen en nog zwarter werden de stammen van de bomen. Alles zocht een goed heenko-
men, de dieren sprongen weg, een eenzame wandelaar haastte zich naar zijn verblijfplaats. In de verte 
klonk het striemende gesuis al luider, dichterbij kwam het als een orkaan van watervallen; de mateloze, 
gutsende en betoverende regen. 
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Afscheid van Kaapstad 
 

De weken volgden elkaar met eenzelfde regelmaat van activiteiten op. Mienette maakte zich nuttig 
in het huishouden van Cornelia en Jan Theodoor, terwijl zij ook vaak ingezet werd voor het werk in de 
boekwinkel, waar haar broer de scepter zwaaide. De boekhandel van Jan Theodoor was ondergebracht in 
de ruime kamer ‘en suite’, die de woning aan de Kerkstraat rijk was. In de voorkamer was de boekwinkel 
gevestigd, die door twee schuifdeuren, waarin sier ‘glas in lood’ was geplaatst, afgescheiden kon worden 
van de achterliggende kamer met de bibliotheek. In de bibliotheek stonden hoge wandkasten, die vele 
boekwerken herbergden. Deze boeken waren gerangschikt naar literaire genre zoals novellen, romans, 
wetenschappelijke werken etc. Ook bevond zich in de bibliotheek een keur aan boeken geschreven in an-
dere talen dan het Nederlands. In het midden van de bibliotheekruimte stond een grote zware tafel, die 
omringd werd door een achttal met leer overtrokken stoelen. 

 

        
                  Boekwinkel Kaapstad 



 322

Het winkeltje had een eenvoudige toonbank waarachter Jan Theodoor meestal zijn administratie 
deed of de spaarzame klanten, die zijn winkeltje bezochten, te woord stond. In de buitengevel van het 
winkeltje waren twee hoge ramen, voorzien van ‘glas in lood’ vensters, waarachter Jan Theodoor zijn 
etalage had ingericht. Achter de toonbank waren twee wandkasten aangebracht.  

De een met twee glazen deuren en de ander zonder. In de kast zonder deuren waren de gebonden 
boekwerken, zoals bijbels en schoolboeken geplaatst. Tegenover de toonbank, naast de toegangsdeur van 
het winkeltje, waren links en rechts ook wandkasten geplaatst, die de boekwerken in planovellen bevatten 
De etalage bevatte een uitstalling van diverse titelbladen van boekwerken, die Jan Theodoor verkocht. 
Alleen de bijbels, school- en gezangboeken lagen als complete boekwerken in de etalageruimte. 
 

Een boekhandel functioneerde destijds heel anders dan tegenwoordig. De populaire boeken werden meestal 
niet in gebonden vorm aangeboden maar in losse planovellen* verzonden en verkocht. De met een touwtje 
samengehouden pakken vulden de planken in de wandkasten van de boekwinkel. In plaats van een heel boek 
werd in de etalage alleen het titelblad uitgestald, dat in de titel een lang commentaar over het boek bevatte. 
Hetgeen ook direct de wijdlopigheid van vele oude boektitels verklaart. Als nu een klant besloot een bepaald 
boek te willen aanschaffen dan kreeg hij het titelblad mee naar huis of kon het mee laten inbinden met de 
planovellen, die samen het boek vormden. De meeste kleine boekhandelaren waren tevens ook boekbinder, 
die de boeken geheel naar de wens van de klant konden binden. Moest er een leren band gebruikt worden, of 
een linnenband? Dat kon de klant zelf bepalen evenals de tekst, die op de boekband gedrukt kon worden. 
Moest het tekst zijn of alleen een vignet in goud opdruk of kleur. Ook was het mogelijk speciale bewerkingen 
zoals ‘goud op snee’ bij de vervaardiging van het boek te bestellen. 
 

*( Planovellen zijn bedrukte ongevouwen vellen papier, die een aantal pagina’s van een boekwerk bevatten. Na het vouwen 
van zo’n planovel ontstaat er een katern dat 8, 16 of 32 pagina’s bevat.) 
 
“ Zo, Mienette,” zei Jan Theodoor tegen zijn zus, “ vandaag heb ik van mijn correspondent een aantal 
nieuwe titels binnengekregen. Ik hoop dat deze in de smaak van het publiek vallen. Ik wil de titelbladen 
tentoonstellen in de rechteretalage, maar dan moeten de bijbels en de gezangenboekjes eruit worden ge-
haald, zodat de nieuwe titels goed zichtbaar voor het publiek zijn.Wil jij dat voor mij doen, Mienette?” 
 Mienette, die dit wel een leuk werkje vond, begon aan de opdracht om de etalage te veranderen en 
richtte deze vervolgens in naar haar eigen idee. Nadat ze een uurtje bezig was geweest liep ze een keer 
naar buiten om te zien of de aanblik van de etalage haar tevreden kon stellen.  
“ Jan Theodoor, de etalage heb ik aangepast met de nieuwe titelbladen, waar wil je de plano boekvellen 
opgeborgen hebben?”  
“ Leg die maar daaronder neer in die kast links naast de deur. Op de onderste twee planken heb ik nog 
wat ruimte voor die nieuwe boeken.” 
“ Denk je dat je al deze boeken kunt verkopen?” 
“ Dat denk ik niet, maar dat is niet erg hoor. De boeken worden mij in commissie geleverd, dat wil zeg-
gen, dat de boeken, die ik niet verkoop, weer retour kan sturen naar mijn  correspondent. Mijn inkomsten 
betrek ik dan uit het verschil tussen de ingekochte boeken en de teruggestuurde boeken. Dat rekent mijn 
correspondent met mij af.”   
“ Dus een groot risico van niet verkochte boeken heb je dan eigenlijk niet.” 
“ Dat is juist. Ik moet dan wel de extra kosten voor het inbinden van de boeken aan mijn klanten in reke-
ning brengen. Dat moet ik dan wel goed inschatten.” 
Nu Mienette klaar was met de herinrichting van de etalage ging ze naar de bibliotheekruimte om daar het 
catalogiseren van de uit te lenen boeken ter hand te nemen. 
 Nadat Mienette een tijdje bezig was met het in kaart brengen van het bibliotheekbestand trad een 
lange magere man, gekleed in en modern geruit kort jasje, onder het luide gerinkel van de winkelbel, de 
boekwinkel binnen. Met een helder ‘Goedenmorgen’, waarin duidelijk een Engelse tongval doorklonk, 
liep de man naar de balie, overlegde een aantal momenten met Jan Theodoor en liep vervolgens de drie 
treden op naar het hoger gelegen bibliotheekgedeelte van de boekwinkel. Hij zette een speurtocht in bij de 
tentoongestelde boeken van Engelse origine onder de letter ‘M’. Na enige minuten richtte de man, die een 
sympathiek uiterlijk had en overduidelijk van Engelse komaf bleek te zijn, zich tot Mienette. 
“ Mejuffrouw, als ik vragen mag, bent u hier een nieuwe employe van Mr. v.d. Chijs?” 
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Mienette schrok op van haar werk, glimlachte even en antwoordde; “Nee meneer, ik ben het zusje uit 
Holland van meneer v.d. Chijs. Ik logeer een aantal maanden hier in Kaapstad en om mij nuttig te maken 
help ik zo af en toe in de bibliotheek.” 
“ O, dat is zeer verhelderend. En heeft u al literair kennis gemaakt met Zuid Afrika?”  
“ Nee, nog niet,” antwoordde Mienette,” ik weet niet zo goed welke boeken over Zuid Afrika handelen. 
In de Nederlandstalige afdeling heb ik nog niet veel kunnen vinden.” 
“ Ach, juffrouw, dan zoekt u verkeerd. Leest u Engels?” 
“ Redelijk wel, meneer. Maar kunt u mij werken aanbevelen die hier voorhandig zijn?” 
“ Och, maar natuurlijk, juffrouw. Kijk hier, onder de letter ‘G’ van Gardiner staan een aantal aardige wer-
ken waarmee u al snelkennis maakt met de gebruiken en de zeden in Zuid Afrika. Ik zal even voor u zoe-
ken,” bood de aardige man aan. Na enig gerommel en geschuif met de boekbanden vond de man een 
boekwerkje van George Gardiner getiteld; ‘The last meetings in South Africa’. 
“ Kijk juffrouw, dit is nu zo’n heel aardig boekje, een roman, waarin u kennis maakt met de meest es-
sentiële gebruiken in Zuid Afrika.” 
Al bladerend door het boekje begon de man te vertellen over zijn ervaringen in Zuid Afrika. 
“ Ik kom oorspronkelijk uit Johannesburg, overigens deze roman speelt zich ook af in en rond Johannes-
burg. De roman staat vol met verhalen over immigranen uit verre landen, afgelegen dorpen enz. Het ver-
haalt over Portugezen, Arabieren, Grieken, Engelsen, Hindoes en ga zo maar door. Maar er wordt ook 
over de inheemse volken, zoals de Herero’s, de Swazi’s en de Khaison, geschreven. In Johannesburg zit-
ten heel veel immigranten, trekkende lieden. Ik woonde nog maar kort in Johannesburg of ik ontmoette er 
al een Duitser, een Zweed en een Senegalese heilige man. Ik kwam al snel te weten dat in Zuid Afrika ie-
dereen een eigen geschiedenis heeft, die meestal nogal interessant is. Na een paar dagen raakte ik gewend 
aan het accent van de heilige man, dat op zijn nasale en half ingeslikte manier zowel assertief als vriende-
lijk klonk. ‘Johannesburg’ werd ‘Janiceberg’ of ‘Jozi’genoemd en ‘busy’werd ‘buzzy’. ‘West’ werd uit-
gesproken als ‘waist’ en ‘said’werd ‘sid’. Er bestaat geen gebrek aan glottisslagen en in sommige uitdruk-
kingen is bijvoorbeeld duidelijk iets Schots te horen. ‘Military build-up’ wordt ‘mulatree buldup’. 
Iedereen hier in Zuid Afrika heeft de neiging om buitenlandse uitdrukkingen om te vormen tot een Zuid-
afrikaans woord. 
‘Voetsek’ betekent overal in Zuid Afrika ‘lazer op’en wordt als onbeleefd beschouwd. Soms glippen er 
wel eens verkeerde woorden in een gesprek zoals ‘kaffir’, ‘koelie’of ‘bushies’. ‘Piccanin’ is bijvoorbeeld 
een plat woord voor ‘Afrikaanse kinderen’. Maar er zijn er nog veel meer. Soms kan dit tot zeer kwalijke 
gevolgen leiden. Een rechter van het Hooggerechtshof hier in Kaaptad, betitelde, overigens met de beste 
bedoelingen, Afrikaanse kinderen als ‘klein kaffertjies’. De man werd direct uit zijn functie ontheven. 
Ook zogenaamde ‘leuke’ uitspraken over zwarte mensen kun je beter niet maken. Zo sprak een hotelpor-
tier eens over; ‘Ék noem hulle nie kaffies nie, ik noem hulle kraaie’. Dit soort geestigheden wordt niet 
door iedereen op prijs gesteld.” 
“ Maar om terug te komen op de roman van George Gardiner, het handelt over de onwaarschijnlijke ro-
mance in een klein dorpje in Transvaal van Ethel Dorfling. Een blanke dertigjarige moeder van vier kin-
deren, die na het overlijden van haar echtgenoot, bevriend raakt en samen gaat wonen met Clyde le Batie, 
een zwarte tweeënveertig jarige zeephandelaar. De gevolgen voor haar waren desastreus. Geen van haar 
vrienden wilde nog met haar spreken, tenzij ze haar wilden uitschelden voor ‘kaffir boetie’. Maar u moet 
het verhaal zelf maar eens lezen, er staan veel wetenswaardigheden in over Zuid Afrika. Ik kan het u zeer 
aanbevelen.” 
 Nadat de man Mienette het boekje had overhandigd vervolgde hij zijn zoektocht door de titels on-
der de letter ‘M’. Na enige tijd vond hij het gezochte boek en liet het door Mienette registreren, waarop 
Mienette de man nogmaals bedankte voor zijn advies. 
 

Op zekere dag, zo omstreeks begin februari 1834, werd tussen de poststukken, die Jan Theodoor 
had opgehaald van het postkantoor, behalve een aantal zakenbrieven, deurwaarders exploten en prospec-
tussen ook een brief uit Delft aangetroffen. Mienette, die de post voor haar broer ordende, ontdekte als 
eerste deze brief. 
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“ Och. Kijk nu eens Jan Theodoor, een brief uit Holland gericht aan de familie J.T. van der Chijs en Jong-
mejuffrouw A.M.M. van der Chijs.” 
“ Werkelijk Mienette! Het is al twee maanden geleden dat we post ontvingen uit Delft.” 
“ Mag ik als eerste de brief lezen, Jan Theodoor?  Mag ik?” soebatte Mienette op haar bekende maniertje 
om haar zin te krijgen. 
Zijn zusje kennende wist Jan Theodoor, dat hij haar toch nooit iets kon weigeren, bovendien had hij nog 
ander werk te doen. 
“ Ja, doe maar, Mienette. Dan hoor ik straks wel van jou wat Jacobus te melden heeft.” 
Blij liep Mienette snel de twee trappen op naar haar logeerkamer om daar als eerste kennis te mogen ne-
men van het nieuws uit Delft. Tijdens het traplopen fantaseerde ze al wat Jacobus, ze had zijn handschrift 
herkent als afzender van de brief, te vertellen had. Eenmaal in haar logeerkamer aangekomen ging ze aan 
de toilettafel voor de spiegel zitten. Keek ze een moment vluchtig naar haar spiegelbeeld en verbrak, ver-
volgens de lakzegel en vouwde ze de brief open. 
 
  Delft,  den 27ste November In het jaar des Heere 1833. 
 

Lieve broer, schoonzusje en zusje. Ik schrijf jullie deze brief met een bezwaard en 
bedroefd gemoed. Vergeef mij dat ik niet als eerste naar jullie gezondheid en jullie levensomstan-
dig heden informeer. Helaas geven de gebeurtenissen in Delft mij daar geen reden toe. 

 
Mienette’s vrolijke stemming werd door deze openingszin radicaal weggevaagd. Een koude rilling trok 
over haar rug, terwijl zij op haar armen kippenvel kreeg. 
“ Wat is er gebeurd?” flitste het door haar hoofd. 
 

Het doet mij pijn in het hart om jullie kort en bondig te informeren van hetgeen mij intens veel 
moeite kost, maar ik mag en kan het niet verhullen. 
Vader is op maandag jl. 22 november overleden na een ernstige inzinking. Onze dokter, de heer 
Soeck, heeft bijna dagelijks een bezoek aan vader gebracht, doch kon niet voorkomen dat vader 
aan de gevolgen van de borstziekte is overleden. 
Na het uitspreken van psalm 23 vers 4; ’ Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 
geen kwaad, want Gij zijt bij mij’, heeft vader ’s avonds om kwart over negen zich overgegeven 
aan de welwillendheid van God, onze heilige Heer, in het bijzijn van onze moeder en mijzelf.  

Vier dagen later hebben wij hem op grootse en passende wijze ter aarde besteld op de 
gemeentelijke begraafplaats Haagpoort. De belangstelling vanuit de Delftse burgerij was hart-
verwarmend en overweldigend. Dominee Metelerkamp heeft een mooie grafrede gehouden, doch 
deze kon ons verlies en ons verdriet niet wegnemen. 

Vergeef mij, lieve broer, schoonzusje en zusje, dat ik me, overmand door verdriet, nauwe-
lijks in staat ben om verder te schrijven. Vooral het verdriet van moeder heeft mij zeer aangegre-
pen. Zij is niet meer in staat zich een houding te geven in deze moeilijke omstandigheden en ze 
verlangt hevig naar het weerzien met haar dochter.    
Mienette, lieve zuster, zou jij de zorg voor moeder op je willen nemen? Het ontbreekt haar aan wil 
en doorzettingsvermogen om de draad van het leven weer op te pakken. Kom alsjeblieft terug om 
voor moeder te zorgen. Ons verlies is te groot om het alleen te kunnen dragen. 

  
Met een vol geschoten gemoed sluit ik deze brief en wens ik jullie veel moed en kracht toe bij het verne-
men van het droevige nieuws dat ik te melden heb. 
 
  U allen respecterend, 
 
Jullie broer en zwager, 
 
Jacobus van der Chijs 
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Mienette’s vrolijke bui was nu in droefenis omgeslagen, tranen welden op in haar ogen en vonden 

een uitweg over haar wangen waar ze vochtige sporen trokken. 
“ Vader, lieve vader. Ik was niet bij u!” snikte Mienette zachtjes. 
“ Ik heb u in de steek gelaten. Ik moest zo nodig naar Zuid Afrika, terwijl ik wist dat u zo ziek was,” ver-
weet Mienette zichzelf, terwijl nu de tranen in stromen over haar wangen liepen. Ze pakte haar zakdoek, 
depte haar gezicht en legde haar hoofd op haar armen. De huilbui barstte nu in volle hevigheid los. 
Naarmate het besef van de inhoud van de brief haar hart verder omklemde werdMienettes verdriet groter 
en liet zij haar emoties de vrije loop. Ze keek op, in de spiegel, en zag haar behuilde gezicht, haar rode 
ogen en natte wangen. De bibberende lippen en de vaagheid van haar haren. Zo kijkend in de spiegel rea-
liseerde Mienette zich dat haar vader haar zo vaak had getroost bij haar grote en kleine verdrieten. Haar 
vader, die ze zo moeilijk zou kunnen missen. 
“ Nooit zal hij mij meer in zijn beschermende armen nemen. Nooit zou zij zijn naar tabak ruikende adem 
waarnemen. Nooit meer zou zij zijn opbeurende woorden meer horen,” gonsde het door haar hoofd. 
Mienette dacht terug aan het moment van haar vertrek uit Delft, op reis naar het verre Zuid-Afrika. 
“ Wat was hij toen al ziek, broos en breekbaar, toen ik hem voor de laatste maal zag, daar in die calèche 
met een paardendeken om zijn benen geslagen, om mij uit te zwaaien. Toen, ja toen, had ze moeten be-
slissen om te blijven, maar nee, ik moest zo nodig mijn zin doorzetten!”  
In een machteloze woede verkrampte Mienettes greep over de tot slachtoffer geworden brief.   
In Mienettes verbeelding trokken de beelden voorbij van het vertrek uit Delft. Het kleiner worden van de 
gestalten aan de Hooikade, het vervagen van de contouren van de details, die tenslotte opgingen in het 
donkere silhouet van de stad Delft. 
Opnieuw barstte Mienette uit in een huilbui. 
 Cornelia, die de kleine Anna voor haar middagdutje in bed deed, hoorde het verdriet van Mienette 
en haastte zich naar de logeerkamer van Mienette om zich te informeren over al dat verdriet.  
“ Mienette toch, wat een verdriet?” 
“ Och, Cornelia. Het is zo erg. Vader is dood. Lees hier de brief van Jacobus,” bracht Mienette tussen een 
aantal snikken uit en overhandigde Cornelia de verfrommelde en met tranen bevochtigde brief van Jaco-
bus. 
“ Maar Mienette toch! Dat is verschrikkelijk! Kom ik zal je troosten.” 
Als een liefhebbende moeder nam Cornelia Mienettes hoofd in haar armen, kuste haar verschillende ma-
len op het haar en sprak haar vertederend en liefdevol toe.  
Na een paar minuten kwam Mienettes huilbui tot bedaren en besloot zij Jan Theodoor het droevige 
nieuws te gaan brengen. Mienette kwam nu tot bezinnen en wist dat zij moest berusten in het feit dat haar 
vader was overleden. Tijdens de gang naar beneden drong een melodie zich op in Mienettes hoofd. Een 
melodie, die ze de rest van de dag niet meer van zich af kon zetten. Een melodie van berusting; het Ada-
gio van Albinoni.  
  

Die avond heerste er een bedrukte stemming ten huize van de familie v.d. Chijs. Cornelia deed 
haar best om als gastvrouw de treurende huisgenoten te voorzien van een hapje en een drankje en een op-
beurend woord toe te spreken. Jan Theodoor probeerde tevergeefs de treurige stemming te doorbreken 
door anekdotes te vertellen, die hij met vader had beleefd. Een enkel verhaaltje kon een glimlach op het 
bedroefde gezicht van Mienette toveren, doch de meeste verhaaltjes lieten haar onberoerd. Toen de avond 
reeds gevorderd was, zuchtte Mienette eens diep en maakte haar besluit bekend. 
“ Jan Theodoor,” zei Mienette, “ zou jij voor mij morgen een aapjeskoetsier willen bestellen zodat ik naar 
de plantage van je zwager Pieter Johannes kan reizen. Ik heb besloten terug te gaan naar Holland en ik wil 
weten of Addie met mij terugreist. Dan kan ik passage boeken op het eerstvolgende schip dat naar Hol-
land vertrekt.” 
“ Je hebt besloten, Mienette?  Je gaat definitief terug?” 
“ Jazeker, Jan Theodoor. Jacobus en moeder hebben mij nodig. Ik kan niet langer hier besluiteloos blijven 
zitten.” 
Jan Theodoor knikte begrijpend en zegde Mienette toe het vervoer te zullen regelen. 
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 De volgende dag vertrok Mienette met zeer weinig handbagage naar de plantage van Pieter Johan-
nes Louw, waar zij rond het middaguur arriveerde en de schoonfamilie op de hoogte bracht van het over-
lijden van haar vader. Na de lunch had Mienette vervolgens een indringend gesprek met Addie in haar 
logeerkamer. 
“ Addie, ik zou graag een antwoord van je krijgen op mijn verzoek met mij terug te willen reizen naar 
Holland?” 
“ Lieve Mienette. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik zal niet met je terugreizen naar Holland. Ik heb hier 
mijn zinvolheid van mijn bestaan gevonden. Ik wens hier te blijven.” 
“ O!” reageerde Mienette verbaasd en enigszins verontwaardigd.  
“ Wij zijn toch samen op reis gegaan! Dan geldt toch ‘samen uit, samen thuis’? Je stelt me wel zeer te-
leur, Addie!  Waarom wil je niet mee terug?  En wat is er zo zinvol dat je hier in Zuid Afrika wil blij-
ven?” 
“ Het spijt me,  Mienette, maar mijn leven heeft sinds een aantal weken een andere wending genomen.” 
“ Hoe dat zo? Een andere wending?” 
“ Ik wil het je graag vertellen, maar ik sta erop dat je het absoluut geheim moet houden. Ik ben geënga-
geerd geraakt met Nkwame. Ik breng regelmatig veel tijd met hem door.” 
“ Nee toch, Addie!” zei Mienette met enige stemverheffing. 
“ Met die oproerkraaier?  Dat onbetrouwbare sujet?” 
“ Zo zie jij dat, Mienette. Maar ik schat het heel anders in. Nkwame strijd voor een rechtvaardige zaak, 
waar ik nu ook achter sta. Zijn lotgenoten worden  te zeer onderdrukt om dat te negeren. Ik heb de bewij-
zen gezien van afstraffing en mishandeling. Zij hebben totaal geen rechten en daar komen die zwarte 
mensen terecht tegen in opstand, dat is alleszins redelijk.”   
“ Maar jij dan, Addie. Jij hebt toch geen schuld aan die misstanden hier in Zuid-Afrika! Hoe sta jij dan in 
dit conflict?” 
“ Ik heb me aan de kant van Nkwame geschaard. Dat ben ik voor mijn gevoel verplicht. Niet alleen omdat 
ik verliefd ben op die man, maar vooral omdat hem en vele anderen dagelijks onrecht wordt aangedaan. 
Heb je wel eens de verslagen in de Zuid Afrikaans Journal gelezen?  Daar heeft Thomas Pringle het leed 
van de slavenbevolking beschreven en roept hij de regering op tot de afschaffing van de slavernij.” 
“ Thomas Pringle?” 
“ Dat is de secretaris van de anti-Slavery Corporation. Zij streven ernaar om een wettelijk verbod op de 
slavenhandel uitgevoerd te krijgen. Maar belangrijker dan alleen een wettelijk verbod is de stichting van 
scholen, waar kinderen van de slavenbevolking hun noodzakelijke vorming kunnen krijgen. Maar de 
stichting van dat soort scholen wordt door de Kaapse overheid stelselmatig gedwarsboomd. Kijk maar 
naar het schooltje dat Pringle in Fairbairn heeft gesticht en dat door de overheid werd gesloten, waarna 
Thomas Pringle naar Londen moest vluchten. Ik wil me inzetten voor de ontwikkeling van die zwarte 
mensen en de vrijmaking van de slaven, de ontketening van alle mensen, die nu nog onderdrukt worden 
door een paternalistische overheid.” 
“ Addie, besef goed wat je doet! Je zult uitgestoten worden uit de blanke gemeenschap als je partij voor 
die ondergeschikten kiest!  Addie, ik smeek je, doe het niet! Je gaat je ongeluk tegemoet!” 
“ En die mensen dan, hebben die geen rechten?  Hebben zij alleen recht op het onheil dat de blanken over 
hen brengt? Hier behoort rechtvaardigheid te heersen en ik voel me geroepen om Nkwame hierin te steu-
nen en hem te beschermen. Ik kan door mijn positie als blanke vrouw een voorspraak zijn voor hen, die 
verdrukt worden. Ik wil me inzetten voor hun rechtvaardige zaak!” 
“ Addie,” stamelde Mienette onthutst, “ ik vind dit zo verschrikkelijk, jou achter te laten in een situatie, 
die dramatische gevolgen voor jou kan hebben. Alsjeblieft, ga met me mee naar Holland voordat je je in 
het ongeluk stort.”  
“ Mienette, mijn besluit staat vast. Ik blijf hier, bij mijn geliefde Nkwame!” 
Ontmoedigd bleef Mienette voor het raam staan, waardoor zij op de eenvoudig woning van Nkwame uit-
keek. Een enkele traan welde op in haar ogen, doch ze vermande zich. 
“ Addie, ik moet terug naar Holland, maar wil je me alsjeblieft op de hoogte houden van hetgeen hier ge-
beurt. Schroom niet om mij om hulp te vragen als je in de problemen komt. Ik zal altijd klaar staan om je 
de helpende hand te bieden.” 
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 Die middag gebruikte Mienette met de familie Louw de thee en maakte ze haar voornemen be-
kend om alleen naar Holland terug te keren. 
“ Maar reist juffrouw Harry niet met u mee?” vroeg de oude mevrouw Louw verbaasd. 
“ Nee, zij heeft er voor gekozen om hier te blijven op uw plantage.” 
“ O, maar daar is mij niets van bekend,” zei Pieter Johannes. 
“ Maar Mienette, om je behulpzaam te willen zijn heb ik hier nog de courant van eergisteren, daar staat de 
rubriek scheepsberichten in. Hieruit kun je misschien informatie halen, die betrekking heeft op jouw toe-
komstige reis.” 
Mienette nam de krant, die Pieter Johannes haar overhandigde, in ontvangst en zocht de genoemde ru-
briek op. Met haar wijsvinger de kolom aflopend, las ze de namen van de schepen, die vermeld stonden. 
“ O, kijk nu eens Pieter Johannes. Ik zie hier in de rubriek de naam staan van het schip, waarmee ik hier 
naar toe ben gereisd. Kijk maar, de ‘Jacoba Maria’ onder gezag van kapitein Dekker.”  
“ O, dat is toevallig, Mienette. Kijk er staat ook een vertrekdatum bij; tien februari aanstaande.” 
“ Dat is prachtig, Pieter Johannes, zou ik me nog als passagier kunnen aanmelden?” 
“ Dan moeten we nu naar de haven gaan. Ik breng je wel met mijn rijtuig, is dat goed?” 
“ Graag, Pieter Johannes, dan ga ik nu Addie gedag zeggen en haar alle goeds toewensen.” 
Na definitief afscheid van Addie te hebben genomen, vertrok Mienette met haar zwager naar de haven 
van Kaapstad, waar ze aan de Alkmaarsekade de ‘Jacoba Maria’ aangemeerd zag liggen.Mienettes hart 
klopte als een waanzinnige bij het weerzien van dat, voor haar vertrouwde schip. Het voelde aan alsof zij 
een goede kennis ontmoette. 
“ Wacht hier op me, Pieter Johannes. Dan loop ik naar de kajuit van de kapitein, misschien tref ik hem 
daar wel.” 
Pieter Johannes keek zijn schoonzusje na, die snel en gedreven de loopplank opliep, even met een paar 
matrozen sprak en zich vervolgens naar de kajuit van de kapitein spoedde. 
“ Mejuffrouw v.d. Chijs?” zei de kapitein verbaasd. “ Wat een aangename verrassing. Waarmee kan ik u 
van dienst zijn?” 
Mienette, die door een gevoel van ‘weer thuisgekomen zijn’ werd overvallen, wilde deze haar zo ver-
trouwde man bijna om de hals vliegen van emotie, doch zij wist zich op het laatste moment te beheersen. 
“ Kapitein Dekker, ik heb in de courant gelezen dat u binnenkort naar Holland vertrekt. Is de passagiers-
ruimte nog beschikbaar zodat ik met u kan meereizen?” 
“ Jazeker, mejuffrouw v.d. Chijs, u wenst weer terug te gaan naar Holland?” 
“ Jawel, familieomstandigheden nopen mij te vertrekken uit dit prachtige land en ik zou graag met u terug 
willen reizen.” 
“ Ik voel me zeer vereerd, mejuffrouw, maar dan moet u wel passage boeken op het havenkantoor. Daar 
zit een  dependance van onze firma.” 
“ Dat zal ik zeker doen. Dank u zeer, kapitein en tot een spoedig weerzien.” 
Mienette lichtte haar zwager, die geduldig had zitten wachten, in, boekte passage bij het havenkantoor 
waarna Pieter Johannes haar terugreed naar de woning van haar broer waar Mienette zich ging voorbe-
reiden op haar terugreis naar Holland.  
 
 Op tien februari 1834 deden Cornelia en Jan Theodoor Mienette uitgeleide op de Alkmaarsekade 
in Kaapstad waar zij emotioneel en ontroerd afscheid van elkaar namen en elkaar een spoedig weerzien 
beloofden. Nadat Mienette, met een liefdevolle knuffel, afscheid van haar nichtje Anna Suzanna had ge-
nomen, liep ze de loopplank op en begaf ze zich aan boord van de ‘Jacoba Maria’ om zich even later on-
der de veilige hoede van kapitein Dekker te voegen, waarna de terugreis naar Holland werd ingezet. 
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Ben je geïnteresseerd geraakt in het leven van Mienette Storm-v.d. Chijs? 
En wil je het boek in zijn geheel lezen?  

 
Overigens zou de auteur het zeer op prijs stellen als u als lezer van dit werk een donatie á 
10,- euro voor dit boek op onderstaande rekening zou willen storten. 

 
Bankrekening Triosbank 
 
Rek.nr.  IBAN  NL59TRIO 0254858813 
 

 

  
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 

      Wil Boonenburg   
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Met dank aan personen die bijgedragen hebben aan de realisering van de roman  
“ De Verkeerde Wereld  deel I” 

 
Mevr. W. van Giersbergen  ; hoofd onderzoek Rotterdams Archief 
Van Miereveldlaan 1/a 
2612 XE Delft 
Tel; 2137121 
E-mail; giersbergenvanhelvoort@planet.nl 
 
Mevr. T. v.d. Wees   ; journalistieke aanwijzingen en correcties 
Koornmarkt 35 
2611 EB  Delft 
Tel; 015 2135844/0648426903 
E-mail; info@ciceropubliciteit.nl  
 
Dhr. R. Linthorst   ; tekstcorrectie en nuttige aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de  
Spechtstraat 4      Nederlandse taal 
2623 GP Delft 
Tel; 015 2613595 
E-mail; roblinthorst@hotmail.nl 
 
Conservator museum Nusantara ; voor begeleiding en correctie van die delen over Ned. Indië  
Mevr. drs. A.E. Wassing 
Agathaplein 
Tel; 0653634128 
E-mail; awassing@delft.nl 
 
Ds. L. Den Breejen  ; voor begeleiding voor die delen die te maken hebben met het 

geloof  
Oostsingel  198      en de gebruiken in de Ned. Hervormde gemeente.    
2612 HL  Delft 
Tel;015-2125860 
E-mail; l.denbreejen@hetnet.nl  
 
Dhr. D. v. Leeuwen   ; voor diens genealogische bijdragen 
v.d. Mastenstraat 8 
2611 NZ Delft 
Tel; 015-2123485 
E-mail; da.van.leeuwen@hetnet.nl  
 
Dhr. Spaans    ; voor diens correcties op de tekst van het Schevenings dialect 
Pisuissestraat 477   Opmerking; wil beslist niet vernoemt worden in het nawoord 
2553 BR Den Haag 
Tel; 070-3253746 
E-mail; 
 
Dhr. J. v. Leur    ; voor diens kritische opmerkingen m.b.t. Indische informatie 
Esdoornlaan  56 
2612  TE Delft 
Tel; 015-2121573 
E-mail; 
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Dhr. R. Siteur    ; Auteur van de genealogische geschiedenis over Wange van Bali,  
E-mail; rsiteur@hetnet.nl    waarbij ik inzage heb gekregen in het handgeschreven document  

  van Wange zelf omtrent zijn slavengeschiedenis op het eiland    
  Flores in de Indische Oceaan.  

 
Dhr. en Mevr. A. Brink  ; Voor hun onderzoek naar de geschiedenis van Jan Theodoor v.d.  
E-mail; brinkar@mweb.co.za    Chijs in het Archief van Kaapstad, Zuid Afrika 
 
GAD Delft    ; Medewerkers van het Delfts Archief die belangeloos vele tips en  
Oude Delft  169     handreikingen hebben gedaan voor het realiseren van archief - 
2611  HB Delft     onderzoek 
Tel; 015-2602341 
E-mail; 
         
DOK Delft    ; Medewerkers van het DOK voor het vele aanwijswerk en  
Vesteplein  100     opzoekwerk in de bibliotheek Delft. 
2611  WG Delft 
Tel; 015-2123450 
E-mail; 
     
 
Dhr. F. Wilbrink   ; voor diens aanwijzingen en verstrekking van informatiebronnen  
Zeelandlaan 1         m.b.t. de Familie  Bagelaar 
5691 KM  Son 
Tel; 0499-473049  
E-mail; frans@franswilbrink.nl  
      
 
Het welwillende lezersgroepje van familieleden en kennissen; 
Gerard Bloom  015 2563101 gerardbloom@tiscali.nl 
Henk Hijdra  0181 630561 h.hijdra@xs4all.nl 
Irene Boonenburg 079 3218305 aweening@planet.nl 
Mevr. Scholte  015 2567835 ajmscholte@ziggo.nl 
Dave van Leeuwen 015 2123485 da.van.leeuwen@hetnet.nl 
Ineke Lansbergen 015 7824109 inekelansbergen@hotmail.com 
 
En uiteraard mijn vrouw Ria voor alle praktische en leesbare tips voor verhalen en structuren. 
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Nawoord behorende bij boek II van de roman “ De Verkeerde Wereld “ 
 
 Ofschoon de levensbeschrijving van A.M.M. Storm v.d. Chijs nog lang niet voltooid is en dit 
eerste deel nog gevolgd wordt door een tweede en een derde, heb ik toch gemeend over dit deel een 
verantwoording te willen afleggen m.b.t. de gebruikte informatiebronnen en een dankwoord uit te 
spreken. Voor een goed begrip van de opzet van  deze roman dient men het navolgende te weten. 
- In deel I wordt de jeugdperiode van Mienette geschetst tegen de achtergrond van de toenmalige     
maatschappelijke verhoudingen van de gegoede burgerij in Nederland. Dit deel is dan ook merendeels 
cultureel/historisch bepaald. 
- In deel II wordt de ontwikkeling van Mienette als jonge vrouw, die zich een plaats verwerft in de    
maatschappelijk/culturele wereld van de 19e eeuw getekend en haar introductie aan het hof van Oranje. 
- In deel III worden Mienette’s baanbrekende feministische activiteiten toegelicht waarin zij zich toont als 
voorvechtster voor de essentiële rechten voor de vrouw, met name het recht op onderwijs en vrijheid van 
beslissingsrecht. Parallel aan haar streven tot gelijkheid van de vrouw aan de man loopt ook de 
maatschappelijke strijd van de arbeidersbeweging voor een rechtvaardige beloning van arbeid en het recht 
op een waardig bestaan van het individu. Beide maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet van elkaar los 
te koppelen en dienen dan ook beide samen te smelten in de roman.  
Als belangrijkste informatiebron heb ik de publicatie van mevr. E. Salden-Campfens gebruikt. In haar 
beschrijving van Mienette Storm v.d. Chijs in het boekwerkje ‘Delftse vrouwen van vroeger’, ben ik in 
staat geweest een tijdlijn op te stellen waarlangs het leven van de hoofdpersoon inhoud heeft gekregen. 
Aan de hand van deze tijdlijn heb ik in archieven, tijdschriften en diverse boekpublicaties een 
levensbeschrijving kunnen opstellen waarin ik de leefsituatie in de 19e eeuw zo realistisch mogelijk een 
gestalte heb willen geven. Zonder de niet aflatende bereidheid van diverse personen om mij te wille te 
zijn om diverse documentatie materialen te leveren, ben ik in staat gesteld een deel van het leven van 
Mienette Storm v.d. Chijs te reconstrueren.  
 In mijn biografische roman ‘De Verkeerde wereld’ hebben de personen in de directe omgeving 
van Mienette werkelijk bestaan en hebben als zodanig hun invloed doen gelden op het leven van de 
hoofdpersoon in mijn boek.  Aan de hand van documentatie die ik in officiële archiefstukken en uitgaven 
heb aangetroffen heb ik nu het eerste boek van Mienette’s leven kunnen reconstrueren. Let wel; de auteur 
dezes is geenszins van plan geweest een biografie over het leven van Mienette Storm v.d. Chijs te willen 
schrijven doch, vanwege het gebrek aan werkelijk hard bewijs materiaal, heb ik mij ten doel gesteld een 
geromantiseerde beschrijving te geven van een 19e -eeuwse vrouw, die zich geroepen voelde op te komen 
voor de belangen van haar lotgenoten. 
 
 Met betrekking tot de door mij geraadpleegde informatiebronnen heb ik veelvuldig gebruik 
gemaakt van het Delfts Archief en de documenten, die voorkomen in het archief van het legermuseum te 
Delft. 
 
Delft, 19 oktober 2010 
 
Gebruikte archiefstukken en documentatie; 

- Delftse Historiën; paragraaf ’Het Boterhuis’. Overdracht van het Delftse     
  Boterhuis naar Jacobus v.d. Chijs in 1764 (  ad. F 5000,- )  

 - Geboortekaartje en krantenadvertentie van de geboorte van A.M.M. v.d.  
    Chijs op 26 augustus 1814  ( IIAV te Amsterdam ) 
 - Inschrijving van Pieter Otto v.d. Chijs aan het Delfts Latijnse school in  
    1816 (  Delfts Archief ) 
 - Genealogische uitgave van Ronald Johan Siteur m.b.t. de herkomst van  

    Wange van Bali en de verrichtingen van Jan Hendrik Bagelaar in Ne-    
   derlands Indië.  
- Handgeschreven levensgeschiedenis van Wange van Bali, beschikbaar gesteld door  
  dhr. R. Siteur 
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- Archiefmateriaal van de Heemkundekring Son en Breugel m.b.t. Infor- 
   matie over J.H. Bagelaar en diens testament opgesteld in 1827 door no-   
   taris Vernee te Delft. 
- Trouwboek Oude Kerk, huwelijksvoltrekking van Wange van Bali met  
   Rosella van Dort 11 juni 1828 ( Delfts Archief ) 
- Trouwboek Oude Kerk, huwelijksvoltrekking van Ch. Ph. Van Kinschot    
   met Henriëtte de Flines  28 sept. 1828 ( idem )  
- Archiefmateriaal m.b.t. de verrichtingen van Brigade Generaal Daniël    
   Otto Bagelaar tijdens de tiendaagse veldtocht tegen België. ( Archief  
   Legermuseum )  
- Archiefmateriaal m.b.t. de levensomstandigheden van J. T. v.d. Chijs  

               van 1827 tot 1840 in  Kaapstad ( Capetown Archives ), belangeloos beschikbaar gesteld door  
    dhr. A. Brink te Kaapstad, Zuid Afrika   

- Genealogische materiaal m.b.t. de families Bagelaar en v.d. Chijs 
 
Mijn dank gaat hierbij uit naar al diegenen die de moeite hebben genomen mij bij mijn onderzoek 
informatie te verstrekken en/of van commentaar te voorzien. 
 
Met dank aan; 
- Ds. L. den Breejen; voor diens begeleiding voor die informatie m.b.t. het  
     Christelijk geloof en de gebruiken in de Ned Herv. Kerk 
 Dhr. L.F. Bracco Gartner; voor diens persoonlijke uitleg over de tabakscultuur  

        in het algemeen door een rondleiding in diens  
        Tabaks Historisch Museum 

- Drs. A.E. Wassing, conservator museum Nusantara te Delft; voor haar Bege- 
  leiding en correctie van die verhaaldelen die handelen  
  over het Hindoeïsme in Bali 

- Dhr. J. van Leur ; voor zijn kritische opmerkingen m.b.t. de geschiedenis 
              van Bali 

- Mevr. T. v.d. Wees ; voor haar journalistieke aanwijzingen en correcties 
- Dhr. F. Wilbrink ; voor diens deskundige aanwijzingen en verstrekking van  
     informatie over de familie Bagelaar 
- Mrs. C.A. Brink ; voor haar onderzoek in het archief van Kaapstad 
- Dhr. D.A. v. Leeuwen; voor zijn bijdragen en aanwijzingen betrekking hebben- 
     de op genealogisch onderzoek 
- Dhr. C.A. Lansbergen; voor zijn bereidwilligheid een aantal brieven in het En- 

  gels te willen omzetten 
- Dhr. R. Linthorst ; voor zijn geduld voor het uitvoeren van de tekstcorrecties  
     en de taalkundige aanwijzingen van het gebruik van de  
     Nederlandse taal 
- Dhr. R. Siteur ; voor het beschikbaar stellen van het handgeschreven document van Wange van  
     Bali over diens leven op het eiland Flores 
Verder spreek ik mijn dank uit aan al diegenen, die hun tijd en energie hebben gestoken in het lezen en 
beoordelen van mijn roman ‘De Verkeerde Wereld’ met name;  

- G.H.C.M. Bloom 
- H.G.M. Hijdra 
- I.M.G.Weening-Boonenburg 
- W.G.M. Lansbergen-Bloom 
- C. Scholte-Gorissen 

En uiteraard mijn vrouw Ria voor alle geduld die zij heeft gehad bij het toelichten van haar praktische en 
nuttige tips om de verhalen tot een leesbaar geheel te bewerken. 
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Literatuurlijst geraadpleegde publicaties Deel 1 De Verkeerde Wereld 
 
Over de stad Delft; 

- De stad Delft 
Auteur; C. Hilkhuijzen 
Hfst; v.d. Storm/ Perk/ Picardt 
Uitgave; Museum Het Prinsenhof Delft 

 ISBN 90 740 63 039 
 
-  Facetten van Delft   

Auteurs; M.M. v. Leeuwen/ F.M. v. Leeuwen 
 Hfst;  Delftse vrouwen 
  Willem v.d. Lelij 
  Delfts bier 
 Uitgave van; Delfia Batavorum 
 ISBN 90 620 38 875 
 

- Delft, Cultuur en Maatschappij 1814-1914 
Auteur; R.v.d. Laarse 
Hfst; Welstand, macht en aanzien. Het Delfts Patriciaat 

 Uitgave van; Delfia Batavorum 2001 
 ISSN 0927 409 X 
 

- De Nieuwe Kerk Delft      
Auteurs;  Prof. M. Gout/dr. M.A. Verschuyl  

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Waltman 

ISBN 90 212 31 719 
 

- De Delftse Markt in tijd en ruimte     
Auteur; ir.  J.A. Kuiper 

 Hfst; I en II 
 Uitgave van;  Delftse Universitaire Pers  

ISBN 90 6275 152 0 
 

- Historische Sprokkelingen      
Auteur; G.A. Goudappel 

 Hfst;  Kermisvermaak in vroeger tijd en Burgemeesters van Delft 
Uitgave van; Elmar Delft, 1977 

 Geen ISBN bekend 
 

- Delftse Studien; historische opstellen over de stad Delft 
Auteur; E.H. Kuile 
Hfst; A-Z 

 Uitgave van; v. Gorcum & Comp. Assen 
 Geen ISBN, uitgavejaar 1957 

 
- Het genootschap Christo Sacrum te Delft 

Auteur; E.G. Arnold 
 Hfst; A-Z 
 Uitgave van;   Hist. Ver. Holland, Verloren-Hilversum 
 ISBN 90 70403 51 X 
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- De kleurrijke wereld van de VOC    
Auteur; L. Akveld/E.M. Jacobs 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; THOTH, april 2002 
 ISBN 90 686 83 004 
 

- Rituelen. Nieuwe en Oude gebruiken in Nederland  
Auteur; J. de Jager 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Het Spectrum, december 2001 
 ISBN 90 274 7598 9 
 

- Kleinood aan een Delftse gracht     
Auteur; P.G. Hoftijzer 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Meinema Delft, 1995 
 ISBN 90 211 3509 4 
 

- Huis & Haard; monumenten van het wonen   
Auteur; I. Montijn 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Open monumentendag 
 ISBN 90 806 18 11 X 
 
Over Mienette Storm-v.d. Chijs 

- Aspecten van Delft 
Auteurs; G.W. Kastelein-Ekels/ W.M. Vos 
Hfst; Delftse vrouwen in  beweging 

 Uitgave van; Delftse Vrouwenraad 1985 
 Geen ISBN bekend 
 

- Van Dames Comité tot Delftse Vrouwenraad 
Auteur; 
Hfst; De eerste feministische golf 

 Uitgave van; Delftse Vrouwenraad 1985 
 Geen ISBN bekend 
 

- Delftse vrouwen van Vroeger door Delftse vrouwen van nu 
Auteur; o.a. E.B.M. Salden-Camfens 
Hfst; Mienette Storm v.d. Chijs (1814- 1895) 

 Uitgave van; Delftse Vrouwenraad 1996 
 ISBN 90 750 95 236 
 
Over Vrouwen in de geschiedenis 

- Kostuums; De geschiedenis van de kleding. 
Auteur; L. Rowland-Warne 

 Hfst; a-z 
 Uitgave van; Standaard Uitgeverij 
 ISBN 90 459 0030 0 
 

- Elseviers kostuumgids 
Auteur; M. Conrads & G. Klinkhamer 
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Hfst; XIX- XXII 
Uitgave van; Elsevier Amsterdam/Brussel,1985 

 Geen ISBN bekend 
 

- Kostuums 
Auteur; L. Rowland-Warner 
Hfst; de 19e eeuw 
Uitgave van; Standaard uitgeverij 
ISBN 90 459 0030 0 
 

- Van Moeder op Dochter; De  maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland 
Auteur; Dr. W.H. Postumus-van der Goot 

 Deel 1 
Uitgave van; SUN 
ISBN 90 6168 525 7 

 
- De vrouw in Nederland ( 1780-1880 )   

Auteur; L. De Jong 
 Brieven 24 t/m 42 
 Uitgave van; Van Gennep Amsterdam 
 ISBN 9789055158874 
 

- Strijd tegen de Stilte; Johanna Naber en de vrouwenstem in de geschiedenis 
Auteur; Maria Grever 
Hfst A-Z      
Uitgave van; Hilversum Verloren 1994 
ISBN 90 6550 395 1 

 
- De geschiedenis van de Vrouw 

 Auteur; J. Bauberot   
Hfst;    De protestantse vrouw      
Hfst ;   Een andere samenleving; andere verhouding   

tussen de geslachten     Auteur; D. Godineau 
  De werkende vrouw in de 19e eeuw             Auteur; J.W. Scott 
  Alleenstaande vrouwen   Auteur; C. Dauphin 
  Episoden uit het feminisme   Auteur; A.M. Käppeli   

Uitgave van; Agon BV Amsterdam 
ISBN 90 5157 127 5 

 
Geschiedenis algemeen 

- In een ander thuis; ped. Geschiedenis.   
Auteur; J.L. de Jager 

 Hfst a-z 
 Uitgave van; Stichting Voor het Kind 
 ISBN 90 71237 12 5 

 
- Geschiedenis van de lage landen    

Auteur; Jaap ter Haar 
 Hfst De Belgische opstand 
 Uitgave van; Fibula-Van Dishoeck 
 ISBN 90 228 3364 9 
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- Lodewijk Napoleon 
Auteur; P.J. Rietbergen 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Bekking & Blitz 
  ISBN 90 6109 5883 

 
- Krijg en Kruit; Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO    

Auteur; H.L. Houtzager 
 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; TNO Delft/Rodopi  
 ISBN 97 890 518 30 149 
 

- 1813-1815, Ons koninkrijk geboren;    
Auteurs; D.H. Couvée & G. Pikkemaat 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Ministerie van Defensie 1963/Samson Alphen a/d Rijn 
 Geen ISBN bekend 
  

- Voor en na Waterloo;  
Auteurs; o.a. Gen. Mr. H.J. Kruis 

 Hfst; A-Z   
Uitgave van;   Elsevier pocket U 50, 1963  

 Geen ISBN bekend 
 

- Waterloo 1815, Glorie zonder helden   
Auteur; Dr. Vels-Hein 

 Hfst; A-Z 
Uitgave van; De Bataafse Leeuw, 1990 

 Geen ISBN bekend 
 

- Het ontstaan van het moderne Nederland   
Auteur; Fritschy 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Boom Uitgevers Amsterdam 
 ISBN 90 6168 46 84 
   

- Nederland en de Verlichting    
Auteur; Dr. H.H. Zwager 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Unieboek/Het spectrum 
 ISBN 90 2283 74 32 
 

- De geschiedenis van de VOC    
Auteur; F.S. Gaastra 

 Hfst; A-Z 
 Uitgave van; Walburg Pers, 2002 
 ISBN 90 5730 18 49 

 
- Een geschiedenis van het Nederlandse Volksonderwijs in de 19e eeuw 

Auteur; C.V. Lafeber 
 Hfst; XVI; de openbare school 
 Uitgave van; Tilburgse Universiteit   ISBN  90 71748 01 4 
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- De strijd om het bestaan      
Auteur; Drs. A. Doedens 

 Hfst  “ Haarlem “  
Uitgave van; VU Boekhandel 

 ISBN  90 6256 442-9 
 

- De Lage Landen; Twee eeuwen Nederland en België.  
Auteur; E. H. Kossmann 

 Hfst IV   
Uitgave van; Elsevier / Kon. Bibl. Den Haag 

 ISBN 90 10 06038-1 
 

- De Lage Landen bij de zee; Een geschiedenis van het Nederlandse volk 
Auteurs; Jan & Annie Romein 

 Hfst 19 en 21 
Uitgave van; Querido 

 ISBN 90 214 2029-5 
 

- De Geest van Jan Salie; Nederland in verval  
Auteur; Maartje Janse 

 Hfst I t/m V 
Uitgave van; Uitgeverij Verloren, Hilversum 

 ISBN 90-6550-458-3 
 

- De Proefkolonie      
Auteur; Wil Schackmann 

 Hfst A-Z 
Uitgave van; Uitgeverij Mouria-Amsterdam 

 ISBN 90 458 4854 6 
 

- Kinderarbeid in de negentiende eeuw   
Auteur; J.C. Vleggeert 

 Hfst A-Z 
Uitgave van; Fibula/v.Dishoeck-Haarlem 

 ISBN 90 228 3036 5 
 

- Kleine Geschiedenis van Nederland dl. 8; De tijd van burgers en stoommachines  
Auteur; Ben Speet 

 Hfst A-Z 
Uitgave van; Waanders Zwolle 

 ISBN 978 90 400 8359 4 
 

- Nederland dichterbij; Amsterdam 
Auteur; T. v.d. Heyden 
Uitgave van; Reader’s Digest, Amsterdam, 1996 
Geen ISBN bekend 
 

- De gemaskerde eeuw     
Auteur; Marita Mathijsen 

 Hfst A-Z 
Uitgave van;  Querido-Amsterdam 

 ISBN 978 90 214 3334 9 
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- Geschiedenis van het persoonlijk leven; materiële cultuur en de wereld van het individu 

Auteur; Georges Duby/Philppe Aries 
 Hfst; De 19e eeuw    

Uitgave van; Agon uitgeverijen, Amsterdam 
 ISBN 90 5157 162 3 
 
Specifieke bronnen 

- Scheveningse Franje 
Auteur; Piet Spaans 
Hfst. A-Z 
Uitgave van; Paagman Den Haag 
ISBN 90 800037 6 X 

 
- Een pionier op Flores ( Indonesië ) 

Auteur; M.A.Th. Willemsen 
Hfst. 1 
Uitgave van; Walburg pers  
ISBN 90 5730 403 1 

 
- Zuid-Afrika; een reisgids 

Auteur; E. Groenink & B. Luirink 
Hfst; Westkaap 
Uitgave van; ; Odysse 

 ISBN 90 6222 510 1 
 

- Een wereld in een land 
Auteur; Ine Andreoli 
Hfst; A-Z 
Uitgave van; Boekenplan 

 ISBN 90 71794 25 3 
 

- Het echte Zuid Afrika 
Auteur; Chris Vervliet 
Deel I; Hfst; 1-3 
Uitgave van; Davidsfonds/Leuven 

 ISBN 90 5826 405 X 
 

- Verkenningen van Zuid-Afrika 
Auteur; Siegfried Huigen 
Hfst; A-Z 
Uitgave van; Walburg Pers 

 ISBN 978 90 5730 464 4 
 

- De Nederlandse Slavenhandel 1500-1850 
Auteur; P.C. Emmer 
Hfst; A-Z 
Uitgave van; De Arbeiderspers A’dam 

 ISBN  90 295 1509-0 
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- Naar de Oost; verhalen over reizen naar Indië 
Auteur; P. v. Zonneveld 
Verhalen 4 en 5 
Uitgave van; Bert Bakker Amsterdam 
ISBN 90 351 1701 8 

 
- Volken en Stammen; Indonesie 

Auteur; Wolf Kielich 
Hfst; 2 en 3 
Uitgave van; Het Spectrum bv Amsterdam 
ISBN 90 274 9567 X 

 
- Oorzaak & Gevolg; De slavenhandel 

Auteur; T. Monaghan 
Hfst; I-VI 
Uitgave van; Ars Scribendi Uitgeverij 
ISBN 90 5495 770 0 
 

- De put achter de Kembang Sepatoe 
Auteur; J. Fabricius 
Hfst; A-Z 
Uitgave van ; Leopold Den Haag 
ISBN 90-256-0423-3 

 
- Encyclopedie van de Zeilvaart    

Auteur; G.P.B. Naish 
 Diverse delen 
 Uitgave van; De Boer Maritiem 
 ISBN 90 228 1960 9 
 

- Varen; 5000 jaar Maritiem Avontuur   
Auteur; Brian Lavery 

 Hfst Koopvaardij 
 Uitgave van; Lannoo Spectrum 
 ISBN 90 77445 08 0 
 

- Koninklijke Rotterdamse Lloyd; Beknopte geschiedenis van een rederij. 
Auteur; Nico Guns 

 Hfst 1 
 Uitgave van; Walburg pers 
 ISBN 90 5730 331 0 

 
- Schepen bij de vleet; Mariteime musea inNederland en Belgie  

Auteur; Dr.R.B.Prud’homme van Reine 
 Inleiding + Amsterdam en Rotterdam 
 Uitgave van; De Bataafse Leeuw, Amsterdam 
 ISBN 90 6707 390 3 
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Documenten uit Archieven en Bibliotheken 
 
Kadastrale gegevens en bronnen 
Huis Breestraat 1  kadasternummer 1832 E 518  Wijk 1- 150/854 

- Gegevens;  Anna Suzanna Bagelaar koopt op 24 sept 1800 de woning Breestraat 1 
Akte 3345 Not. Gouverneur 

   Anna S. Bagelaar trouwt in 1801 met Jacobus v.d. Chijs 
- Testament J. v.d. Chijs en A.S. v.d. Chijs Bagelaar opgesteld door Not. Mierlo 25 april 1800 

Bevolkingsregister; Geboorten;  Pieter Otto  22-08-1802 
     Jan Theodoor  31-01-1806 
     Jacobus 16-05-1813 
     Anna M.M. 28-08-1814 

- Statuut van oprichting Liefdadigheidsvereniging Dorcas in 1833 
- Certificaat van trouwe dienst van Wange van Bali uitgeschreven door J. v.d. Chijs op 26 mei 1829 
- Aankoop huis Hippolytusbuurt wijk 5 nr. 501 door Jacobus v.d. Chijs bij Not. Verneé op      4 dec 

1833 
- Afschrift Reisverslag van Wange van Bali van diens reis van Flores naar Soerabaja waar hij door 

Hendrik Jan Bagelaar als slaaf wordt gekocht. Documenten in bruikleen gehad van Dhr. R. Siteur 
- Archief Kaapstad, Zuid Afrika; Onderzoeksresultaten van mevr. C. A. Brink naar Jan Theodoor 

v.d. Chijs tijdens diens verblijf in Zuid Afrika en vertrek naar Oost-Indië.  
 
Publicaties van de Archieven van Delft, Amsterdam, Son & Breugel 

- Spiegel der Historie 
Auteur; D.P. Oosterbaan 
Hfst; De prijsuitreiking van een Latijnse school in beeld 
Archief Delft 
 

- Anna M.M. Storm-v.d. Chijs 
Auteur; H.P. Hogeweg-De Haart 
Uitgave; Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 

 Archief Amsterdam IIAV 
 

- De Tiendaagse Veldtocht 
Auteur; J.C.C. Tonnet 
Diverse stukken 
Uitgave van; Militair Spectrum 1906 
Archief Legermuseum Delft 

 
- Oorsprong, Aard en Gevolg van de Opstand in België (1830-1831) 

Auteur; F.P. Sterk 
Diverse stukken 
Uitgave van; Breda 1833 

 
- Hoe rijk waren de Sonse Bagelaars 

Auteur; Frans Wilbrink 
Hfst; A-Z 
Uitgave van ; Heemkundekring Son & Breugel, 1999 

 
- De kunstenaar Bagelaar en zijn familie 

Auteur; Frans Wilbrink 
Hfst; A-Z 
Uitgave van; Heemkundekring Son & Breugel 


