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1. HET BEGIN VAN ONZ'E REIS .

• • 

Vrijdag, 18 September 1903.

Toen wij opsto11cle11 was J1et prachtig "''�er. Daar \vij 11atL1t1r-

lijk alles reeds i11 gereedl1eid gebracl1t hadc.le11, ,,1�re::11 wij 11t1 

spoedig klaar. Gust, lt"'ra11s n1et ee11 bot1qt1et, de fn111ilie \1a11

Eijck n1e.t ee11 111a11clje l1eerlijl�e �rL1cl1t(•11, Cato ,,a11 Moll e11

Dc>ra van der L11gt ,,ergezelden 011s 11aar <lc11 trci11. Na1 een 

la:tt�te nfsc:l1eic.l, st<)<)111<Jc·11 ,vij l\t:t stati()tl llit, g-rc.>t·tt:11cle e11 
. � 

wuive11de tot wij 11it111é111ll \'a11 l1et g·ezel�cl1,lp 111ecr zage11 .. 

Wij 11a.ddel1 ee11t gezel l igc reis, de ,1rl1cl1 te11 k. 'v\'a111c11 good 

te pas e11 sn1aakten l1eerlijl�. 011l 1 uL1r lu11cl1t�11 \ivij en on1 6 

tJtlr volgcle liet di11er, alles it1 cle11 trei11 11atLlL1rlijk. Des 

�lvo11ds 0111 10 t1t1r arrivc:er(lc11 wij te 13<�,·![;'11, cr1 daar ,vij 

g<:e11 l<a111t�r·s lJesr>r l-:e11 l1adde11, vvas 011zt eerste ga11g naa1� 

ce11 llt)ltl: eerst 11,1ar l1t·t S,t,1oyc l1otel, tllilnr c],\ar Wéts g ·e11

1>l,\;lt5, toc11 11�làr Ml'•tt·c>J><ll<.·
1 

\\,�t,tr v.ri,i �<·1111,l<ig slangcJc11. Na

011s \ivnt verfris ·l1t te 11 ·b!Jt•11, 111a:il,lL't\ ,vij t·t·11e \\ë'ltltleli11g 

door de l1t�t·<l1·icl1str:\!-;S<.·, t·11 <lrc,111,<.\1\ \iVÎj <.:Ctl gl,ts IJic1· bij

l)scl1or. Vcr111oei<1 v,1_11, cJt· r ·is gi11g ·11 ,vij (l;,11r11a 11anr l>c·d 

en slieper1 llec1·]ijl, tot tll•t) _,,olg ·11cl<:11 111(>rgL·11 • 

Zaterdag, 19 Sepren1 l1er. 
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Berlijn .naar St. Petersburg. Wij namen de lantst vertrel<

l{ende, daar da11 de reis l�orter duurt. Om 9.43 vertrokken 

\Vtj dus uit Berlij11. No.oit hebbe11 \vij prachtiger zonsonder

gn11g gezie11 dan dien dag. De fto1·izon gelee)( vloeibaar goud, 

,v;1arva11 de l<lcur lichter e11 lichter �e1·d, daarna in lichtgeel 

uit)ie1) 011� vervolgens o\·er te gaa11 in eer1 blat1'v\·e lilct1r, zoo 

pracl1tig als·n1e11 maar zelden te zien krijgt. 

l)cs avonds 011l 11 ttur l{wamen wij aan de l<.ussiscl,c- gre11-

zç11. Wij n1oesten in ee11e zaal al Otlze bagflge laten onde1·· 

zoeken, maar hadden niets bij ons waarv·oor bêtàald n1oest

\Vorden: zelfs niet voor de sigarer1. ledt!ree11, da111e zoo\vel als 

heer l1eeft het recht r 00 sigaren te impo1:teere11. De beambte 

belast. n1et l1et onclerzoelc, zeide dan ook: 100 sigaren voor 

t11011sieL1r en 100 voor madame. Al� 11.ct 011dcrzocl, n r gclt)O}>('ll

is
) .1nag men ev:enwel nog niet in de wac11tk,i111cr gntttl: 111(•11

n1oet op zij11 pas wac·hte11, die zoodra n1e11 i11 de znétl (1 ·r 

douanen bin11entreedt, afgenon1e11 wordt, 0111 11agezien te 

,vorde11. Ei11delijk ,vas· alles Ïll orde en n1ocl1te11 wij l)aS• 

seere11. 

I-le11ry begon met te inforn1eere11 of het slaapcompartin1cnt, 

<lat wij l)Cr telegra111 be·steld l1adde11, voor ons ge1·eservecrd 

was. GelLtl,kig was dit het geval e11 I,regen wij onze plaatsbe . 

wijzc11. V 001· dat de trein ,,ertrok J1·adden wij nog rL1in1 gele• 
gc11l1cid gezellig \.'ft11 een heerlijl( glas Rt1ssiscl1e tl1ee te 

gc11i<·tc11. S1)oedig evc11wel ,�,as de tijd vo01· i11stap1;c11 weer 

daar, en ·d,ta1· l1et in clien. tt1ssc]1entijd al na1'dig laat ge-
Wt>r(le11 ,.v:1s, Gtg:t\'Ct1 wij OllS d,tclelijk Jlilclr L>c<l ell !:>lÎcj>('ll

spoedig in. 

2 

• 

• 

•



• 

Zondag, 20 September. • 

• 

Vroeger l1ad me11 in de11 trei11 ,·an nf cle g1·c11s tot St. l:,ete1·s� 

bt1rg geen 1·estaL1r·atiewagen. Wilde 111en onde1·vveg iets ge

b1·t1il{e1l, da11 111oest <l,tt aa11 cJc , ·t!t·scl1ille1l<le st�1tio11s gebe11-

re11, wat 11atuL11·Jijl, �•ltij<I }1a;L�tig i11 zij11 \\'t·r1, gi,1g. (;elttl,l,ig 

is dit e,,e11 \\'el sedert e'en i gen tijd \�cra11 (ierd c11 11 u l,a11 111e 11

i11 dén t1·cin ontbijte11, lu11cl1en e11 di11eerc11. Dit is veel êla11-

ger1a111e1·; liet ve.1·1,ort de11 tij<l c11 �OVl't1<lie11 is aJlcs c1· zeer· 

goed. 

D<.:� avo11ds 0111 7 l1L11·, jt1ist op tijd, arri ,·ecrcJL·11 \Vij te .St. />,,_... 
tersburg, ,vaa1· M1·. ldelsol1n aa,1 l1et btnt,io11 OJlS stond op te 

\.Vacl1 tc11. 

Wij stnpt<.:tl i11 de 011111ibt1s \'a11 l1ct l1ot<.:l <Ic l'.Eu1·01)<.: - liet 

c.:cnige goede l1otcl i11 gel1eel St. l >ctcrsbl11·g·, - \\1aar \vij na 

t:c.:11 rit v,111 <'t·11 l1all
.
l1t11· ,ta11kwn111<;11, <:11 \\'�1�1r 111e11 c111� <l;tJclijl, 

onze ka111e1·s wees. Me11 l,1·ijgt )1ie1· 11,<)()Ît 1 kat11c1·, 111aar altijd 

slé1a1)ka11,c1-, S,ll<JJl, l,lt.:t·<lka111c1· c11 l);1<Jl,:1111c.:1·. '1'()c11 ()11ze 

bagngc bovc11 \.Vas, vc1·l,lccdti·c11 \VÎj (>r1H, 01r1 s1>(>C<.lig i11 ee11

r1icuw r·e.s tau 1·a11 t, l 'Ou1·s genaat11d, te gna11 cij 11 cc rc11. N aclat 

wij daar een paar ut11·tjesgezcllig doo11;l·lJrzicl1t]1,1cl<lt·11, 1·c<lc·11 

Maandag, 21 September . 

I�t:cds v1·oeg J,w,1111 Mr. 1clt:l�<>ll11 J 11•111·.Y l1:11<·11 <>111 1><><1tl

schn1)pen te doen. Va1l �ve1·l,c11 l<w�1111 <lil:11 cl,1g 11icl \'L' ·1. l lt·t 

WflS l1icr 11;1111elijl.;. 8 Sc1)Lt�111L><.:1· · tlt· l{11ssisL·l1c.· tij,J is l>ij cltlS

13 dagen acl1ter - dus liet teest var1 0. 1 ... \T1�. g �l>l)o1·tc; nlles 
• 
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,,·eel, ce11 feestdag, terwijl n1e11 de a11dere dag<:tl 110g 11iet 

l1ard werkt. De n1eeste menschen komen niet voor 12 uur op 

l1t1n bureau, terwijl ze daar om 3 uur reeds niet n1eer te vinden 

zijn. Het is hier de gewoonte zeer laat naar bed te gaa11. Na 

,tflot>l) v,111 ope1·a of co111edie, dus zoo wat 0111 11 of 12 llttr,

gaat 111en 110g ee11 i1ur ver rijde11 of sleeë11 ten ci11dc in de ver

scl1ille11de café-co11ce1·ts of restaurants, die op de eila11den 

zij11, te soupeer·en. Als 111en daa1· in de11 a\1Q11d l1ee11 gaat, 

vi11clt 1ne11 er nicn1a11d; de drt,1-i.tC begint pas 0111 1 of 2 llllr.

I 11 <lc11 zo111er is ,tl les bL1ite11, co11certe11 c11z. e11z. l Ict blijft 

<l�t11 ook bij11a de11 · gel1eelen 11ncl1t licl1t, zoo zeJts, d;\t 111e11 

zo11der lamp lezen kan. 

0111 r L1l11· gebrl1il"te11 wij de lt111cl1 in l1et l1otel, e11 <.lna1· l lenry 

toch ,,iets doen kon, n1aakte11 wij ·ee11 rijtoer door de stad e11

de 0111streke11. 

Aa11 de Punt, de groote verzamelplaats và11 eql1ipages en 

l1t1L1r1·j_jtt1igc11, zage11 w'ij ve1·scl1eidene jacl1tcn, die aa11 l1et 

zcile11 \vare11. Aa11 de11 0\1�rkan t va11 het water was de jacht

clt11>; <l:tar lage11 ooi< 110g vele jacl1tcn. 

l let rij(ler1 i11 l{L1s1a11ti is l1cerlijk. Alles rijdt e\7e11 l1ard: de

ee11 wil voor den ar1de1· niet acl1terblijven. 1-Iet is ook het

ee11jgc wat zij vlug ku1111e11, zegt I-Ic111·y. Bij Mr. ldelsohn

waren wij op l1et di11er gevr·aagd. Wij kwamen daar aan on1

7 uur e11 11,aakten ken 11is n1et zij11 zoon e11 docl1ters, alsn1ede

met de gouver11ante - een allerliefst n1eisje. Na i1et diner

wa11cl<.'.l<le11 wij te1·l1g 11;1ar 011s l1otcl. 
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Olit�dug, 22 Sep1c111he1·. 

Na 011tbete,n te l1ebbcn op 011ze kan1er gi11g l ler1ry \'Oor zal-:.e11 

t1it, terwijl il{ thuis bleef om i11 te pakl,en, en toe11 teve11s van 

de gelege11heid gebruik maakte ee11 l,iekje te nen1en va11 uit 

<>11zc l<tltll<.:r�. 

Ongevee1· om 1 r uu1· kwan1 d·e juff1·ot1w van M1·. ldelsol111 

mij vrage11 of ik 1net l1aar ging dejet1neere11 0111 claar11a sa111e11 

een rijtoer te mal-:.er1. Daar lle11ry des 111iddags vveer t1it 111oest, 

nan1 ik de i11 vitatie aan en ginge11 wij <)j) weg. Na de lt1ncl1 

111aakteri wij 011gcvccr dt·zc.:lfde "rijtoer als de11 vorigc11 <l<lg. 

Wij bezocl1te11 OO\'L•11tlit:11 tlc11 c.lit.:rt•Jlll1Î11 \''' gi11g-l'll J�t111-.1;l

110g eenige inl{oopen doen. 011d€r al clie bed rij vigl1eid was 

l1ct laat gewo1·clen en l,aa:stte ik 111ij 11it�11· l1t:t l1otcl tc1·t1g 0111 

verder i11 te pakken. 0111 7 ltur di-11eerdcn \\1ij in l1et l1ote] en 

01n 9 t1u1·, ·vergezeld van Mr. Idelsol111, rcde11 w�j 11an1· l1et 

station Nicolas 0111 11aar Moscou te vertrekl,e11. \V c k\va111e11 

veel te vroeg. 111 de vvacl1tkan1cr ,v,ts gt·lt'�l:1\l1ei(l 0111 zicl1 

tegc11 1·eisongèlL1kke11 te \'Crzckcre11. I lt·rtr_\· \·�rzcl\c1·<l� zicl1 

z<.:lf Cll 111ij, ieder \1(.)(>t· 10.000 l�ot:lJcl ('11 g-:\r ;\f\tt M1·. l(l<�lsol111 

d<� polisse11 ter l)c·wari11g. J�i11(lclijk Vlas clc: ti_j<I t<lt vcrtr<..:kkc,1 

aa11gcbrol(en: wc stn1)tc11 i11 de11 gcrt:ctlst:.ti111clL·1, tr<.:it\
1 

,v,t;lr 

wij een goed slaa1)C<)t111>arti111c11t vo11cJt·11. 

Woensdag, 23 September. • 

l)c:s 111orgc11s 0111 8 uL1r 011t,vaaktcn \"-', i11 <.ll·11 trci11 c-11 lict<;11

< > 11 !i w �1 t t 11 c..: (! t.' )1 1 > 1 • c > c > < 1 l > r · , \ g l' r 1 • l · l l • 11 ry 1 1: L <. l \': t 11 l l i l l > t ·te r s

l> t 1 r g 0111 ecJ1 gids �e1tel<.:g1·a1)l1cercl 11,L;lr l1l't Sl:l ,·ia11sk;··l1otc:l, 
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U�t,lr Wij .pas 0111 l 0,40 'Sa VOl)(lS verder l<011ue11. Wij ur;1el1te11 

011ze bagage zoo Ia11g naai· l1et l1otcl, daar wij ,s avonds va11 

ee11 ande1· station n1oesten vertrekk�n, dan dat, waar wij aan 

]{wan1en. Voor de i11ge$cl1reven bagage zot1 door de beambten 
. 

va11 het spoor gezorgd worden, doch 1nen l1ad o.ns te St.Peters·

bL1rg geze.gd, dat ,vij goed zot1de11 doen, aan het Koerskstation 

te gaan informee1�en of alles jn orde was. 

011ze eerste wandeling n1et onzen gids Mr. Grü11berg was 

11aar het bureau der \vagons-lits on1 voor de biljetten te zorgen, 
• 

(lie, hoewel wij ze te St. I)etersbt1rg genomen l1t1ddcn, hier 

nagezien n1oeste11 worde11. Daarna 1naakten wij eene \Va11de-

, ling door de stad .en gi11ge11 toen i11 ons l1otel lL1ncl1en. Or11 

l1a l f <.irie n1aal<:te11 wij eet1 n1ooie rijtoer door stad c11 Oh1strel<en. 

Va11 af de11 berg des Moineaux l1adde11 wij een pracl1tîg ge· 

zicJ1t over Moscou met zij11 honderde11 lcerke11, ){loosters <.:11 

p.aleize11 i11 alle n1ogelijlce vorn1er1 e11 )<leuren. De vergulde

torens schitterden in de zon, ool{ het Kre1nli,1 waar de k.eizer

\V0011t
7 

als hij te Moscot1 vertoeft, is pracl1tig'. I-Iet ,vas va11

af bove11ge11oen1den berg, dat Napoleon Mescou in oogen-

scl1ouw r1am. Na een ge�ellige rit kwatnen wij in ons hotel

te1·L1g, 1net het cloel eenige geîllt1streerde brieflcaarten ,,a11

Moscou te scl1rijven. Na deze n,1ar de post gebrac11t te hebbe11,

stapte11 wij weer in 011s rijtLtig, dat wij voo1· den geheele11

111iddag gebuurd hadden, en reden naar eenige winkels om

lepeltjes te koopen, wat evenwel nog niet zoo gemaklcelijk

ging. '[ oen wij geslaagd waren, ginge11 wjj i11 de Hermitage

dineeren. Dit is �en groot restaurant, waar al de bedie11den

i11 't ,vit gekleed zij11 (een la11ge Russiscl1e blot1se 111et witte
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