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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  8126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 

kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Nelly Goebertus,  en Mariëtte 
Zikking. 
 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
De maand december uit het 
prentenboek; De twaalf maanden 
van het jaar in zestig tafereeltjes (ca. 
1870-1880), J. Goeverneur 
 
Bij de achterplaat: 
Jans van Swam (1836- 1920). Zij 
onderhield een besteldienst op 
klompen, bezorgde pakketten, liep 
meermalen per dag op en neer van 
Wijchen naar Nijmegen. Zij staat in 
de Canon van Wijchen. 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
in maart 2013. Voor 15 febr. Kopij. 
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Redactioneel: 
 
De 20

e
 jaargang van de Nieuwsbrief is bijna afgerond. Dit nummer is 

alweer het laatste in de reeks. We hebben door deze hele jaargang heen 
een stukje uit de rijke archieven van de Nieuwsbrief naar voren gehaald en 
dat doen we deze keer ook. Fragmenten uit het dagboek van jonkvrouwe 
Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer (tante Sjaan voor 
ingewijden), die handelen over gebeurtenissen die zich op ‘ons kasteel’ 
hebben afgespeeld gaan we nogmaals, maar nu in zijn geheel en zonder 
commentaar, publiceren. Het is wel opmerkelijk dat twee adellijke dames 
met een tussenpoos van 300 jaar zich zeer intensief met het kasteel 
hebben bezig gehouden en er hun stempel op gedrukt hebben. In 1609 
kocht prinses Emilia van Nassau een vervallen burcht en toverde die om tot 
een lustslot, om in 1629 weer te vertrekken. Bijna precies 300 jaar later, in 
1903, kocht Adriana van Andringa de Kempenaer het kasteel en paste het 
aan naar haar eigen wensen, zette er een stevig hek omheen, totdat in 
1906 de fatale brand uitbrak. Toch ging ons kasteel niet verloren. Het werd 
herbouwd en bleef tot 1926 in het bezit van de jonkvrouw. In de tussentijd 
was er wel het een en ander veranderd in Wijchen. Dat komt allemaal in de 
canon van Wijchen. Jans van Swam (zie achterplaat) komt er ook in voor. 
Heeft zij wel eens een pakket afgeleverd op het kasteel voor mevrouw van 
Andringa de Kempenaer, en heeft de kleine Sjaan, toen nog in Leeuwarden 
misschien ooit zo’n mooi prentenboek van J.J.A. Gouverneur (zie 
voorplaat) voor haar verjaardag (26 december) of als Sinterklaaskado 
gekregen? We weten het niet, maar het is niet uitgesloten. Deze keer dus 
geen sprokkels of uitgebreide museumrubriek, wel kunt u kennis nemen 
van wat er op de bestuurstafel ligt. We laten  het verder bij diverse 
mededelingen en een oproep. Voor nu wenst de redactie al onze lezers en 
alle geïnteresseerden in het wel en wee van ons museum en kasteel:           
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013!  
Oproep, oproep , oproep! 
De Nieuwsbrief heeft dringend behoefte aan enkele bezorgers. De 
bezorging is in handen van Jacques Rommens. Het gaat om een route van 
18 adressen in Homberg/Heilige Stoel, het gebied in het centrum en het 
buitengebied Graafseweg/Alverna. De Nieuwsbrief komt 4 keer per jaar uit, 
per bezorggebied is er een duidelijke adressenlijst. Vier keer per jaar een 
prettige wandeling, wie wil dat nu niet? Voor nu bedanken we al onze 
bezorgers die er dit jaar voor hebben gezorgd, dat de Nieuwsbrief elke keer 
weer op de juiste plek komt. We zijn benieuwd naar reacties. Opgaven 
naar de redactie. Emailadressen en telefoonnummers zie colofon 
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Op de bestuurstafel: 
 
Het museum zet het komende jaar een definitieve stap op weg naar een 
museum waar altijd iets te zien is of valt te beleven. Een belangrijke 
verandering. Met de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers en met de start 
van een nieuwe museumleiding, in de persoon van Rylana Seelen, moet dit 
gaan lukken. Het bestuur van de ‘Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen’ heeft dit jaar Marianne Dalmijn kunnen 
verwelkomen als bestuurslid. Het bestuur bedankt Antoon van Herpen, als 
hoofd museum, voor zijn inzet en goede samenwerking, heeft alle 
vertrouwen in de nieuwe museumleiding en wenst leden, staf, begunstigers 
en vrijwilligers mooie kerstdagen en een voorspoedig museumjaar. 
 

Diversen: 
 
‘Winterpret’ – tot 7 januari 2013 - is een kleine expositie op de tussenverdieping van 
het museum, die parallel loopt met ‘Wijchen schaatst’ in de kasteeltuin.  Er zijn 
foto’s, sleetjes oude en nieuwe schaatsen te zien, die winterpret en –ongemak in 
heden en verleden laten zien. 
 
‘Ons kasteel’ – 13 januari tot juni – is een expositie die alle facetten van het kasteel, 
als middelpunt van Wijchen laat zien, van de achtereenvolgende bewoners tot de 
ontstaansgeschiedenis en van de plek waar het staat tot de huidige bestemming, 
met bruiklenen van o.m. het Valkhofmuseum. Meer over deze expositie vindt u in 
het maartnummer van de Nieuwsbrief. 
 
Afscheid en dank 
Partir c’est mourir un peu, zei Antoon van Herpen aan het eind van de 81

e
 

vergadering van de werkgroep Gastheren en –vrouwen, bij de laatste keer dat Piet 
Bovenga de voorzittershamer hanteerde. Piet stopt ermee, Mieke van Hulst stopt 
met de bezorging van de Nieuwsbrief en Antoon van Herpen stopt met zijn werk als 
hoofd bij het museum. Al deze mensen hebben hun steentje bijgedragen op hun 
eigen manier. Voor ieder past een welgemeende dank.  Het ga jullie goed. We zien 
jullie graag terug. 
 
Lezingen en activiteiten 
Rond de expositie ‘Ons kasteel’ zal men aan diverse activiteiten deel kunnen 
nemen; er komt een Emiliadag met Emiliaverkiezingen, een dans/muziekdag, geur 
en smaaksensaties uit de 19

e
 eeuw. De historicus, Bas Aarts geeft een lezing over 

de periode rond het jaar 1000. Data zijn nog niet bekend, maar t.z.t. te vinden in 
buurtbladen en natuurlijk op de website van het museum.  
 
Vriendenpas 
De vriendenpas voor 2013 ontvangt u samen met de Nieuwsbrief no1 maart  2013. 
Tot die tijd blijft de vriendenpas 2012 geldig. 
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Leeuwarden Grietmanshuis 1900 

 
Over Jonkvrouw Adriana Wilhelmina van Andringa de 
Kempenaer 
 
In 1855 kocht jonkheer Tjaard Anne Marius van Andringa de Kempenaer 
het Schwarzenbergshuis, voor 'veertienduizend vaderlandsche' guldens. 
Hij was getrouwd met de schatrijke Amelia Gerardina de Schepper. Toen 
hij in 1870 stierf, bleef zij in het huis wonen tot haar overlijden in 1906. Zij 
hadden drie zoons en zes dochters. Jonkvrouwe Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer, een van de dochters, werd op 26 december 1858 
in het huis geboren. Zij heeft haar herinneringen later uitvoerig 
opgeschreven. Over haar geboortehuis schreef zij onder meer: 'Het huis 
waarin ik woonde en geboren was, behoorde tot eene der grootste en 
ouderwetste van Leeuwarden en er grensde een ruim koetshuis met 
stalling aan, die door een gang met het voorhuis verbonden waren'. Op 27 
september 1883 trouwde zij in Leeuwarden met haar neef Jhr. Quirinus 
Julius van Andringa de Kempenaer, die op 24 juni 1888 te Den Haag 
overleed. Zij overleed in 1926. Haar nalatenschap is ondergebracht in een 
Fonds voor sociale activiteiten, met name gericht op gezinssituaties 
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Dagboekfragmenten van Jonkvrouwe Adriana 
Wilhelmina van Andringa de Kempenaer 
 
Grappige leeftijdsverhouding tussen neef en tante.          
Ik was 1½ jaar toen ik tante werd en wandelde tante en neef ieder aan de 
arm van de meiden ( kinderwagens waren er niet of werden althans niet 
gebruikt) in de Prinsentuin. Er werd ook eens gewandeld – want neef bleek 
een – blok- en tante Sjaantje – compleet een veer – en het moet voor mijn 
moeder wel grappig geweest zijn er tussen kind en kleinkind haast geen 
verschil van leeftijd was. 
 
Over de koop van Kasteel Wijchen. 
Toen mijn moeder al op hoge leeftijd gekomen tenslotte in 1903 verklaarde 
niet meer van huis te kunnen gaan, en onze aardige bezoeken op Harsta 
dus helaas moesten eindigen, was het Marius – die met Louise op 21 juli te 
Leeuwarden kwam – die het opviel, dat ik er slecht uitzag, mijn moeders 
gezicht was al sterk achteruit gegaan, zij kon zoiets niet meer opmerken. – 
Hoe is het Piet niet lekker? – Ik zei Och nee last van hoofdpijn, niet ziek 
maar ver van wel en dan ook wel wat mistroostig: nu van Den Haag waar ik 
’s winters al naar ons Harsta verblijf uitzag, naar Leeuwarden: twee 
maanden ongeveer in een nauwe straat met klein tuintje, is ook niet 
opwekkend, en ik denk er meer en meer over om maar geheel buiten te 
gaan wonen, dan kan ik moeder evengoed op vaste tijden gezelschap 
houden, heb dan toch nog vele weken frisse lucht. Nu Piet ik zal een buiten 
voor je zoeken hoor! En met zo’n grapje vertrok hij enige dagen later. Het 
was een natte koude zomer dus veel last had ik niet van het stadsverblijf. 
Eens op een zondag het was 2 augustus, de verjaardag van koningin 
Emma viel de regen alweer met stromen, moeder ging na de lunch rusten, 
en ik maar een poosje naar mijn kamer, steeds verkouden zou ik ook in 
den dut zijn geraakt, maar een klop op de deur en Antje kwam binnen met 
een brief met expresse bestelling, toen nog op zondag bezorgd. Dikke 
envelop met brief van Marius, en toen was er van slapen geen sprake 
meer, want er kwam een courantknipsel, een ansicht, verkoopvoorwaarden 
plus lange brief van Marius tevoorschijn, en las ik niet meer of minder, dat 
hij volgens belofte dan nu een buiten voor mij ontdekt had, dat hij na lezing 
van bijgaand knipsel dadelijk met Louise was gaan zien, en dermate 
verrukt was over zo’n prachtig huis, dat hij mij dringend aanraadde per 
kerende het Kasteel Wijchen te komen zien. Daar lag de ansicht van een 
reuze gebouw, de beschrijving leek mij een sprookje, het gehele plan te 
dwaas om over te denken, nog gekker om er een reis voor te maken. Na 
enige ogenblikken nam ik pen en papier en antwoordde mijn beste alweer 
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optimistische broer, dat ik hem wel verzocht had, na zijn aanbod om een 
buitenverblijf voor mij te zoeken, maar dat het geenszins mijn bedoeling 
was op een kasteel te gaan wonen, dat ik mij nog altijd weinig wel gevoelde 
en daarbij de oude slechtziende moeder ongaarne alleen liet, alhoewel 
aardig ik zijn vriendelijke propositie vond en hoe gaarne ik eens enige 
dagen bij hem zou komen logeren. Daar de bus toch niet eerder geleegd 
werd als ’s maandagsochtends, liet ik die hoewel geadresseerd boven 
liggen, en nu was het onder de hand theetijd geworden, die wij zondags 
altijd in de voorkamer dronken. Moeder was er al en zei – foei wat een zure 
zomer, op 2 augustus kon ik best een kooltje in mijn stoof vragen, heb jij 
ook een dutje gedaan? O, hemel, nee moeder, stel u voor dat ik daar een 
dikke brief van Marius krijg met het voorstel over te komen omdat er in de 
buurt van Nijmegen op een dorp Wijchen, een kasteel wordt verkocht, dat 
hij voor mij bestemt, omdat ik zoals ik u al eens vertelde, er sterk over denk 
Den Haag te gaan verlaten. Natuurlijk heb ik hem al geantwoord, dat ik er 
niet over denk, en stil hier blijf bij u – Och nee dat moet je niet weigeren, 
zo’n aardig verzetje, ’t is hier wel eentonig, en nooit eens naar buiten – Nee 
ik ben er bepaald op gesteld, want voel mij heel wel en Antje kan best een 
paar dagen voor mij zorgen, dus schrijf nu maar gauw even een ander 
briefje dat je zijn voorstel aanneemt. En als ik dan dat kasteel zo mooi vind, 
dat ik het koop! Nu dat zal wel niet gebeuren, maar je houdt zoveel van 
mooie antieke dingen en dan zie je Marius ook eens, en haast nu maar 
niet, blijf er rustig een paar dagen – Nee, dat doe ik in geen geval, ik ga 
morgen dan daar u er op aanstaat maar keer woensdag terug. En zo 
geschiede, de een trok mij, de ander duwde mij, hoe kwam het zo ineens, 
dat ik als het ware tot dit alles geleid werd. De brief werd niet verzonden, 
maar de volgende dag meldde een telegram aan Marius, dat ik zijn voorstel 
aannam. Het weer bleef guur en op 4 augustus per rijtuig van Hees naar 
Wijchen onder druilerige lucht ondernomen. Toch was het een aardige dag 
en Marius opgewekt en vol verhalen. Hij was met Louise het kasteel gaan 
zien en deed mij een enthousiaste beschrijving. Toen wij Wijchen naderden 
zei hij: steek je hoofd uit het rijtuig, wat zie je? Een toren – juist, van je 
domein! Nu was mijn eerste indruk heel anders dan de zijne, ik vond 
binnenkomende alles zo donker, vuil en verwaarloosd, dat ik dacht – maar 
hoe komt hij erbij dit een geschikt pand voor mij te vinden! Intussen was hij 
zelf met zijn tuinman Toon die meegereden was, de tuin al ingegaan en zo 
liep ik met Louise rond: door een gang met straatstenen kwam ik in een 
grote ruimte alweer met stenen en tenslotte in een hal met blauwe 
plavuizen, waarin een enorm biljart. Ook al door het regenachtige weer 
leek alles zo vuil, en dan die enorme ruimte van 9x8m² op de muur een 
smullig behang van slechte kwaliteit hier en daar loshangende: in geen 
enkele kamer plinten. De grote eetzaal 7x8m² de muren van roze stuc, 
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zoals men wel eens in Belgische huizen ziet, de vloeren brede eiken 
planken en naturel nl. vuil. Alles in gele tint geschilderd nl. deuren en 
ramen, ook de trap, die in een door van beneden uit de toren in ging, 
smalle gang heel lang en hoewel alle deuren van eikenhout waren, was 
alles met eenzelfde gele saus overstreken. Ik liep maar door, zei zowat 
niets, dat Louise tenslotte wel moest uitroepen, nu hoe vind je het, je zegt 
niets – Nee, omdat ik er niets van begrijp, hoe ik hier zou moeten wonen, 
maar blijf jij hier even zitten, ik wil eerst alle deuren eens dicht doen en nog 
eens hierboven rondlopen. En nu kwam er waarlijk een beetje zon door de 
dikke lucht, en na nu iedere kamer nog eens te hebben bezien met de 
aardige vensternissen en ramen met kleine ruitjes, kwam er ineens uit de 
chaos van al die grote ruimte voor mij een visioen – als mijn mooie 
meubels, oud porselein, en boeken in deze kamer staan, wat een pracht 
bibliotheek, een volgende leek mooi voor logeerkamer, in een andere zag 
ik mijn slaapkamer, wat een prachtig uitzicht op de molen en ineens waren 
alle bezwaren verdwenen, ik kwam bij Louise terug en zei – ik hoop dat ik 
het krijg, maar van de benedenruimte begrijp ik nog niets, zie nergens een 
keuken. Toen Marius opgezocht en daar de zon bleef schijnen wandelden 
we alles rond: in het aardige bos alleen rondom een pad, en de tuinen 
zonder bloemen, alles aardappels en bietenvoer -. Dat zaakje knap ik nog 
op hoor Piet, kost je alleen planten. Toon en ik leggen een mooie 
bloementuin aan, en je hebt een pracht collectieoude, mild dragende 
vruchtbomen: hoe enthousiast was de voortvarende broer. Toen naar de 
notaris de heer Coehoorn, die in een typisch laag huis woonde met rondom 
mooie bomen. De man zelf een stakkerd met een enorme bult. In de mooie 
kamer rook het naar champignons en bedompte lucht. Na voorstelling , de 
vraag – is er kans Mijnh. De Notaris dat ik het pand zou kunnen kopen; is 
er misschien een serieus liefhebber, doe ik geen moeite – vanaf heden 
mevrouw is er niemand, vooraf vele kijkers, ook een familie uit Haarlem ( 
bleek Adrienne Gevaerts van Sytzama, die er serieus over dacht, later een 
heer Ruup uit Brussel / beide schreven af, maar u wilt toch niet zeggen, dat 
u hier alleen op het kasteel zou komen wonen? Ja, waarom niet, zou ik 
vermoord kunnen worden? (ik had nl. juist gelezen dat er een oude vrouw 
vermoord was te Wijchen voor ik nog ooit van het kasteel hoorde) O nee 
mevrouw, maar het is toch wel een onderneming voor een vrouw alleen – 
Ik vroeg de prijs – ja, nu het staat op bijna f28000,-. Voor zo´n prachthuis 
nl. architectuur en wat ik ervan hoop te maken, bouwhuis, tuinen en bos 
plus 5 ha ruim, vonden wij deze prijs belachelijk – er was geen hoofdelijke 
omslag, op tien minuten gaans van het station, op de grote lijn van Arnhem 
of den Bosch, en plus was te Arnhem broer Marius, in 3 uur te Amsterdam, 
steeds groter werden de lichtpunten, steeds kleiner de bezwaren. Wij 
namen afscheid en ik kocht koekjes in een aardig antieke winkel – zijn de 
dames eens wezen kijken? Ja juffrouw in de hoop hier te komen wonen, 
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dat door de dochter later nog eens werd opgehaald, die toen aan haar 
moeder gezegd had – Nu die mevrouw hield moeder ook voor de gek, want 
als je iets wilt kopen, zeg je het nooit - ´t Ging mij dus als Bismarck, die 
verklaarde - ze geloofden nooit wat ik zei, want ik bedoelde natuurlijk 
volgens hun oordeel, juist het tegenovergestelde, en juist in mijn 
oprechtheid lag mijn kracht. We hebben die dag gelachen als 
schoolkinderen, hadden een collation bij ons, en aldoor was Marius aan het 
plannen maken, dat ik weleens zei – maar broertje ik heb het nog niet. Dit 
gaf aanleiding tot het vertellen van een mop. Ja, zei Marius we moeten 
denken aan het verhaal van de Jood, die een lot genomen had in een loterij 
waar men als hoofdprijs kon trekken een landauer met twee paarden en 
alles wat er bij hoort. Als ik die prijs trek, komt Rosalie naast haar moeder 
achterin en jij Mores naast mij tegenover de dames te zitten – He nee 
vader, ik wil op de bok, en ik zeg je brutale jongen, Mores van de bok. De 
prijs werd door een ander getrokken – Mijn kasteel – werd nu aldoor , de 
landauer van de Jood. Was Marius bezig met de tuin – zie je Piet dat doen 
we zo en zo, riep ik – Mores kom van de bok - en als ik met luchtkastelen 
mijn plannen in huis vertelde zei Marius - Kom maar gauw van de bok - en 
zo werd het een dag, die we nooit vergaten, en ´s avonds op Rust en 
Vrede zullen mevrouw Hanrath de oren wel getuit hebben van zulk 
gebabbel. Ook de kelders en zolders werden beschreven, zodat de oude 
dame zei – Maar kind hoe verzin je het in zo´n huis te gaan wonen, en hoe 
kon Marius nu zoiets aanraden of wensen - ´s Woensdags vertrok ik weer 
en ik zei – nu al krijg ik het niet het was een buitengewoon aardig uitje. 
Vooraf maakte Marius mij attent, dat zo´n verkoop in Holland heel anders 
gaat dan in Friesland, daar altijd bij opbod, in Gelderland juist andersom. 
Wat zal voor de limiet zijn? Ja ´t was nu ruim f27000, laat ons er bijv. f1000 
bij doen is er een liefhebber zal die veel meer geven en misschien zijn wij 
de enige. Toen de trein in beweging kwam riep ik nog - jouter y deux mille 
– en stak Marius 2 vingers op waarop ik knikte. Ook had hij mij gezegd – 
Piet zorg dat je de duiten hebt, en daar je bij moeder logeert en dus niet bij 
je fondsen kunt komen, vraag aan een bankier, Gratama bijv. je tijdelijk te 
helpen – Hij dacht aan alles en was waarlijk even vervuld van mijn plannen 
alsof het de zijne waren - dat is wel het echte medeleven en helpen. Veel 
tijd was er niet, want op donderdag 6 augustus was de finale verkoop. 
Omdat Marius niemand kon vinden die hij genoeg kon vertrouwen deze 
zaak tot een goed einde te brengen, besloot hij zelf te gaan en was dus op 
6 augustus tijdig in het lokaal van de Bonte Os te Nijmegen alwaar de 
verkoop van het kasteel Wijchen plaatsvond. Hoe hoog de inzet was weet 
ik thans niet meer, al dalende werd het 30.000 en begon Marius wel wat 
zenuwachtig te worden, maar eens de afspraak gemaakt, wilde hij niet 
buiten zijn boekje gaan, al hoe graag hij ook op 29.000 had afgemijnd, 
eindelijk riep hij met een stem, die zoals hij later vertelde stellig wel op 
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straat gehoord werd – Mijn – Op de vraag wie dat riep, gaf hij zijn naam, en 
werd verzocht bij de notaris te komen alwaar Marius opgaf, dat hij als 
zaakgelastigde van de Douairière v. Andringa de Kempenaer, optrad. Een 
familielid van de verkoopster, douairière d´Ozy, was medetegenwoordig, nl. 
Monsieur Mols, rijk industrieel uit Antwerpen, gehuwd met een freule 
d´Ozy. Met zijn vrouw was hij het, die met hun kinderen nog ieder jaar 
enige maanden op Wijchen kwamen en ze hadden het gaarne gehouden, 
alleen de overige familie wilde niet bijdragen tot het zo nodige repareren, 
en de heer Mols, vader van een groot gezin, vond dit onbillijk, daar het nog 
altijd het ouderlijk goed van de d´Ozy´s was. Het was door deze onenigheid 
en het schromelijk verwaarlozen van het kasteel, dat ik een en ander kon 
verkrijgen voor die som. Toen ik die donderdag zeer in spanning 
verkeerde, hoe de afloop zou zijn, maar er met mijn moeder niet over 
sprak, die ik ook niet dag of uur vertelde, was het tenslotte tegen half vijf 
dat een telegram mij meldde – wij begroeten u als chateleine van Wijchen, 
Mozes blijft op de bok – Mijn ontroering en blijdschap was groot – maar 
toen ik het aan mijn moeder vertelde , begon zij te huilen – Och kind, hoe 
kom je erbij - Maar moederlief, u raadde mij toch zelf het te gaan zien en 
toen ik u zei en als ik het koop? Dat gebeurt niet dacht u – ja maar ik zei u 
toch bij mijn terugkeer, dat ik het bijzonder mooi vond – kom wens mij maar 
geluk - ´t lijkt me heerlijk voorgoed naar buiten te kunnen gaan. Nog moet 
ik vertellen, dat ik de dag na mijn terugkeer, naar de bankiers gebr. 
Gratama ging, die ik´t uitlegde wat of mijn verlangen was, dat zij geleende 
som stellig per omgaande terug zouden ontvangen, daar ik vermoedde dat 
het bedrag wel hoger zou worden dan mijn bod. ´t Is hier tevens de plaats 
even op te merken, met welke enorme luxe dit kantoor was ingericht+ de 
smyrna lopers en karpetten, de koperen leuningen en dito pracht 
gaskronen, bureaux-ministre en enorme clubfauteuils, zoiets had ik in 
Leeuwarden niet verwacht – maar nog groter was mijn verbazing en toen 
aangevuld door ergernis, toen betrekkelijke korte tijd daarna, dat grote 
kantoor failleerde, waardoor tal van kleine luiden hun spaarduitjes 
kwijtraakte - ´t was in Leeuwarden formele paniek – de gebroeders waren 
daarbij zo gewetenloos, om voor zichzelf nog wel genoeg over te houden 
om in Den Haag te kunnen wonen. De een was weduwenaar en de ander 
had stellig een flinke som op zijn vrouws naam kunnen redden. Zij werden 
met haat en minachting genoemd – maar de slachtoffers werden er niet 
mede geholpen. Voor mij waren ze die middag uiterst beleefd, en ik kreeg 
de volgende dag een felicitatie en de mededeling dat ze aan mijn 
verlangen hadden voldaan. De avond van de koop toen ik de prijs nog niet 
eens had vernomen, stond het nieuws al onder de telegrammen in de 
Leeuwarder Courant, er was dus iemand direct naar het telegraafkantoor 
gelopen zodra de naam en afloop bekend was. Zo las ik het uit de 
Leeuwarder en kreeg pas vrijdagochtend omstandig schrijven van Marius. 
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Deze kwam nu in actie want er was veel te beredderen, en toen de plannen 
voor een behoorlijke reparatie voor elkaar waren, bleek er nog f5000 
benodigd, want er was heel wat te timmeren en schilderen. Wel was ook 
het dak in slechte conditie – maar toch niet zo, om daaraan allereerst te 
beginnen. Het werd toen tussen Marius en mij een drukke correspondentie. 
Naar Wijchen ging ik pas veel later, want er viel voor mij niets te doen. Het 
gaf heel wat opschudding niet alleen in het dorp, alsook in mijn familiekring, 
en onder de Haagse kennissen: deze bijzonderheden vermeld ik later nog 
wel. Nu bepaal ik mij tot datgene wat Marius bijdroeg in deze voor mij 
gewichtige aangelegenheid. Hij nam een opzichter en op mijn verlangen 
werklui uit het dorp, die toen allen werkten voor 15 cent per uur. Van de 
ruim 90 stuks blinden bleek de grootste helft verrot, en vele vloeren eisen 
herstel. Op mijn verzoek werd de stenen keldertrap met hoge treden 
afgebroken, en vervangen door een gemakkelijke houten trap met 2 
leuningen. Van de 12 kelders werden er 3 netjes in orde gebracht, de 
andere waaronder de gevangenissen, lieten wij zoals ze waren. De 7 
zolders werden nagezien, maar niet gebruikt, er was op de 
slaapkamerverdieping ruimte genoeg en het zgn. kleine kwartier uit 4 
bedekamers bestaande, voor berging ingericht.’t Lastigste was het vinden 
van een plaats voor de keuken. Vorige geslachten hadden die in de 
kelderverdieping gehad, waar nog een oven en bakgelegenheid aanwezig 
waren en een trap toegang gaf voor de hal – de ingang was echter al 
dichtgemetseld toen ik het huis kocht en de familie Mols gebruikte als 
kookgelegenheid een smalle kamer die uitkwam in de ruimte die met 
straatstenen bevloerd was – een donker hol waar in de diepte een fornuis 
stond – waar of zijn personeel at of zat, heb ik nooit gevraagd; ’t was voor 
die familie slechts een verblijf in de vakantie van de kinderen, die hier 
rondliepen als boerenkinderen op blote voeten, en soms met hun ezel in de 
hal verschenen, men beschouwde het kasteel, dat toch oud en slecht 
onderhouden werd, geheel als minderwaardig, ofschoon wel geliefde 
nederzetting. De goedige rentmeester Jacobs, bewoonde met zijn meid 3 
kamers, en een kleine gelegenheid voor de laatste, de Belgische 
dienstbode zorgden voor het gezin Mols. Daar deze in Antwerpen een mooi 
buiten bewoonden, besteedden zij niet de minste kosten aan bloemen of 
planten in de tuinen van Wijchen. Vele jaren later, tijdens de oorlog van van 
1914, moesten zij uit België vluchten en maakte ik kennis van Monsieur et 
Madame en twee knappe dochters, zeer aardige mensen, die toen 
menigmaal dachten, en dat ook aan mij zeiden – si seulement nous avions 
encore le chateau de Wijchen. Tweemaal gebruikten zij hier de thee, 
komende uit Nijmegen, waar zij in een hotel hun intrek hadden genomen. 
Wijchen kwam in het laatst van 1700 in het bezit van de familie d’Ozy, dus 
na ruim een eeuw ging het in mijn handen over, en daar zij katholiek 
waren, was het voor de bevolking stellig een teleurstelling dat het kasteel  
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Heeft kasteel Wijchen ook zo’n soort keuken gekend? (foto kasteel Schonauwen) 
 

nu in protestantse handen kwam. Ik heb daar toen niet bij stil gestaan en 
Marius die herhaaldelijk r.k. dienstboden gebruikte, meende dat ik geen 
hinder van het verschil in godsdienst zou voelen. In het begin was dat ook 
zo, maar later toen ook overal elders de lijn veel strakker getrokken werd 
en het volk overal meer optredend werd, begon ook in Wijchen voor mij de 
toestand anders te worden, en dan kan ik na lange jaren hier gewoond te 
hebben verklaren dat ik zelden van zulk minderwaardig volk gehoord heb 
als de Wijchenaren, die vooral door hun geweldig liegen en kwaadspreken, 
mij veel last hebben bezorgd. In het najaar van 1903 legde Marius een 
mooie bloementuin voor mij aan, en met zijn tuinman kwam alles nog voor 
de kou in orde, nl. de heestergroepen geplant en alles voor de a.s. 
bloembedden getraceerd. Timmerman en metselaar druk bezig en ik ging 
onder de hand in Den Haag de voorbereidende maatregelen maken zodat 
ik een drukke winter kreeg. In februari 1904 kwam ik weer eens over en 
logeerde bij v.d. Vleugel in het hotel – van die naam te Wijchen. De 
correspondentie met Marius vooral over de keuken, had heel wat in, toch 
bleek dat de door mij verlangde ruimte tenslotte wel kon, en dat er 
voorheen zelfs een schoorsteen was geweest, die geheel was afgebroken. 
Nu kon ik dan ook boven de keuken mijn slaapkamer inrichten, wat eerst 
door gebrek aan stookplaats onmogelijk was. Stellig om de belasting had 
de vorige eigenaar hier en daar stookgelegenheden verwijderd. Nu had ook 
de schilder, 2 broers de Haard hun werkzaamheden. Marius herstelde 
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nieuwe ijzeren brugleuningen. De ophaalbrug was allang in een vaste 
veranderd; alleen de klossen waarover de kettingen liepen waren nog op 
de binnenplaats, deze liet ik later verwijderen, en daar ze van oud 
eikenhout waren liet ik ze aflogen en maakte de timmerman hiervan later 
twee aardige boekenhangers. Over de open binnenplaats hadden wij ook 
nog een briefwisseling – al die brieven had ik bewaard en indien ze niet 
verbrand waren zou men nog wel eens gelachen hebben over de vele 
humor die de hoofdtoon in de wederzijdse correspondentie bleef. Ik wilde 
die lelijke gele maar vuil groene stenen verwijderen, en maakte een 
bekleding met grint, en in ’t midden een perk ausubas – als antwoord krijg 
ik van Marius een kaart met inkt rouwrand – De familie ausuba laat bekend 
maken van hun oom, tante, nichten en neven, die kort na elkaar stierven 
aan een uitputtende ziekte op het kasteel Wijchen 1903 – want ik had er in 
’t geheel niet aan gedacht, dat onder die gele stenen de gewelven van het 
kasteel lagen, zodat die planten wel in een laag aarde konden geplant 
worden, maar nooit wortel schieten. Zo werd dan besloten die gehele 
ruimte met aarde en fijn grint te bedekken. In het begin van maart logeerde 
nog bij mij in Den Haag Tjaard Alberda en zijn Amerikaanse vrouw, die op 
hun terugreis over Brussel met Marius Wijchen gingen bezien, en op de 
lunch hun daar in de – salon – van Jacobs door Marius aangeboden, 
dronken zij op de chateleine van Wijchen dat mij door een telegram werd 
medegedeeld. Na het vertrek van Tjaard brak ik de logeerkamer op, en 
werden de gordijnen pasklaar gemaakt voor Wijchen en zo 
achtereenvolgens alles wat ik kon missen. Met de Groot en Batenburg 
werd de verhuizing in de eerste helft van april besproken, en Marius reisde 
vice versa Arnhem Wijchen. Ik regelde in Den Haag alles verder alleen, 
logeerde de laatste 3 dagen bij mijn schoonzuster Cateau, en na afscheid 
van allen te hebben genomen, vertrok ik op 16 april naar mijn nieuwe 
woonplaats, met de nieuwe 2de meid Dina Varenhorst, mijn lieve hond 
Tom en enige handbagage. Aan het station stonden Marius en Louise om 
mij op te wachten en naar het kasteel te brengen, waar ik reeds een grote 
zending meubels terugvond, daar de verhuizer reeds de vorige dag een 
grote zending tapissiere had ontpakt. Ik logeerde de eerste weken weer bij 
v.d.Vleugel. Marius had door Toon kuipen met planten uit Hees laten 
brengen, en zo verwelkomend begon ik het nieuwe leven op het platteland. 
Er volgeden toen drukke dagen – af en toe kwam Marius nog eens kijken, 
en eens haalde hij mij uit mijn werk om mij het mooie meer te laten zien, en 
het nonnenlaantje, want van het dorp had ik na mijn allereerste bezoek nog 
niets meer gezien – altijd maar aan het in orde brengen van kasten en 
kamers; tot hulp een van de pakkers en de jonge 2de meid, dus was het 
geen kleinigheid zo’n huis met 21 kamers, klaar te krijgen. Tot ons aller 
groot leedwezen overleed mevrouw Hanrath toen ik nog nauwelijks 
geïnstalleerd was, en dat bracht voor Marius weer geheel andere 
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bemoeiingen , zodat de goede broer nu weer minder aan mij kon denken. 
Ik had zeker gehoopt de oude mevrouw vanaf Hees nog eens per rijtuig op 
Wijchen te zullen zien. Zij was altijd zeer vriendelijk voor mij, en voor haar 
enig kind, gaf haar overlijden een grote leegte, daar Marius nu wel boven 
zijn kantoor woonde, en dus de maaltijden met zijn familie gebruikte, maar 
gedurende de lange kantooruren zat Louise nu veel alleen. Sedert enige 
jaren was de zaak nu overgebracht naar de Verlengde Rijnkade, waar 
Marius een tamelijk groot pand tegen matige prijs kon krijgen, en dat hij 
thans inrichtte voor zaak, kelders, kantoor en prachtige ruime 
bovenwoning. Hij kon nu elders in de grote stad gehuurde kelders op een 
na opzeggen en ook deze verandering gaf hem een tijd lang veel te doen, 
dat voor zijn natuur goed was en hem zijn opgewektheid liet behouden. Zijn 
vrouw was al enige tijd lijdende, had tijden dat zij niet kon slikken en alleen 
vloeiend voedsel kon gebruiken. Eens dat zij bij mij logeerde was dit zo erg 
dat het mij verontrustte, ook was het treurig om te zien hoe mager zij werd, 
en soms klaagde zij over grote trek in eten. We probeerden het met 
zachtgekookte eieren en die kwamen gelukkig in de maag, en 
langzamerhand kwam er weer een periode dat het veel beter ging, zodat er 
ook al over zenuwen werd gesproken. Toen de Wijchense harmonie mij 
een serenade wilde brengen, was het alweer Marius die mij bij de 
ontvangst van het bestuur geholpen heeft. Om de zware rouw van hun 
moeder had ik verzocht het uit te stellen tot het laatst van september en 
toen het bijna donker was, verscheen de stoet met brandende fakkels, en 
waarlijk dat ogenblik vergaten wij nooit. De grote buitenpoort wijd open en 
daar onder de fakkels en het voltallige corps met mooie vaandel – het leek 
een schilderij van Rembrandt. Ik had aan de voorzijde alle ramen verlicht 
met lampen of kaarsen, zodat het bestuur later zei, dat ook voor hen de 
aanblik zeer mooi was geweest. Ik had ’s ochtends de instructie van de 
veldwachter gekregen, nl. dat men opkwam met een mars, daarna het 
Wilhelmus en Wien Neerlands bloed zou spelen, en of mevrouw dan op de 
brug wilde komen om de toespraak ter verwelkoming te horen, die door de 
president dr. Ruys van Dugteren, tot mij zou worden gericht. Aldus 
gebeurde ook, al had ik liever niet zoveel hulde ontvangen: ik trad met 
Marius en Louise naar buiten , dr. Ruys trad naar voren en sprak ongeveer 
aldus: Mevrouw, u , toen in de zomer van 1903 het kasteel Wijchen onder 
de hamer kwam, was er bij de bewoners van het dorp grote emotie hoe of 
het zou aflopen, en wie het kasteel zou kopen. Er werd al gemompeld dat 
er weinig kans was , dat het ooit weer bewoond zou worden, ja reeds 
voorspeld dat het wel in slopershanden zou vallen en voorgoed zou 
verdwijnen. Hoe groot was onze spanning op 6 augustus, de dag van de 
verkoop,, en hoe groot onze vreugde toen het bekend werd, dat het door 
een particulier was gekocht voor een dame van adel, en spoedig daarop, 
dat die dame niet kocht om te vernietigen, maar om te behouden, en 
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waarlijk zelve het Kasteel wilde bewonen. Dit overtrof onze stoutste 
verwachtingen, en wij zagen al spoedig dat met alle kracht door u de 
nodige herstellingen werden aangebracht niet alleen, maar dat het 
historische slot schoner dan ooit, thans een sieraad is van ons dorp. Om u 
hiervoor onze dankbaarheid te tonen en u tevens het welkom toe te roepen 
bij uw komst in ons midden, kwamen wij hier en het is ons aller wens dat u 
tot in lengte van dagen zult mogen genieten van dit historische kasteel, dat 
door u voor vernietiging werd bewaard. Toen dankte Marius in hartelijke 
woorden de dokter en de leden van de harmonie. Na beide toespraken 
volgden ovaties van de muziek, en toen nodigden wij het bestuur binnen, 
terwijl de leden en veldwachters op het voorplein getrakteerd werden op 
bier en saucijsbroodjes, tulband en sigaren; hiervoor hielpen Toon, de 
tuinman van Marius en mijn tuinknecht. In de salon waren alle lampen, in 
de hal een buffet, en de twee meiden bedienden in de salon. Na enige tijd 
speelde de muziek nog herhaaldelijk, tot tenslotte het bestuur afscheid nam 
en de rust terugkeerde. Op het voorplein was het zwart van de mensen en 
het was een waarlik goed geslaagde avond. Ik had voor mevrouw Ruys 
een mooie mand bloemen laten komen om de rouw van Marius en Louise 
waren de dames niet gevraagd. Zo ging ik dan mijn eerste winter buiten 
wonende in – het viel mij zeer mee, en het leven op Wijchen voldeed mij 
best. Marius kwam dikwijls en ik te Hees en Arnhem, zodat ik veel 
gezelligheid door de nabijheid behield. In oktober 1906 kreeg ik bezoek van 
ene mevrouw d’Ozy en 2 jonge dochters, nooit zal ik die pittige Belgische 
vergeten, die met een fluxe de bouche in de hand een face a main hare 
verbazing en verrukking te kennen gaf. Comment avez vous fait chere 
madame de metamorphoser le chateau de ma belle – mere je ne reconnais 
plus Wijchen – de gehele beschrijving van die namiddag deed ik aan 
Marius om hem wat op te vrolijken, en tevens om hem het aandeel te 
geven, wat hem zeker toekwam voor al zijn hulp. Helaas hoe weinig 
hadden wij toen vermoed, dat slechts enkele maanden later al dat schoons 
en al dat werk, gedurende enkele uren in vlammen zouden opgaan. 
 
Over de brand van Kasteel Wijchen. Op den St. Nicolaas, zeer moe van 
alle drukte voor groot en klein ging ik tegen 11 uur naar bed, sliep spoedig 
in, en werd tegen 1 uur gewekt door de keukenmeid – O, mevrouw er is 
brand – Onmiddellijk helder wakker stond ik naast mijn bed – waar Dina – 
in de bibliotheek mevrouw, alles is stik vol rook – Ik kom dadelijk – maar 
stond stijf van schrik, moest zo uit mij slaap even indenken – O, vreselijk 
ogenblik toen ik het portaaltje naast mijn slaapkamer opliep en de vlammen 
uit het dak zag slaan. Toch vermande ik mij, begon mij aan te kleden, liet 
bellen, maar de draad viel omlaag – toen luidde de grote etensbel, onnodig 
en voor mij ondoenlijk het ogenblik van deze vreselijke ramp te beschrijven. 
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Het was te mooi, ik was te gelukkig – het was een volmaakt, en mijn huis 
en mijn leven op Wijchen, weg in enkele uren alle souvenirs van mijn 
jeugd, jong meisjesleven, huwelijk en huwelijksreis, de prachtige collectie 
porselein, antiquiteiten, boeken en meubels, de brieven van mijn man, van 
zijn moeder en overleden familie. Er was geen water, de gehele 
spuitinrichting absoluut onbruikbaar, geen vrienden, geen hulp. Door mijn  
kalmte, ik had nog geen traan gelaten, was het alsof ik het zelf niet 
begreep. Ik liet een lamp opsteken – ’t was midden in de winternacht, de 
portretten van mijn man en die van zijn graf, ook dat van mijn moeder af te 
haken, redde nog enige wapenboeken, waarin aantekeningen van mijn 
vader, en een kistje met bijou. Toen verscheen een buurman 
schoenmaker, zijn vrouw, de vroedvrouw uit het dorp – deze mensen 
waren mij niet genegen – waarom? Hij riep och mevrouw waag toch geen 
mensenleven om wat goed te redden, zo aanstonds vat de brug vlam en zit 
u met het personeel in de val – was er een andere buurman nl. bakker 
Berben gekomen – veel zou geheel anders zijn gegaan, want de 
schromelijke overdrijving van de schoenmaker deed me zo schrikken dat ik 
terstond mijn huis verliet en als een automaat de deur uitliep waar ’t gehele 
voorplein reeds helder verlicht was door de uitslaande vlammen. Na nu bij 
de schoenmaker nog enige tijd te hebben gezeten, waar spoedig de 
burgemeester, de dokter en de ontvanger ook kwamen, benevens juffrouw  
Vaassen een vriendelijke onderwijzeres die al gedurende 2 winters een 
avond in de week bij mij kwam om samen voor arme kinderen te naaien. 
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Zij drukte mij haar bontmuts op het hoofd, ik had niets op, wel een warme 
mantel aangetrokken. Dokter en ontvanger waren zeer hartelijk, ik 
versteende meer en meer en toen ineens overviel mij zo’n naamloos 
verlangen naar mijn broer, naar iemand eigen, dat ik vroeg een rijtuig te 
bestellen dat zo spoedig mogelijk moest komen om mij naar Arnhem te 
brengen, een tocht van 3 uren. De dokter had gevraagd of ik niet liever bij 
hem wilde logeren, zijn vrouw had hem dit dringend opgedragen – maar o 
de gedachte de volgende morgen alweer met vreemd te moeten beginnen, 
nee ik wilde weg, hij gaf mij f15,-. Mee – ’t is alles wat ik bij me heb, maar u 
kunt toch niet zonder geld vertrekken. Eindelijk kwam Nass met een 
vigilante. Keukenmeid en knecht vergezelden mij, ook de twee honden en 
de portretten met bijou kist en zo vertrok ik zeggende - ik kom hier nooit 
meer terug – O, die tocht over Nijmegen en op de pont, een ondeelbaar 
ogenblik flitste de gedachte een sprong in de Waal en alle ellende zou 
voorbij zijn – ’t ging voorbij en we reden langs Elst de schipbrug over en de 
Rijnkade te Arnhem op – zo stond ik om 6 uur – ik was tegen 3 uur uit 
Wijchen vertrokken – voor de deur van Marius. Na herhaald bellen 
verscheen de meid – ik aanstonds naar boven, op de slaapkamer was al 
licht, want het ongewone bellen op dat uur had Marius en Louise doen 
schrikken. Hij zelf lag te bed met een hevige aanval van podegra, die 
ditmaal zo erg was, dat 2 krukken naast hem lagen, daar hij zich zonder die 
hulp niet kon bewegen. Bij het zien van Marius en op zijn vraag – mijn 
hemel Piet ben jij het – barstte ik eindelijk in tranen uit en vertelde hem 
alles. De man was ontzet, zat met grote ogen rechtop in zijn bed en riep 
maar steeds onmogelijk, hoe is het in Godsnaam mogelijk, och Piet je 
mooie Wijchen – en ik op de rand van zijn bed snikte maar mijn grote leed, 
en na al die uren van doffe actie, kwam nu de reactie en was ik letterlijk 
doodop en tot niets meer in staat. Na een kopje thee en een beschuitje 
ging ik op de chaise longue op Marius zijn kamer liggen en weet niet veel 
meer van die eerste dag die ik later op Marius bed liggende in hun 
slaapkamer doorbracht, want de logeerkamer was op de zolderverdieping 
en hoewel Louise reeds order gaf die voor mij in orde te brengen, zei 
Marius, O nee dat gebeurt niet dat arme kind zo ver van ons af, we 
brengen het ledikant in mijn zitkamer en daar slaapt ze vannacht, later zien 
we verder. Hij was zo spoedig mogelijk en niettegenstaande zijn lijden in de 
eetkamer gaan zitten en daar brachten ’s middags de couranten al de 
bijzonderheden van de ramp. En daar kwamen ook Hikke en Maurits, mijn 
schoonzuster Cateau uit Den Haag, en het stroomde telegrammen om naar 
mij te informeren, waar ik was of ik geen letsel kreeg, zoveel belangstelling, 
dat Marius zei – nu Piet – nu kan ik zien hoe velen van mijn zusje houden. 
Er werd mij van meer dan een kant logies aangeboden – of de vraag – kan 
ik helpen – aan mij ging intussen alles voorbij alsof het mij niet aanging: 
steeds helderder wordt mij het verlies en de benauwde gedachte waar 
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moet ik heen, zonder kleren, zonder meubels, geen dak en geen bed. Toen 
Hikke voorstelde mij mee te willen nemen naar Schiedam, waar Brants 
burgemeester was, oordeelde Marius dit een goede oplossing. Och hij had 
mij gaarne gehouden, maar Louise was niet geschikt in dit geval van enige 
bijstand te zijn, zij hield niet van logees en vond stellig dat als ik niet op de 
logeerkamer mocht slapen, ik haar huis in de war bracht, zij was zelf veel 
te hulpbehoevend om ooit een ander te kunnen helpen, dat had Marius 
haar misschien ook nooit geleerd, daar hij in alles wat de huishouding 
aanging de leidende persoon was. Hikje ging de volgende dag de 
allernodigste inkopen voor mij doen. Men moet het even indenken dat ik 
niets bezat, als hetgeen ik aanhad en dus kwam Hikke met een dozijn 
zakdoeken, toiletartikelen, een tasje dat ik maar de reis kon ondernemen. 
Ik liet mij maar zenden, raden en ben misschien zonder een woord van 
tegenwerping of inmenging op de trein gegaan. De hoofdgedachte was – o, 
slapen, rusten, niemand zien en niets meer horen – Marius was zo met mij 
begaan, dat ik hem af en toe het hoofd zag schudden en de tranen hem in 
de ogen kwamen en al dadelijk zei hij – denk erom Piet zolang ik leef is wat 
van mij is, van jou en staat huis Rust en Vrede ter dispositie. De aankomst 
te Schiedam waar Hikje zeer allervriendelijkst voor mij zorgde, viel toch de 
kalmte van Maurits en dochter verschillend op mij en ik voelde het gemis 
van Marius, die ik na aankomst een telegram zond om hem te danken voor 
alles wat hij reeds deed, want hij had over allen die belangstelling toonden 
reeds dadelijk geantwoord. Die vreselijke eerste weken begonnen zo op 
mijn zenuwgestel te werken en brachten mij tenslotte te bed met een 
hevige bronchitis, zodat de dokter gehaald moest worden, die het 
bovendien nodig vond, dat ik niet alleen mocht zijn en geen bezoeken meer 
mocht ontvangen nl. mensen die ik sedert de ramp nog niet had 
gesproken, maar het boven liggen en een pleegzuster begon mij zo 
vreselijk prikkelbaar te maken en de gesprekken van mijn zwager, die hoe 
vreemd het lijkt, zich verbeeldde, dat hij mij aanhoudend moest 
tegenspreken, een man die een flauw begrip had, hoe ik van zenuwen 
verteerde en daardoor beslist niet normaal was, dat ik aan Marius schreef – 
Och als ik naar Rust en Vrede mag gaan, ik kan het hier niet meer 
uithouden, ik heb een gevoel gek te worden,ik kan in mijn overspannen 
toestand, dat gezeur van Maurits niet langer verdragen, ’t is alsof hij mij 
plaagt – daarbij de drukte van bel en telefoon – help mij alsjeblieft hier 
vandaan, al hoe goed zuster Hikke het meent, waren wij samen zou het 
gaan – nu hoort zij natuurlijk naar haar man, en de goede broer zorgde dat 
Rust en vrede hoewel voor de winter opgepakt in orde kwam en half januari 
bracht Hikje mij, maar zij wilde niet dat ik daar alleen heen zou gaan en dit 
gaf vooraf nog enige drukte, want wie was nu geschikt om mij gezelschap 
te houden? De trouwe Dina had dadelijk aangeboden bij mij te blijven en 
nu herinnerde Hikje mij aan freule Henriette Quarles die zoals zij zei bij 
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haar bezoek aan haar gezegd had – Mevrouw Brants als ik ooit bij ’t een of 
ander van dienst kan zijn, beschikt u dan over mij – Hoe lijkt je dat? O mij 
best, ’t kan mij weinig schelen, zij moet het zelf weten of ze midden in de 
winter daar wil zitten, intiem ken ik haar niet, maak het maar in orde met 
haar – Marius had opnieuw uitstekend voor alles gezorgd, zijn tuinman had 
de kachels aangemaakt, want het was onder de hand een buitengewoon 
strenge winter geworden en freule Quarles kwam even na ons. Allen vol 
zorgen en medelijden, ik waardeerde er toen weinig van en aldoor het 
knagende afmattende – mijn mooie Wijchen – alles weg – waar moet ik 
heen – aan alles komt een einde en ook die winter ging voorbij en de nood 
begon mij te dwingen eindelijk toch rond te zien naar een woning en stelde 
Marius voor een annonce te plaatsen. Ofschoon de gedachte ooit weer op 
Wijchen terug te komen mij niet trok, scheen ik toch niet altijd in die geest 
gesproken te hebben, ook kon ik niet besluiten met het terrein een 
beslissing te nemen. Eens dat ik alleen voor het raam stond dat op de 
straatweg uitzag liep daar een vrouw in Wijchense dracht met poffer – en 
toen kreeg ik het ineens zo te kwaad, dat ik in tranen uitbarstte en zei – ik 
wil er toch wel weer heen – naar freule Quarles gaande zei ik – ik wil even 
naar Arnhem, mijn broer spreken en kom vanavond terug. Het goede mens 
keek wel bezorgd maar moest tenslotte maar toegeven. Ik maakte vooraf 
een schetsje en kwam opgewonden op de Rijnkade – Zo Piet dat is fijn, je 
blijft natuurlijk eten- en waarom kwam de kleine freule niet mee – Ik 
vertelde dadelijk mijn plan, nl. zie je weer naar Wijchen, maar bouwen op 
het voorplein het bouwhuis afbreken daar een nieuw huis, het oude kasteel 
afbreken en op de keldergewelven een terras – die schets zei Marius 
precies Wijchen in ’t klein heel aardig Piet en ’t leek mij als of hij mijn 
plannen goedkeurde zodat ik waarlijk voor het eerst na vele weken eens 
even herademde en tamelijk opgewekt met de laatste tram weer op Rust 
en Vrede terugkeerde. Hoe groot was de teleurstelling ja verontwaardiging 
toen ik na een paar dagen een brief van Marius ontving waarin hij schreef – 
je begrijpt lieve Piet dat al hoe graag ik u ter wille ben, ik onmogelijk het 
plan kan goedkeuren om je een huis te laten bouwen op het voorplein van 
uw domein. Ik zou vrezen dat gij vanuit uw nieuwe woning, steeds op dat 
terras moest kijken, waar eens uw prachtig kasteel stond, dat dit voor uw 
zenuwen zo slecht zou zijn, dat de kans bestaat dat ik mijn lieve zus naar 
Merenberg moest brengen en ik kan u dus geen hulp geven voor dit plan. 
Ik laat nu een annonce plaatsen en wanneer gij dit tot niets kunt besluiten 
blijft gij deze zomer rustig in mijn villa, Toeti en ik behelpen ons wel. O, wat 
was ik ontstemd, hij deed alsof hij het goed vond! Ja die goeie broer wilde 
die avond mijn opgewektheid niet bederven, had er intussen geen ogenblik 
aan gedacht tot die bouw over te gaan en zonder zijn bijstand kon ik het 
onmogelijk redden. ’t Was nu half maart geworden, Marius en Louise 
kwamen ons geregeld bezoeken, meest zaterdags. Soms kwam Marius 
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alleen en op een van die dagen zag ik dat freule Quarles met hem door de 
tuin liep al langs die lege broeibakken. ’t Was altijd nog koud en zei ik na 
zijn vertrek – hoe kwam je er bij zo lang in die dooi koude tuin te lopen – 
Och antwoordde zij, ik dacht dat je broer het wel aardig zou vinden dat ik 
belang stelde in zijn moestuin – maar er is toch niets te zien, zei ik alweer – 
het bleef bij mijn verwondering en pas veel later vertelde Marius – ja die 
kleine freule bestookte mij die namiddag en zei almaar – Jeanne moet 
weer naar Wijchen, ’t gaat om haar gezondheid, haar leven, ik zie dat haar 
gedachten aldoor om hetzelfde punt draaien. Ik zei – ja lieve freule, maar 
aan een herbouw van Wijchen valt niet te denken, de muren, ja die staan, 
maar hebben teveel geleden, Jeanne’s fortuin laat zo’n restauratie niet toe, 
gelooft u mij. Toen wist ik van dit alles niets, en wij begonnen toen moeite 
te doen. Toen gebeurde er iets kluchtigs, want ik schreef zoals ik dacht 
voor de grap, een brief aan een zekere makelaar in huizen wiens naam ik 
nogal eens in de courant las – mijnheer, gehoord hebbende dat het kasteel 
Wisch bij Terborg onbewoond is, verzoek ik u hiernaar voor mij te 
informeren nl. of het misschien te huur is tegen mei a.s. nu was dit hele 
briefje verzonnen. Wisch was mij alleen door freule Quarles genoemd, als 
hebbende daar in haar jeugd met haar ouders gewoond. En wat gebeurde 
er nu – onder de brieven op mijn annonce ingekomen, is er een van de 
heer v. Hoorn getrouwd met ene freule v. Tuyll, die het kasteel Wisch 
huurde van de familie v. Schuylenburg voor 6 jaren, hiervan waren er 3 
verstreken. Daar het hem en Mevrouw niet langer beviel te wonen, wilde hij 
de 3 nog lopende jaren overdoen, de prijs per jaar was f800,-. Ik moest 
lachen om deze samenloop, dat zijn gefingeerde berichten uitliepen op 
deze werkelijkheid. Marius leek het plan Wisch uitstekend en die 3 
huurjaren juist geschikt om weer op mijn verhaal te komen, wie weet of er 
later geen gelegenheid is tot kopen en zei hij – we gaan het samen zien 
Piet, ik zal belet vragen – zo gingen wij dan nu weer samen op stap – 
vroeger naar Wijchen nu naar Wisch. Och wat een verschil, daar de altijd 
optimistische broer troostte mij waar hij maar kon. Op Wisch de heer en 
mevrouw van Hoorn, v. Tuyl v. Serooskerken, zij een doof opgewonden 
mens, hij burgerlijk kalm. Het huis, heel groot, zeer omslachtig, somber en 
ik le coeur gros. Marius vertelde van de grote ramp mij overkomen en zij 
waren vol medelijden – zullen intussen vurig gehoopt hebben,dat ik de huur 
overnam. Ik liep maar mee, mevrouw al wijzende en uitleggende zo bijv. en 
hier is de linnenkamer, hier een plee, als de meid aan de was is, toen naar 
de gymnastiekringen wijzende, door de zoons Schuylenburg hier 
achtergelaten – et ici vous pouvez faire de la gymnastic, si le coeur vous 
en dit – Je moest wel lachen om de vermakelijke flux de bouche, maar ik 
dacht, o, hemel wat moet ik nu weer van dit oude nest maken! Het park 
was mooi, het dorp netjes, aan de lokaaltrein gelegen die mij te Zevenaar 
op de grote lijn naar Arnhem bracht, want dat was altijd het slot denkbeeld, 
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niet te ver van Marius te gaan wonen. Ik bleef die avond op de Rijnkade tot 
aan de laatste trein, wij hadden enige dagen bedenktijd gevraagd. 
Tenslotte kwam het dan tot een besluit, Wisch werd voor 3 jaren gehuurd, 
om met 1 mei te aanvaarden. Ik had nu weer een dak, maar o de lust was 
zo gering om weer aan een installatie te denken. Marius regelde wederom 
alles met de familie v. Hoorn, de notaris Everdingen die tevens homme 
d’affair was van familie v. Schuylenburg. Reeds gedurende die winter had 
ik met freule Quarles stapels doeken gemaakt en gemerkt, veel door de 
timmerwinkel van de weesinrichting te Neerbosch laten maken en 
gesteund door haar, mijn broer, mijn nichtje Colly de Kempenaer, kwam er 
in betrekkelijk korte tijd zoveel bij elkaar dat ik weer een huishouding kon 
opzetten. Tijdens mijn verblijf te Schiedam, had ik in een linnenwinkel, 
Bertels, mijn lijfgoed besteld, liet daar ook alle beddengerei in orde brengen 
en met ladingen van de Printemps uit Parijs werd de verhuizing al weer van 
grote omvang. Maar voor het tot de aftocht kwam gebeurde er eerst nog 
iets dat ik moet melden. Nog te Hees zijnde kwam een brief van zwager 
Brants toen nog lid van de tweede kamer. Hij schreef het volgende: door de 
heer Steurs werd ik heden apart genomen en vertelde hij mij dat hij zeer 
ontstemd was over de verschillende verhalen die hij van terzijde vernam 
over de toekomstige plannen met het kasteel Wijchen. Hebt gij wellicht de 
gelegenheid uw schoonzuster opmerkzaam te maken dat het toch 
geenszins tot de onmogelijkheden behoort, dat prachtige gebouw te 
herbouwen. Heeft niemand invloed op Mevr. de Kempenaer om haar te 
waarschuwen, voor en aleer zij tot algehele sloop overgaat. Er wordt mij 
verteld dat H.E. van plan is van het terrein een villapark te maken en er 
opnieuw een huis te zetten – ik vermoed dat er dag en nacht zal spoken - 
enz. enz. schreef Brants die mij maar dadelijk over bracht wat de grote 
man, verwoed ijveraar voor het behoud van monumenten, hem gezegd 
had. Ik was zo opgewonden door de beoordeling en de moedgevende 
gedachte van iemand, die reeds bij aankoop van Wijchen toenmaals aan 
mijn zwager daar zijn blijdschap had geschreven, dat ik ’s avonds zelf aan 
de heer Steurs schreef. Om hem, als was hij een oude bekende, 
deelgenoot van mijn groot verdriet en mijn mooie Wijchen maakte, dat ik er 
nog in het geheel niet aan had gedacht, het terrein te verkopen en nog enig 
vast plan voor de toekomst gemaakt had. Dat mijn fortuin de herbouw zoals 
het thans geweest was niet kon bekostigen. Daarop kreeg ik een schrijven 
terug en toen ik maar eens door die vaste hand die zo menigmaal anderen 
geholpen en geraden had werd gesteund begon waarlijk de hoop te 
herleven al waren wij bij lange na zo ver niet, dat er van herbouw sprake 
was. Steun vragen bij het rijk – de Heer Mulder raadde dit sterk af want hij 
wees op de lange omhaal en de zekere tegenwerking die zo’n voorstel in 
de 2de kamer zou geven. Toen destijds de stallen op Loo noodwendig op 
grote reparatie wachtte, schreeuwden de socialisten moord en brand, voor 
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het plan kon doorgaan. Wat zal u dan wachten als u met een voorstel komt 
voor uw kasteel? En dan eist zo’n subsidie aanhoudend toezicht, want het 
rijk wilt weten voor hoe en wat, haar geld wordt besteed – dus dat durfde ik 
niet aan. Marius beweerde dat de muren zo hadden geleden, dat er spleten 
waren waardoor men de courant kon lezen. Intussen zat de Heer de Steurs 
niet stil, voor hem was het minder mijn eigendom, dan zijn verlangen om 
het historisch monument te behouden. Zonder dat ik er iets van 
vermoedde, liet hij grote foto’s maken van de ruïne, mag ik wel zeggen. 
Toen verzocht hij Marius eens bij hem te willen komen en dat wel voordat 
de arme man voor zijn ogen naar het ziekenhuis moest gaan. De 
kennismaking ging best, Mijnheer de Steurs zei – ja, als praktisch man 
denkt u aan het geld, uw arme zuster mist echter haar prachtig gebouw, dit 
kan haar worden teruggegeven. Maar meneer de Steurs weet u de 
toestand van de muren? Die grote scheuren – Waar zitten die grote 
scheuren – met een loep zie ik wel iets – nu ja, maar ik heb wel heel wat 
anders dicht laten maken – Denkt u zei Marius dat de enorme kap, want 
het dak voor zo’n oppervlakte wordt toch ontzettend zwaar op die 
beleenigde muren kan rusten? Vast en zeker ik durf twee daken op zulke 
muren en zulke fundamenten te plaatsen. Ziet u het benodigde te krijgen, 
en ik help uw zuster gratis met de volledige plannen die er indertijd zijn 
gemaakt, toen bij de allereerste verkoop in 1900, bij mijn flauwe hoop was, 
dat Wijchen gekocht zou worden door H.M. de Koningin. Tot in de kleinste 
onderdelen heb ik het hele gebouw op papier, de heer Alph Mulder zal ik 
verzoeken om zodra uw zuster tot herbouw besluit en een architect heeft 
gevonden, aan hem deze gegevens ten gebruik te geven. Wilt u een 
kundig architect kan ik de heer Ludewig aanbevelen, doe uw best deze 
zaak voor elkaar te krijgen, geloof mij ik heb moeilijkere restauratie voor 
elkaar gekregen, en met deze berichten kwam Marius terug, toen ik 
intussen al op Wisch geïnstalleerd was. In de zomer van 1907 kwam hij 
met Louise af en toe op Wisch, waar ik alweer getracht had een gezellig 
huis in te richten, dat tot verbazing van allen die mij bezochten gelukt was, 
maar waarin ik zeker niet geslaagd zou zijn zonder de vele goede zorgen 
van Marius,Colly de Kempenaer, freule Quarles en de jongste neven van 
Eysinga, die ook menig aardig cadeau zonden en later nog veel groter blijk 
van hartelijk hulp zouden geven. In de zomer van 1907 hoe goed het dan 
op Wisch ging, voelde ik toch aldoor het gemis van Wijchen en de grote 
leegte van alle souvenirs en de mooie inboedel met grote zorg door mijn 
man gekozen. Wisch was toch maar een tijdelijk verblijf en van Wijchense 
plannen was nog niets vast. Toen logeerde zuster Hikje enige dagen bij mij 
en mijn gedruktheid en zenuwachtigheid ziende, vroeg zij wat ik zou 
wensen – ’t leek haar ondoenlijk zo’n reuze onderneming om Wijchen te 
herstellen. Ik zei: och met Marius zou ik het wel durven, vooral na de brief 
van Mr de Steurs, maar we hebben aan de assurantiegelden niet genoeg 
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en daar mijn fortuin vast zit in de Maatschappij Harsta en het vruchtgebruik 
evenmin verkoop toelaat, heb ik wel een goed inkomen maar geen geld 
beschikbaar , want mijn effecten zijn verbrand. Of toen bij haar opkwam mij 
te helpen en of zij er met haar man over sprak – misschien Marius bij hun 
aanklopte, dat weet ik niet meer. De neven Eysinga voornoemd, logeerden 
ook op Wisch en begonnen zelf over herbouw, vonden het altijd zo mooi en 
hun vader had het ook zo mooi gevonden. Ik zei alweer, ja jongens, maar 
ik heb geen geld beschikbaar, waarop zij dadelijk zeer hartelijk zeiden 
hadden wij het geld zouden we u gaarne helpen maar we hebben alleen 
vastigheden. Toen kwam dan de dag dat Marius mij schreef: Hikke wil 
helpen tegen 5% en voldoende dekking door uw Harsta aandelen. Nu vond 
ik dat heel vriendelijk, ofschoon notaris Troost verklaarde – Nu, tegen zo’n 
dekking had u het van iedereen kunnen lenen. Marius kwam opnieuw in 
actie opende rekening courant met de Gelderse krediet en schreef aan de 
heer Ludewig. Weldra kwam de aanbesteding tot stand en op een avond 
las ik in het nieuws van de Dag – daar wij uit goeie bron vernemen is 
douairière van Andringa de Kempenaer voornemens het in 1906 
afgebrande kasteel te Wijchen te laten herbouwen. Algemene verbazing en 
ik natuurlijk zenuwachtig. Toen verzocht Marius mij naar Arnhem te komen 
om kennis met de heer Ludewig te maken. Freule Quarles logeerde toen bij 
mij. Meer en meer voelde ik mij aangetrokken tot dit hartelijke mensje, die 
enig was in haar zorgen. De aanbesteding werd gegund aan de Heren 
Heyrmelink en Nollen, voor de som van ruim 36000, dat alles en alles 
42000 werd. En op slag werd ik na dit besluit een ander mens, weg waren 
onrust en verdriet – ik wilde mijn Wijchen herstellen, het moest, want het 
kon. Opnieuw schreef de Heer Steurs en thans – uw Friese flinkheid 
overtreft mijn stoutste verwachtingen. Nog voordat de verjaardag van de 
grote ramp naderde trof Marius het grootste leed dat hem kon overkomen 
door het overlijden van zijn vrouw. De begrafenis was op maandag 1 
december 1907 en de belangstelling groot, daar onze familie sterk 
vertegenwoordigd was. Wij beiden voelden ons erg verslagen en triest. 
Voor mij naderde de 1ste verjaardag van de brand en mijn nachtelijke tocht 
naar Arnhem. Ik kon toen niet bij Marius logeren, ging in Polona slapen en 
was overdag bij hem op de Rijnkade. Toen dus na de begrafenis allen 
vertrokken waren, vroeg ik aan Marius of hij mij een paar dagen kon 
missen. O, ja ik wil nu wel graag even alleen. Wat wou je Piet? Ik wil weg, 
heb geen moed de St. Nicolaasavond – het begin van alle ellende alleen te 
zijn die nacht, die vlucht, alles weg, het wordt mij zo benauwd. Ik wilde 
enige dagen naar Brussel gaan waar niemand mij kent, waar ik nooit met 
mijn man en dus geen souvenirs heb. Hier in Arnhem vliegt ook alles mij 
aan. ’t Leek hem best en daarna blijven we dan voortaan op elkaar steunen 
en rekenen. Toen ik later terugkwam, zat hij in het station om mij op te 
wachten, de logeerkamer was nu voor mij beschikbaar dus ik moest nog 
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een paar dagen bij hem blijven. Ongeveer half december nam ik afscheid 
en zei hij – willen wij samen de kerstdagen en die laatste dagen van het 
jaar ergens gaan zitten – zonder de lieve vrouw vind ik die dagen 
ontzettend – ik zei, o mij best, bedenk maar wat ’t is mij alles gelijk. De keur 
viel op Wiesbaden, en daar eindigden wij dan in onze meest sinistere 
stemming het jaar 1907.De herbouw van Wijchen was nog zo in het eerste 
stadium, dat wij er geen van beide veel aan dachten,maar in het volgende 
jaar wilde Marius weer zoals hij zei zijn leed onder de ogen zien en door 
veel werken enige verbetering in zijn down stemming trachten te brengen. 
In dat voorjaar bemoeide Marius zich opnieuw met mijn zaken te Wijchen 
en was mij van veel steun bij de herbouw van Wijchen, dat ik in die zomer 
voor ’t eerst weer betrad. Menig bezoek van architect Ludewig had ik op 
Wisch ontvangen. De zeker zeer kundige architect voor de bouw, had wat 
het inwendig aangaat nog wel dikwijls mij aanwijzingen nodig, daar het 
besluit mijn verlangen was mijn huis geheel terug te krijgen zoals het was, 
dat het mooier moest worden dan voorheen. Grote discussies waren er 
alweer over de keuken – of het nu niet veel mooier zou zijn, die in het 
onderhuis te brengen, dit was vooral een wens van de Heer de Steurs 
waarover hij mij schreef, maar ik antwoordde hem dat ik aan zijn verlangen 
niet kon voldoen, om zoals hij voorstelde alles te maken zoals in 1600 
zoveel want dat mijn personeel was van 1900 zoveel, en dat de meiden wel 
zouden leren om in ruimte te zitten met getraliede ramen en waar het om 
drie uur donker zou zijn. Ludewig wilde ruiten van gebrand glas in lood, nl. 
de bovenlichten en dan in ieder raam een wapen – werd door mij 
afgekeurd en zo waren de conferenties niet altijd vlot, wat het inwendige 
betreft, maar wat best aanstond waren de door mij verlangde dubbele 
deuren, die hier en daar werden aangebracht. De man had veel kennis van 
architectuur, de herbouw lukte dan ook schitterend, maar hij had geen 
smaak om het inwendige gezellig te maken, en voor bewoning geschikt, 
dat ik tenslotte geheel zelve in orde bracht en van de grote nota werd 
afgetrokken. Marius regelde evenals bij de koop van Wijchen , alle 
geldzaken, kwam geregeld om alles te betalen en dat was zeker geen 
kleinigheid. Ook kwam er een tweede tuin bij daar Marius van plan was 
Rust en Vrede te verkopen en Toon dus niet meer voor de moestuin kon 
zorgen zoals voor de brand. De zeer grote moestuin werd dus op de helft 
teruggebracht. Ik tekende weer een plan in stijl als de eerste tuin, en 
Marius bracht mijn schets in schaal en heeft wederom alles met zijn 
tuinman en een arbeider in orde gebracht. Door de bekwame bosbaas van 
de familie van Schuylenburg kreeg ik goede adressen voor de nieuwe 
plannen en zo werd het met vazen, banken en een zonnewijzer een mooi 
geheel. Op mijn laatste logeatie op Rust en Vrede in augustus 1908 
bestelde Marius op een zondag een rijtuig naar Wijchen, want hoewel ik er 
vreselijk tegenop zag, verklaarde hij dat het nu moest, er was geen 
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sterveling op zondag aanwezig en eens moest het gebeuren. Hij treuzelde 
bij aankomst expres wat met de koetsier en liet mij alleen de eerste poort 
binnengaan. Het was een zenuwachtig ogenblik en toch, daar stond het 
mooie Wijchen weer zoals ik die nacht van 1906 verlaten had, wel op het 
voorplein de directiekeet hout en kalkput maar de eerste indruk maakte mij 
toch niet zo ellendig als ik gevreesd had. De koetsier had strenge orders 
met niemand te spreken over mijn komst. Ik zag dan ook geen bekende 
toen we in de namiddag weer weg reden en de goede broer zei – Je hebt 
je goed gehouden hoor Piet – ’t ergste is nu voorbij en je krijgt een prachtig 
huis zoals Ludewig aan de aannemers gezegd heeft, die de fundamenten 
van het Vredespaleis gelegd hadden – zeer zeker is dat een mooi gebouw 
– maar zo mooi als Wijchen zeker niet – Toen ik dan wederom op Wisch 
teruggekeerd was, vertrok Marius naar Bremen en Hamburg waar hij 
handelsrelaties had. Daar onze schoonzuster Willemien van Eysinga in dit 
jaar was overleden waren de neven Ayso en Renier thans in het bezit van 
voldoende fondsen om hun voorstel om mij te helpen te kunnen uitvoeren 
en hun aanbod en schikkingen waren zo royaal en vriendelijk dat ik besloot 
de overeenkomst met mijn zwager Brants te eindigen en hem het 
verschuldigde door middel der Eysinga’s terug te geven en kreeg ik tevens 
mijn aandelen van maatschappij Harsta terug, daar de neven geen 
onderpanden verlangden en ook eventuele aflossing geheel aan mij 
overlieten, ja, dit pas na mijn overlijden verrekend zou worden. Zolang 
Wijchen nog niet was afgeleverd zou ik 3%, daarna 4% rente gaan betalen. 
Deze vorstelijke schikking maakte voor mij een te groot verschil met de 
condities van mijn zwager die ik intussen bedankte voor zijn hulp – zonder 
hem verder in te lichten en zei Marius mij dat de schout van Schiedam wel 
wat verbaasd was dat onze transactie van zo korte duur was geweest. Zo 
naderde de 1ste sterfdag van Louise en ging ik tegen St. Nicolaas maar 
weer naar Brussel en 24 december naar Arnhem om met Marius de 1ste 
kerstdag naar Wiesbaden te gaan. Dit werd nu een vaste gewoonte en 
daar Marius nu langzamerhand weer meer lust aan ’t een en ander kreeg 
en nu ook van grote financiële zorgen bevrijd raakte, kreeg de opgewekte 
man weer een zonniger kijk op de wereld en hadden wij het samen heel 
gezellig. Op de avond van mijn aankomst trakteerde ik Marius en van 
Ittersum op oesters en als dan het half een werd liet ik de heren nog wat 
napraten en vertrokken wij de volgende dag om 11 uur om ’s avonds in 
Wiesbaden aan te komen, waar we dan na ons wat verfrist te hebben al 
gauw in de Metropole zaten te souperen. Menig mooie komedie en opera 
heb ik in die jaren genoten, veel mooie muziek gehoord en vele aardige 
dagen doorgebracht. De mooie winkels konden mij goed helpen bij het 
doen van inkopen voor Wijchen, waarheen de terugkeer op maart 1909 
bepaald was. In februari 1909 was hij alweer druk bezig op Wijchen waar, 
door de langdurig strenge winter veel zeer verlaat was, Marius wil dan 
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aanhoudend dat ik mijn verhuizing nog wat zal verschuiven en maakt 
hierop allerhande grappen. Ook de ezelshoop komt weer op de proppen. 
Hij heeft in die winter menig koude neus gehaald bij het traceren van de 
nieuwe schelptuin, waarvoor 1500 graszoden benodigd waren. Ook zag hij 
toe op het inrichten van de tuinmanswoning, die ik in de tuigkamer en 
aangrenzende ruimte achter de paardenstal liet bouwen. Door de strenge 
vorst was er ook in het kasteel veel tegenspoed, alle ramen waren 
toegevroren en dus geen voortgang te maken met het beitsen,voordat het 
water bij dooiweer , weer wat was opgedroogd. In maart had dan de 
verhuizing plaats van Wisch naar Wijchen en keerde ik terug na ruim 2 
jaren afwezig geweest te zijn. Met freule Quarles pakte ik te Wisch in en 
juist in die dagen winterde het zo hevig dat de sneeuw meters hoog lag en 
het mooie park met tal van dennenbomen een sprookje geleek vooral als ’s 
avonds de maan scheen. Het waren opnieuw zenuwachtige dagen. Hij 
hoopt dat de erge kou, de grachten lagen dicht – mij geen kwaad zal doen. 
Na enige dagen kwam hij eens kijken. Wij waren altijd wederkerig verbaasd 
over onze werkkracht en hij kon met bewondering dan zeggen – Piet je 
bent van een zekere kracht hoor – Intussen was hij zelf weer druk in de 
weer of Cerevisia te Renmen en ging ik met freule Quarles daar in de 
zomer van 1909 enige dagen logeren. Eens dat ik op Cerevisia logeerde 
gingen we zeilen op de Maas, dat heel aardig was, ook hadden we de 
hengels mede maar zoals gewoonlijk werd er niet veel gevangen. Ik vond 
het logeren daar heel aardig, zeer rustig en het komen met mijn eigen 
equipage ook wel enig. De ezel was eindelijk gevonden en een eenvoudig 
tentwagentje eveneens. Met een mooi geel leren tuigje met koper versierd 
zag – Lotje – als haar hoofdstel met roosjes versierd was er wat aardig uit 
en zo ging ik dan met mijn handkoffer, 2 honden in hun mand op weg, reed 
altijd zelf en nam de huisknecht mee, die na alles bij Marius onder dak te 
hebben gebracht dan per omnibus over Nijmegen terugkeerde. Ik maakte 
met Lotje nogal eens een ritje naar Nijmegen, stalde in de Molenstraat, 
deed mijn boodschappen en reed weer naar Henmen, toen deed ik dat 
geheel alleen, Lotje was wel eens koppig maar gevaar op de weg was er 
niet, thans zou zoiets onmogelijk zij vanwege de vele auto’s die alle 
genoegen bedorven hebben. Die eerste zomer, te Henmen en ik weer op 
Wijchen, was verbazend nat en koud. Met freule Quarles logeerde ik ook 
op Cerevisia en trakteerde Marius ons op een rijtoer naar Kleef. Door een 
prachtige weg door Reichswald bereikten we het aardige stadje en stapten 
af tegenover de bron en Anlagen waar muziek was. Hier dronken we thee 
en bezochten later de Gedenknaald van 1870-1871 weinig vermoedende, 
dat er binnen korte tijd een nog vreselijker oorlog, overal verwoesting zou 
brengen. Kleef maakt met zijn vrolijke villa’s met balkons vol prachtige 
bloemen zo’n aardige indruk en toen later de elektrische tram geheel 
doorging heb ik met freule Quarles en vrienden Trager daar nog enige 
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keren een bezoek gebracht. Als wij dan met Marius van zo’n dag 
thuiskwamen wachtte ons een smakelijk souper, daar wij vroeg gedineerd 
hadden voor ons vertrek. Wanneer de goede broer op weekdagen zijn werk 
had en zondags niet alleen thuis hoefde te zitten was hij de joviaalste man 
die er liep. Aan mij luchtte hij in tal van brieven al wat er op zijn gemoed lag 
en een dier brieven lezende – hoor ik de man nog. Talrijke anekdoten zoals 
ik in het begin al eens opsomde , kruiden zijn brieven en als er dan aan ’t 
slot stond: en Piet nu nog een mop – wist ik, dat hij in high spirits 
verkeerde. Een verhaal wil ik hier nog geven. Velen zullen zich misschien 
nog herinneren, dat het mooie café Trianon onder een dak met het mooie 
huis Hirsch op het Leidse plein geopend werd. Exploitante was de firma 
Ferwerda en Fieman, wijnhandelaar. Deze hadden alles met grote luxe 
ingericht, waarlijk het kon met het buitenland concurreren en om nu alles 
zo select mogelijk te houden, was de stille wens dit café annex restaurant 
nu eens vrij te houden van Joden. Dat dit in Amsterdam een 
onmogelijkheid zou zijn, schijnt de ondernemer niet te hebben overwogen, 
want Joden en Joden zijn twee, de rijkste niet altijd de beste, noch de 
bescheidenste – intussen zijn er ook zeer wellevende, kalme Joden. Het 
stempel dragen ze intussen allen en dus ergens onopgemerkt als Jood te 
verschijnen is nu eenmaal onmogelijk. Het verhaal gaat nu – en het zal wel 
waar zijn – dat op de openingsavond aan de bedienden order was gegeven 
om alles wat Israël was niet te bedienen, nl. te doen alsof men zag noch 
hoorde. Deze orders werden zo stipt opgevolgd – het aannemen, aanname 
– der Joodse mannen zo stelselmatig genegeerd, dat men na enige tijd wel 
moest begrijpen, dat hier iets achter zat. Het gevolg was: dat vele Joden 
die bij de protestantse wijnhandelaar kochten, hun rekening vroegen en dit 
nam in enkele dagen zo’n vaart dat Ferwerda en Tieman, vooral na een 
hartig courantenartikel aan hun adres, in hun schelp kropen, beweerden er 
nooit aan te hebben gedacht, en als blijk een groot bedrag aan de Joodse 
armen overmaakten – maar of ze hun Israëlische klanten weerom zagen, 
werd sterk betwijfeld. Naar aanleiding van deze toen nogal 
geruchtmakende zaak, las ik enige tijd een aardig artikel in de courant, 
aangaande een behandeling eveneens een Jood aangedaan en hoe deze 
evenals in zaak Trianon zijn tegenpartij flink te pakken kreeg. Ik knipte dit 
stuk uit en zond het aan broer Marius die mij kerende meldde dat dit 
courantenartikel door hem was ingezonden naar een waar verhaal hem 
indertijd gedaan. De Jood die de smaad onderging was Jonas Daniel 
Meyer, naar wie zelfs te Amsterdam een plein werd gedoopt. Het verhaal is 
als volgt: te Amsterdam bezochten de studenten van de universiteit 
geregeld een en dezelfde kroeg voor hun bittertje te gebruiken. Ze hadden 
een vaste tafel, de man achter het buffet wist precies wat de heren 
verlangden en hij had aan het grote gezelschap een flinke verdienste. Aan 
een van de kleine tafeltjes verscheen geregeld en ook al gedurende vele 
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jaren een Jood van middelbare leeftijd, zijn glaasje werd gebracht, dat in 
die oude tijd nog met een dubbeltje werd betaald. Of nu het gezelschap 
studenten andere elementen bevatte dan voorheen – ’t gebeurde dat men 
af en toe schuins keek naar de kalme Jood, na zijn vertrek wat luider 
mopperde – wat moet die Jood soms hier iedere dag – en tenslotte tegen 
de baas zei – wat drommel kun je die Jood hier niet weren of er uit krijgen, 
wij zitten hier op die manier niet vrij, niet gezellig – Ja, maar heren wat voor 
kwaad doet nu die kalme Meyer?- kwaad, hij blijft iedere dag langer, als die 
vent hier alle dagen komt, gaan wij verkassen. De waard krabt zich eens 
achter de oren en zegt – Ik zal het proberen – Meyer krijgt zijn borrel, geeft 
10 cent, nee meneer Meyer het is duurder geworden, kost 20 cents, zo 
zegt Meyer en betaalt zonder argwaan, ook toen het na enige dagen 25 cts 
werd, maar toen de waard 30 cent vroeg, begreep de gladde jood dat er 
wat achter stak en dat hij wel zou te weten komen, wat dit was en zo 
betaalde hij glimlachend steeds de verhoging – maar bleef. Toen kwam de 
dag dat hij f 2,50 moest geven en toen zei hij – neemt u mij niet kwalijk, 
maar daarop had ik niet gerekend, ik heb juist een gulden te weinig, maar 
om u te tonen dat ik een eerlijk man ben geef ik mijn horloge zolang tot 
pand, voor ’t gemak laat ik de ketting eraan – Weg ging Meyer – en naar de 
dichtbij gelegen politiepost waar hij zei – Heren, gaat u eens gauw hier 
naar het café op de hoek, dat is een gevaarlijke kroeg, daar nemen ze 
panden voor een borrel, dat is dus een pandjeshuis waar men drank 
schenkt – nu schijnt hierop zware veroordeling te staan, en de gevolgen 
bleven voor die kastelein dan ook niet uit. Hij kon kiezen tussen 
gevangenisstraf of zware boete zijn café werd openlijk gewaarschuwd en 
toen het bekend werd, om welke reden hij de eerzame Jood deze smaad 
had aangedaan, werd de zaak er voor deze kastelein niet beter op, en 
Joden zullen zijn café niet meer hebben bezocht. Marius kon van zulke 
verhalen genieten, als we samen te Wiesbaden waren was de humor groot, 
zoveel wonderlijke typen daar te samen komen en alles werd door ons 
dadelijk opgemerkt en genoten…… 
Over 2de huwelijk van mijn broer Marius 
Ik kreeg de beschrijving van een diner bij hem aan huis, dat als meest vlot 
van stapel liep en dat zijn tafelbuurvrouw Mevrouw Cordes zo vol lof was 
en compliment maakte dat alles zo keurig in orde was. Marius schreef – ik 
antwoordde ja lieve mevrouw dat alles is voor mij zeer vleiend en ik geniet 
van deze ogenblikkelijke gezelligheid, maar als nu straks al die vriendelijke 
gasten weer verdwijnen, dan zit ik geheel alleen met mijn sigaar tegenover 
mijn boekenkast en die eenzaamheid drukt mij terdege – en Piet toen zei 
zij – maar waarom hertrouwt u dan niet. U is zo goed geconserveerd, noch 
grijs, noch kaal, ik zei nee aan mijn haar kan een vrouw nog goed prikken. 
Hoe vind je nu zo’n praatje Piet – ik schrok geweldig en wenste die 
mevrouw naar de maan. Na enige dagen dacht ik eerst te antwoorden en 
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behandelde het zaakje en raillant, en ik schreef mij al voor te stellen hoe hij 
die zo verwend was aan zijn chere liberte zoiets zou ondernemen. Intussen 
kwam hij in maart toen freule Quarles weer bij mij was op een zondag eens 
over en viel het ons beiden op dat hij anders was als gewoonlijk. Enige tijd 
later behandelde hij alweer het trouwplan, door te zeggen – stel je voor Piet 
niet alleen dat zij mij willen laten hertrouwen, maar ze weten al iemand 
voor mij ook – Toen begon ik in ernst ongerust te worden en ware ik nu 
misschien naar Arnhem gereisd of had bij de eerste zinspeling hem 
dadelijk op het gewaagd van die stap gewezen – op zijn gevoel gewerkt, 
dat ik het zo vreselijk zou vinden onze intieme verhouding verbroken zou 
worden- wie weet. Maar met mijn karakter schijnt zo’n overheersing niet 
samen te gaan. Per brief heb ik hem intussen mijn mening duidelijk gezegd 
nu ik begon te geloven dat het hem ernst was en wees hem allereerst op 
zijn financiële omstandigheden die zoals hij zelf wist nog ver van 
rooskleurig waren, dat ik het gevaarlijk vond die iemand van ruim 64 jaar 
die financieel nog vast zat aan tal van verplichtingen, die in de eerste jaren 
nog niet waren afgelopen zich wel terdege moest bedenken voor en aleer 
hij nieuwe naden legde, dat hij mij menigmaal had gezegd zo innig 
dankbaar te zijn dat hij zijn lieve Toeti en brave schoonmoeder had 
overleefd en zodoende voor moeilijkheden na zijn dood had kunnen 
bewaren en nu zo je opnieuw een ander en vreemde dit aan willen doe? 
Over mezelf sprak ik niet, want als hij dit zelf niet voelde was ik te trots zijn 
medelijden nu op te wekken. Intussen vernam ik later hoe enkelen als om 
strijd de twee personen samenbrachten en een diner bij het echtpaar 
Goekinga, schijnt de doorslag te hebben gegeven. Gedurende enige 
weken vernam ik niets, totdat er op een ochtend een telegram kwam – Ben 
zo gelukkig u mijn engagement met freule Dorothea van Weiler mede te 
delen. Onnodig te zeggen hoe verslagen ik was, maar mijn brief was kalm 
en vriendelijk. Geen woord heb ik verder geuit noch geschreven over mijn 
bezwaren – de kogel was door de kerk en het fiat uitgesproken. Voor ’t 
ogenblik was de man nu alles vergeten, alles aan kant gezet, zijn Toeti, zijn 
beste Piet, en Thea v. Weiler oud 49 jaar schonk hart en hand aan een 
man in januari nog niet wist dat zij bestond en kregen de dames 
matchmakers hun zin, die zich verder niet in verdiepten. Voor mij was het 
zo’n grote teleurstelling dat ik niet dan met uiterste inspanning mijn 
gevoelens in bedwang hield. Heerlijk dat freule Quarles bij mij was, die 
gedurende zo vele jaren het samenzijn met mijn broer gekend had, die na 
de ramp de hele restauratie van Wijchen meemaakte en mijn broer zo vele 
malen over dat alles had gesproken. Met haar kon ik weer mijn leed 
bespreken, en hoe gelukkig als men dan buiten woont en de visites met 
diverse op- en aanmerkingen ontloopt. Velen voelden intussen wel voor mij 
en betreurden deze stap. 
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Restauratie in 1908 

 
Museum Kasteel Wijchen Kasteellaan 9 Wijchen 
Postbus 189 6600 Ad tel. 024 642474  
contact@museumwijchen.nl www.museumwijchen.nl 
open wo.t/m zon. 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak 
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