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ZONDERLING VOORVAL VAN FREDERIK
WILLEM, KONING VAN PRTJISEN, MET
EENE JONGE BOERIN (1688).

Frederik Willem, Koning van Pruisen, vadér van
Frederik II, bijgenaamd de Groote, had in weerwil van
zijne uitstekende hoedanigheden, twee bijzondere zotheden, waaraan hij zijn leven lang steeds voedsel heeft gegeven. De eerste was om onder zijne soldaten altijd
kerels van ongemeene lengte te hebben, zoodat een
lompe kerel van zes voet en zes of zeven duim lengte,
bij hem altijd den voorrang had hoven den knapsten
en besten soldaat, die maar vijf voet en drie of vier
duim groot was. Zijn tweede zwak was, dat hij het geld
boven alles beminde, en alle middelen in het werk
stelde om zijne schatkist te stijven. Bij dit alles was
hij echter zeer gesteld op de achting en het vertrouwen
van zijne onderdanen; en om te beter onderricht te
wezen van hetgeen er omtrent zijn persoon en regeering gezegd werd, had hij de gewoonte, dikwijls alleen en in eerre gemeene kleeding uit te gaan en zich
overal bij te voegen, wanneer hij eenige menschen bij
elkander zag staan. Dikwijls ging hij, zonder iemand
bij zich, buiten en in de dorpen wandelen, en maakte
dan een ipraatje met elk dien hij ontmoette.

ZONDERLING VOORVAL VAN FREDERIK WILLEM.

Op zekeren dag reed hij in den omtrek van Potsdam,
welke plaats als het ware eerie gevangenis was voor
de groote kere l s, die hij mei geweld had doen pressen,
of door het geven van groot handgeld in zijn dienst
gekregen had, en zag daar eene jonge boerin van bijna
zeven voet lang op het Ian' d werken. Zoodra hij dit
vrouwspersoon in liet oog kreeg, maakte hij bij zich
zelven een plan, overeenkomstig zijne manier van denken, namelijk, om haar te doen trouwen met een groot
manspersoon, dewijl hij hoopte, door het uittrouwen
van groote mannen aan groote vrouwen, door den tijd
een reusachtig geslacht in zijne Staten te zullen voortbrengen. Met deze gedachte stapte de koning van zijn
paard, en terwijl hij zich met de boerin in een gesprek inliet, was hij uitermate verheugd te hooren,
dat zij nog ongetrouwd en maar negentien jaar oud
was. Terstond haaide hij zijn potlood uit den zak en
schreef aan den kolonel van zijne lijfwacht het volgende
briefje:
»Op staande voet moet gij de brengster van dit
briefje doen trouwen met den grootsten grenadier onder mijne gardes. ik wil, dat deze plechtigheid terstond en in uwe tegenwoordigheid zal geschieden: gij
moet mij verslag doen van de uitvoering van dit bevel en de minste vertraging zou u mijne Ongenade op
den hals halen."
Vervolgens zeide hij tot de boerin : »Ga naar den
kolonel van 's konings gardes ; breng hem dit briefje,
dat van veel belang is, en gij zult wel voldaan wezen
over hetgeen gij voor deze boodschap ontvangen zult.
Wel verzekerd, dat zijn bevel stipt zou volbracht wor-.

»Viel voor den kolonel op de knieën,

MET EENE JONGE BOERIN.

den, vervolgde hij nu gerust zijn weg, en kwam zelfs
later dan gewoonlijk thuis.
De boerin intusschen, hetzij dat zij den koning niet
kende, hetzij dat zij voor eenig geweld vreesde, of wel
dat zij niet van haar werk afkon, verkoos het geld
dat zij daarvoor meende te krijgen, met iemand te deelen, en door een ander de boodschap te laten doen.
Met dit oogmerk begaf zij zich naar eene oude vrouw
in hare buurt, een mensch, dat reeds lange jaren weduwe was geweest, en er ook gansch niet voordeelig
uitzag. Zij verzocht haar, het briefje terstond bij den
kolonel- te brengen, met bijvoeging, dat zij er wel voor
beloond zou worden. De vrouw, blijde dat er gelegenheid was, iets te verdienen, ging in aller ijl naar Potsdam, en bracht het briefje bij den kolonel, die na inzage
daarvan, ten uiterste verwonderd stond: hij herlas het
nog twee of driemaal, bekeek de oude vrouw van het
hoofd tot de voeten, en' -vroeg haar het een en ander,
maar kon er niet wijs uit warden, Aan den eenen kant
wetende dat hij r met een koning te doen had, wiens
bevelen stipt moesten uitgevoerd worden, en ten andere
denkende, dat er iets achter school, waarom Zijne Majesteit ditj huwelijk zoo uitdrukkelijk beg el erde, zond hij
terstond om den grootsten grenadier, wien hij 's Konings bevel bekendmaakte. Deze kerel, het oude vrQuwspersooíh ziende, viel voor den kolonel op de knieën, en
bad, dat hij toch niet mocht gedwongen worden zulk
een oud, leelíjk wijf te trouwen; hij zwoer, dat hij nooit
iets gedaan had, waardoor hij 's konings ongenade
kon verdiend hebben ; maar het mocht niet baten,
de order was uitdrukkelijk en moest volbracht worden.
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Terstond ontbood de kolonel den predikant van het
regiment en de noodige getuigen, in welker tegenwoordigheid het belachelijke huwelijk voltrokken werd, tot
r
groot verdriet van den grenadier, maar tot onuitsprekelijk genoegen van de oude vrouw, die niet ophield
den koning te zegenen voor het goed, dat hij aan eene
arme weduwe deed.
De koning, intusschen van zijne wandeling teruggekomen en niets van belang te verrichten hebbende, beval dat de jonggetrouwde grenadier met zijne vrouw
voor hem zou worden gebracht; maar hoe groot was
zijne verwondering, toen hij zijnen grenadier, in plaats
van met eene jonge boerin, met een oud wijf van zeventig jaren voor den dag zag komen. In het eerste
oogenblik zwoer hij het den kolonel betaald te zullen
zetten, en liet hem dadelijk roepen, doch de officier
ontschuldigde zich in de eerste plaats met het uitdrukkelijk bevel van den koning, en ten andere met de
stellige verzekering, die hem het oude wijf gegeven
had, dat zij dezelfde persoon was, die het briefje gekregen had van hem, door wien het geschreven was.
De koning was over dit voorval geweldig vertoornd,
en de grenadier die er het slachtoffer van was, bad den
koning, dat hij zijn huwelijk zou vernietigen; doch de
vorst, die nooit eenmaal gegeven bevelen introk, wilde
hiervan niets weten, maar gaf hem een geschenk om
hem tevreden te stellen, en liet hem met zijn vrouwtje
aftrekken.
Dit voorval, hoe belachelijk op zich zelf, levert intusschen een sprekend bewijs van de dwingelandij en
het onrecht, waaraan volken, ,bij welke de wil van den
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vorst voor de hoogste wet geldt, blootgesteld zijn. Bij
ons en overal elders, waar men de knie niet slaafsch
voor den Gebieder behoeft te buigen, zou zulk eene
gedrochtelijke vereeniging niet kunnen plaats hebben,
althans niet zonder wederkeerig goedvinden van belanghebbende partijen.

DE NOODLOTTIGE INFLUISTERING (1688).,

Onder de edelen, door de herroeping van het Edict
van Nantes uit Frankrijk verdreven, bevond zich ook
de graaf De Roye, die met zijne vrouw, een zoon en

twee dochters naar Denemarken vluchtte. Daar_ hij den
rang van luitenant-generaal in Frankrijk had bekleed,
werd hij tot groot-maarschalk benoemd door den koning van Denemarken en met de ridderorde van den
Olifant begiftigd. Hierdoor zag hij zich op eenmaal in
eene positie overeenkomende met zijnen rang aan het
Deensche Hof geplaatst; maar zijne echtgenoote maakte
zich kort daarna aan eene onbetamelijkheid schuldig,
welke zijn goed geluk eensklaps weder den bodem insloeg.
Het was aan het Deensche hof gebruikelijk, dat de
koning met zijne hovelingën het middagmaal nuttigde;
diensvolgens hadden graaf en gravin De Roye met
hunne kinderen de eer, dikwijls aan 's konings tafel
toegelaten te worden. Op zekeren tijd nu gevoelde de
gravin zich zoo getroffen door den zonderlingen op-
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schik der koningin, dat zij zich tot eerre van hare
dochters wendde en haar influisterde: ))Dunkt u niet,
dat de koningin zeer veel gelijkt op madame Panache?" — Schoon de vraag in het Fransch en zeer
stil werd gedaan, hoorde de koningin het toch, en vroeg
terstond wie madame Panache was. De gravin antwoordde vrij onthutst, dat het eene beminnelijke Fransche hofdame was : maar de koningin, die hare verlegenheid had opgemerkt, voelde zich echter, zonder zelve
te weten waarom, gekrenkt door die vergelijking, en
hoewel zij, voor dat oogenblik hare geraaktheid bedwong,
schreef zij aan den Deenschen gezant te Parijs, dat hij
haar moest melden welk soort van een mensch madame Panache was, met eene omstandige opgaaf "van
haren ouderdom en stand, en van den voet op welken
zij aan het Fransche hof leefde. Zij voegde daarbij,, at
hij wel op zijne woorden had te letten, dewijl zij het
van belang achtte in dit opzicht volkomen juist te worden ingelicht.
De gezant stond versteld over dit verzoek, en schreef
der koningin ten antwoord, dat hij zich met geen mogelijkheid kon begrijpen hoe de naam van madame Panache Hare Majesteit ter oore was gekomen, en nog
minder, hoe deze er zich zooveel aan kon laten gelegen liggen, om het karakter en de omstandigheden te
leeren kennen van zulk een nietsbeduidend schepsel. —
)Zij is," schreef de gezant `verder, veen klein mismaakt
wezen, een oud vel, met gedrochtelijke dikke lippen;
eene soort van bedelares, die ten spot en speelbal verstrekt van het geheele hof. Somtijds wordt zij ten hove
verzocht, om het souper bij te wonen van den koning,
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den dauphin en de dauphine, hetzij te Parijs of te
Versailles. Het gezelschap maakt zich dan met haar
vroolijk, door haar te plagen. Zij wordt dan woedend
en scheldt uit al haar macht, bij welke gelegenheid zij
somtijds zeer hoonende uitdrukkingen gebruikt en ongezouten waarheden zegt tegen hen, die haar geplaagd
hebben, tot groot vermaak van het koninklijke gezin.
Men steekt haar de zakken vol suikergebak en andere
spijzen; de een geeft haar een stuk geld, een ander
tikt haar op den schouder; doch zij is zoo bijziende,
dat zij niet kan ontdekken wie het gedaan heeft, en
daarom laat zij zich in woede uit tegen elk, die het
dichtst bij haar staat of haar het eerst voorkomt. In
een woord, madame Panache is eene tijdkorting in alle
gezelschappen, waar zij komt.'
Na het ontvangen van dit bericht was de koningin
zoo verstoord, dat zij de gravin niet alleen nooit weder
onder de oogen wilde zien, maar ook den koning van
de oorzaak harer gevoeligheid kennis gaf. Deze was ook
niet weinig misnoegd, dat twee vreemdelingen, die hij
gastvrij aan zijn hof ontvangen en met zoovele gunstbewijzen overladen had, zijne gemalin op zulk eene verregaande wijze durfden bespotten. Vele Deensche edelen
en staatsdienaars, jaloersch over den invloed der vreemdelingen ten hove, voegden zich bij de verstoorde
vorstin, zoodat de graaf, niet langer tegen den stroom
kunnende opzeilen, zich genoodzaakt zag Denemarken
te verlaten. Hij zwierf eenigen tijd met zijn huisgezin
rond, geheel onzeker ten aanzien van zijn toekomstig
lot, totdat eindelijk koning Jacobus II hem in Engeland
ontving en den heer De Roye het Iersche Pairschap
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als graaf van Lifford schonk, welken titel naderhand
door zijn zoon werd aangenomen.

KORTE SCHETS VAN DE ZONDERLINGE LOTGEVALLEN EN STAATKUNDIGE BEDRIJVEN VAN DEN HERTOG VAN RIPPERDA (1704).

De hertog Van Ripperda was een edelman, wiens
ouders in de provincie Groningen woonden, doch die
aldaar geene ambten bekleedden, omdat zij den Roomschen godsdienst beleden, in welken godsdienst bijgevolg ook de jonge Ripperda werd opgevoed. Nadat hij
te Groningen de scholen doorloopen had, werd hij naar
Antwerpen gezonden, om aldaar verder bij de Jezuïeten
te studeeren. Zes jaren bracht hij in ,die stad door,
begaf zich toen naar Leiden en vervolgens naar Utrecht,
op welke beide hoogescholen hij zijne studiën volbracht.
Kort daarna stierf zijn vader en erfde hij niet alleen
diens goederen, maar volgde hem ook op in den titel
van baron Van Ripperda.
Ofschoon hij tot dien tijd aan den Roomschen eeredienst, waarin hij opgevoed was, was gehecht geweest,
begon hij nu in te zien dat hij daardoor van alle ambten zou zijn uitgesloten en nimmer eenig deel aan de
Regeering kon hebben, waartegen zijne aangeborene
heerschzucht in verzet kwam, zoodat hij besloot den
Roomschen godsdienst te verlaten en de leer der Her-
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vormden te omhelzen. Daar zijn verstand en bekwaamheden zeer wel bekend waren, en hij de Latijnsche,
Italiaansche, Fransche en Engelsche talen sprak, kreeg
hij weldra zitting in de regeering van zijne provincie,
en werd eerlang door haar afgevaardigd in de vergadering der Staten-Generaal, in welke hoedanigheid hij
verscheidene jaren doorgebracht, en dikwijls in die hooge
vergadering den post van voorzitter bekleed heeft. In
het jaar 1715 besloten de Staten-Generaal, ter zake van
den koophandel, een buitengewoon gezant naar Spanje
te zenden, en benoemden tot dat gezantschap den baron
Van Ripperda. Hij vertrok in de maand Mei van hetzelfde jaar naar dat Rijk, en werd door zijne Katholieke Majesteit niet alleen met teekenen van eer ontvangen, maar toen zijne groote hoedanigheden en staatkunde aan dat hof bekend waren geworden, verwierf
hij zich weldra de achting van vele Spaansche Grooten,
inzonderheid van 's Konings staatsdienaren.
Nog datzelfde jaar vonden Hunne Hoogrnogenden het
geraden, hem met de waardigheid van ambassadeur
te bekleeden, door welke onderscheiding de achting, die
men reeds voor hem had, niet weinig toenam en zijn
trots niet weinig vermeerderde. Nochtans hiermede niet
tevreden, besloot hij heimelijk, toen hij daartoe de kans
schoon zag, andermaal van godsdienst te veranderen
ten einde zich tot den dienst van den Koning van Spanje,
beschikbaar te stellen, en daardoor nog grooter in de
wereld te worden.
Inmiddels ontstond er, uit hoofde van de hangende
geschillen lusschen Spanje en Engeland, met welke laatste Mogendheid de Staten-Generaal in verbond stonden,

LOTUEVALLEN VAN DEN IIEH't'UU VAN itl!'PEEDA.

eene merkelijke verkoeling tusschen het hof van Spanje
en onze Republiek, zoodat Hunne Hoogmogenden, in de
maand November van het- jaar '1716, goedvonden den
Heer Van Ripperda uit zijn ambassade terug te roepen. Dus weder in den Haag gekomen, begaf hij zich
naar Groningen, en nadat hij aldaar orde op zijne zaken en goederen had gesteld, vertrok hij weder naar
Spanje, waar hij eerlang de hervormde leer afzwoer,
en openlijk eri met veel plechtigheid, in tegenwoordigheid van den Koning en het geheele hof, zich wederom
met de Roomsche kerk vereenigde.

Spoedig kwam hij op vertrouwelijker voet met kardinaal Alberoni, die destijds eerste minister des Konings
van Spanje was, en die in velerlei staatszaken zijne inzichten raadpleegde, waardoor hij zoo hóogen roem verwierf, dat de Koning hem tot zijn ambassadeur aan het
Weener hof benoemde, om aldaar een verbond te sluiten, waarin hij niet alleen slaagde, maar ook al de geschillen tusschen dit hof en dat van Spanje vereffende.
In het volgende jaar riep de Koning hem uit zijn gezantschap te Weenen terug, met last om dien post aan
zijn zoon, die destijds nog maar negentien jaren oud
was, over te dragen. In Spanje teruggekomen, beloonde
de Koning de bewezen diensten van den Heer Van
Ripperda met aanzienlijke ambten, zoodat hij eindelijk
den kardinaal Alberoni, toen deze in ongenade viel, als
eerste minister opvolgde en met den titel van Hertog
Van Ripperda vereerd werd. Doch de Spaansche Grooten, die met geene goede oogen konden aanzien, dat
een vreemdeling in naam des Konings het geheele Rijk
bestierde, ruiden het gemeen tegen hem op, iets dat
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te gemakkelijker ging, omdat de Hertog Van Ripperda,
door het oprichten van fabrieken, alle leegloopers had
pogen aan het werk te helpen, dat gansch niet in den
smaak viel van eene natie, die zoo zeer aan luiheid en
ledigheid is overgegeven. Zij brachten het ook eindelijk, door deze en gene boschnldigingen zoo ver, dat
de Koning, uit vreeze voor het gemeen, hem van zijne
ambten ontzette, waardoor hij oogenblikkelijk in gevaar
geraakte, aan de woede van het volk opgeofferd te
worden. In dezen toestand begaf hij zich naar het huis
van den Hollandschen gezant Van der Meer, die hem
vervolgens in zijne koets geleidde tot den Heer Stanhope, destijds ambassadeur van de Engelsche Kroon te
Madrid. Hier meende hij voor alle verdere vervolgingen
bevrijd te zullen wezen; maar de Koning, steeds door
zijne vijanden aangezet, liet den 21 Mei 1726 den grooten Raad van Castilië vergaderen, en besloot daarin,
den Hertog Van Ripperda met geweld uit het huis
van den Engelschen ambassadeur te doen halen, en
hem naar het kasteel van Segovia in hechtenis te brengen, welk besluit ook terstond ten uitvoer werd gebracht.
Toen hij op dat kasteel eenigen tijd gevangengezeten
had, kwam hij in kennis met eene Castiliaansche juffer,
die in nauwe vriendschap leefde met de vrouw van den
slotvoogd, bij wie zij doorgaans de namiddagen kwam
doorbrengen. Vervolgens knoopte hij eene intieme vriendschap aan met deze juffer en was zij hem niet alleen
behulpzaam om over een muur in den tuin van het
kasteel te ontsnappen, maar nam ook met hem de vlucht
naar St. Andero, waar hij zich met haar aan boord
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van een Hollandsch schip begaf, waarmede hij eerlang
in Holland kwam, terwijl zijne vrouw en kinderen in
Spanje waren achtergelaten. Ripperda, die zich nu weder in zijn vaderland bevond, was er onophoudelijk op
uit, hoe hij zich op Spanje zou kunnen wreken en
zijne heerschzucht bevredigen. Juist te dezer tijd was
er in den Haag een ambassadeur 'van den Keizer van
Marokko, genaamd Perez, herwaarts gekomen om de
verschillen, tusschen den Moorschen Vorst en de StatenGeneraal ontstaan, te bemiddelen.
Met dezen man maakte hij kennis en stond hem verscheidene plannen af, welke hij had ontworpen om zich
op Spanje te wreken. Perez, die Admiraal van den
Keizer van Marokko en zeer bedreven in de krijgskunde was, vond zeer veel smaak in deze ontwerpen,
en beloofde hem ze, wanneer hij weder te Marokko
zoude gekomen zijn, aan den Keizer te zullen voordragen. Doch Ripperda, ongeduldig, zoolang naar den uitslag te moeten wachten, begaf zich inmiddels naar Engeland, alwaar hij weldra met de eerste heeren van
het Rijk in kennis kwam, omdat allen nieuwsgierig
waren een man te zien, die reeds zooveel van zich
had doen spreken in Europa. Hier verzuimde hij niet,
zijne plannen ten nadeele van Spanje aan het Engelsche bewind mede te deelen en trachtte, door het opzetten van Engeland tegen Spanje, zijne bijzondere
wraak te voldoen; doch toen hij voor de tweede maal
gehoor bij George I., Koning_ van Engeland, verzocht
had, ten einde te vernemen, of men genegen was zijne
ontwerpen te volgen, gaf die Monarch hem dit snerpende antwoord: »Gij kunt, mijnheer! uwe voorslagen
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elders indienen ; want ik moet u zeggen, dat ik vrees,
dat gij nog te veel van den geest van verraderij hebt
behouden ; gij hebt uwe meesters slecht gediend, derhalve kan ik niet hopen in u te zullen vinden, hetgeen hunne weldaden tevergeefs in u hebben gezocht.
Ik zal mij niet verder uitlaten. Dit gezegde zal u mijne
gedachte genoegzaam ontvouwen." Dit antwoord verbitterde Ripperda zoo geweldig, dat hij besloot zich
zoowel op Engeland als op Spanje te wreken, indien
hij immer daartoe in de gelegenheid mocht komen. Hij
verbleef echter nog eenigen tijd in Engeland, maar
ziende, dat hij daar zeer veel geld verspilde, keerde
hij met zijne Castiliane en met zijn getrouwen kamerdienaar, die met hem uit Spanje gek omen en hem in
zijne vlucht behulpzaam was geweest, naar Holland terug. Hier maakte hij nader afspraak met den ouden
Perez, vertrok naar Amsterdam en van daar naar
Texel, alwaar hij aan boord ging van een schip, dat
naar Marokko zeilree lag.
Te Tanger aangekomen, begaf hij zich, nadat hij aldaar Benige dagen uitgerust -had, naar Mequinez. Door
toedoen van den Admiraal Perez verkreeg hij gehoor
bij den Keizer en hield hij, die destijds nog den naam
van Christen droeg, tot dien barbaarschen vorst de volgende aanspraak:
Onverwinnelijke leeuw, Cherif der cherifs, geweldige
stroom, machtige donder, grootmoedige olifant, ontembare oorlogsheld, rechter der aarde, Koning der koningen, Heer der heeren, Monarch der monarchen, gij ziet
hier voor uwe voeten gebogen den ootmoedigsten uwer
dienaren en slaven, die, na eene langdurige vervolging,
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waaruit de machtige God, dien gij dient, hem gered
heeft, erkent, dat hij geen geluk te hopen heeft dan
onder uwe regeering, welker zoetheid gelijk is aan den
honig der bijen en de melk uwer machtige kudden.
indien gij, mijn Heer ! gevoeliger voor mijne rampen
zijt, dan de ondankbare stervelingen die ik beschermd
heb, en mij wilt aannemen onder het getal uwer slaven, gedoog dan dat deze armen, dat dit lichaam gebruikt worden ter uwer bescherming tegen de vijanden van uwen machtigen schepter. De ellendige Spanjaarden, dat schuim der aarde, pogen de grootheid
uwer mogendheid te verminderen. Zij werken, sedert
langen tijd, aan ontwerpen tot uwen ondergang, en
indien ik het bekennen moet, machtige leeuw! de eerbied die mij beving op het hooren van uwen onverwinnelijken moed, van uwe goedheid en dapperheid,
van uwen ijver voor de waarheid en van uwe zachtmoedigheid omtrent uwe slaven, hebben mij getrokken
tot den voet van uwen luisterrijken troon, om u de
oogmerken van uwen vijand bekend te maken, en om
uwe vriendschap en bescherming, ofschoon ik die onwaardig ben, te verzoeken. Ik ben reeds verzekerd
door uwen ambassadeur Perez, , wiens aanbeveling ik u
overgeef, dat mijne diensten door uwe hoogheid niet
geweigerd zullen worden, en dat gij, door mij onderricht van hetgeen in de Europeesche hoven tegen u
broeit, ter goeder uur aan uwe verdediging zult denken, indien hunne stoutheid, waaraan men niet twijfelen kan, zoo ver gaat, dat zij iets tegen uwe Staten
zouden willen ondernemen."
Het antwoord "van den Keizer op deze aanspraak was
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echter maar tamelijk gunstig. De vorst beloofde hem
dat hij zijne voorstellen in beraad zoal nemen, en hem
doen roepen, indien hij van zijne diensten gebruik
wilde maken, mits hij geen hond (hetgeen zooveel beteekent als Christen) bleef, maar zijne dwaling erkende.
Des anderendaags, door toedoen van een Franschen renegaat, verkreeg hij andermaal gehoor bij den Keizer
en toen hernam die Vorst: Ik zal uwe voorstellen met
genoegen aannemen, maar dewijl ik er voor de terugkomst van Perez geen gebruik van kan maken, kunt
gij ze intusschen bij u zelven nog eens nader onderzoeken.
Toen Perez eindelijk uit Holland -was teruggekomen,
werd er bij den Keizer dagelijks druk beraadslaagd
over de voorstellen, die de Hertog Van Ripperda tegen
Spanje gedaan had, welke beraadslagingen hij steeds
bijwoonde. Hoe meer echter zijne voorstellen ingang
vonden, hoe ernstiger hij telkens werd aangemaand om
den Mohammedaanschen godsdienst te omhelzen. Daarin
vond hij, die reeds met alle godsdiensten den spot
dreef, weinig bezwaar, doch daar dit niet kon geschieden zonder zich te laten besnijden, waarvoor hij
uitermate bang was, trachtte hij dit zoolang mogelijk
te ontduiken, maar al zijne tegenspartelingen konden
niet baten. Wilde hij in dit land zijn fortuin maken
en zijn haat tegen Spanje koelen, dan moest hij er
aan, en zoo werd hij dan ook eindelijk, in tegenwoordigheid des Keizers, besneden, waarna, hij 't Moharnmedaansche geloof omhelsde, door den Keizer zelf den
tulband opgezet, en tot Bassa verheven werd.
Ripperda, nu een Turk geworden zijnde en den vrijen
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toegang tot den Keizer hebbende, deed niet anders
dan den vorst telkens tot den oorlog tegen de Spanjaarden aanzetten. Hij ried hem aan het beleg te slaan
voor Ceuta, de eenige plaats, die de Spanjaarden in
de Straat hadden, en welke de Barbaren sedert veertig
jaren tevergeefs getracht hadden te vermeesteren. Hij
haalde den vorst ook weldra tot zijn gevoelen over,
zoodat deze, aan het goed gevolg van Ripperda's voorstellen niet meer twijfelende, bevel gaf om een leger
in het veld te brengen, waarover hij het opperbevel aan
den Hollandschen Bassa, gelijk men Ripperda gemeenlijk noemde, opdroeg. Hij trok ook eerlang tegen de
gezegde Spaansche vesting op, aan het hoofd van vier
en twintig duizend man, doch zijne onderneming mislukte niet alleen, maar hij werd zelfs met groot verlies door de Spanjaarden geslag en .
Ripperda echter wist door zijne listige brieven den
Keizer te beduiden, dat de oorzaak van zijne mislukte
onderneming alleen aan koppigheid en halsstarrigheid
van zijn volk moest geweten worden; zoodat de vorst,
in de meening dat hij te zacht van aard was voor een
volk, dat met hardheid moest behandeld worden, hem
terugriep, om hem bij zich in den raad te hebben, en
het bevel over het leger- aan een ander opdroeg.
Doch alles wat vervolgens op raad van Ripperda en
volgens zijne plannen werd ondernomen, viel verkeerd
en tot nadeel der Barbaren uit, welke nadeelen doorgaans, onder dit volk, door het verworgen of onthoofden van den bevelhebber gevolgd werden; doch Ripperda had zich zoo diep in de gunst weten in te dringen bij de moeder van den Keizer, dat dit oude Afri-
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kaansche schepsel, zooals men zeide, haren zoon op
den Koran had doen beloven, hem geen leed te zullen
doen. Zeker is het, dat zij hem meermalen het leven
heeft behouden.
Intusschen was er destijds in het Rijk, een mededinger naar de kroon opgestaan, Muley Hamet geheeten ; die, gebruik makende van het misnoegen des volks
over den ongelukkigen oorlog en de zware lasten, die
het daarvoor moest opbrengen, aan het hoofd van
een leger Mooren, in de staten van Marokko eenen
inval deed, en zooveel gewelddadigheden bedreef, dat
de Keizer bevreesd werd en Rippe fda met een leger
van tien duizend man tegen hem uitzond. Ripperda
had het geluk den vijand te verslaan en terug te drijven, welke tijding den keizer zoo zeer verheugde, dat
hij terstond een bevelschrift uitvaardigde, waarbij hij
al zijne onderdanen beval, den Hollandschen Bassa
te houden voor den eersten persoon des Rijks naast
hem.
Ripperda die alzoo de macht in handen had om te
doen wat hij wilde, richtte zijne wapens weder tegen
Spanje en trachtte vooral de vestingen Oran en Ceuta
meester te . worden ; doch alles mislukte, niettegenstaande hij zich dapper gedroeg, zoodat hem in een
der gevechten tegen de Spanjaarden, een paard onder
het lijf werd doodgeschoten. Muley Hamet, die zijn
voordeel trachtte te doen met de nederlaag van Ripperda, en het daardoor vermeerderde misnoegen des
volks, drong andermaal in het koninkrijk Fez met een
leger, dat door het volk, hetwelk tot hem overliep,
van dag tot dag vermeerderde. Hierbij kwam nog, dat
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de nederlaag gevolgd was door een hevigen opstand,
waarbij het volk den Keizer afgezet en Muley Barnet op
den troon gesteld wilde hebben. Nadat de Keizer dien
opstand te boven gekomen was, liet hij de voornaamsten van het Rijk verworgen, en richtte voorts zulk
een vreeselijk bloedbad aan, dat het volk hoe langer
zoo meer tegen hem verbitterd werd. Vervolgens kwam
er nog een ander mededinger naar de kroon opdagen, Muley Aly geheeten, die het binnen korten tijd
zoo ver bracht, dat de Keizer genoodzaakt werd
zijn Rijk te verlaten en de vlucht te nemen, terwijl
Muley Aly door het, volk tot Keizer van Marokko werd
uitgeroepen.
Dewijl nu het volk in den opstand het hoofd van
den Hollandschen Bassa geëischt had, kon Ripperda
lichtelijk opmaken, wat eerlang zijn lot zou zijn,
waarom hij zijne kostbaarste goederen bijeenpakte,
en de vlucht nam naar den Bassa van Tetuan, die zijn
bijzondere vriend was, en onder wiens bescherming hij
zich begaf.
De nieuw verkoren Keizer liet, terstond na zijne
komst op den troon, een bevel uitvaardigen aan al de
Bassa's van zijn Rijk, om zich naar Mequinéz te begeven, ten einde den eed van getrouwheid aan hem af
te leggen; doch de Bassa van Tetuan, zoowel als Ripperda, genoegzaam zeker, dat het opvolgen van dit
bevel hun het leven zou kosten, weigerden derwaarts
te komen, maar verzamelden eenige troepen, en begaven zich daarmede naar Tanger, welke stad zij
versterkten, onder voorwendsel ze tegen den nieuwen
Keizer te zullen verdedigen ; doch deze begreep, dat
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hij zich meer door goede woorden dan door geweld
op den troon moest vestigen. Hij bood derhalve den
Bassa van Tetuan en Ripperda het leven aan, mits
zij hem als Keizer erkenden, waarin zij oogenblikkelijk toestemden en zich toen weder gerustelijk naar Tetuan begaven.
Ripperda zag zich hierdoor van een oogenschijnlijken dood gered, terwijl de ongelukkige Keizer Muley
Abdallah, door het opvolgen van den wraakzuchtigen
raad van dezen Hollandschen Bassa, van den troon
gestooten en van kroon en schepter beroofd werd.
Men ziet hieruit, welken invloed de woelzieke en
heerschzuchtige aard van een enkel mensch dikwijls
op een geheel Rijk en zelfs op de gansche samenleving
kan uitoefenen.
Ripperda middelerwijl door de jicht, waarmede hij
van zijne jeugd af was behept geweest, veel sterker
dan immer te voren aangetast, begon te gevoelen, dat
zijn einde naderde, terwijl zijn tot dusverre verdoofd
geweten ontwaakte, en de wroegingen over zijn ongehoord gedrag zijne smarten grootelijks vermeerderden. In dezen toestand begon hij te verlangen naar
den bijstand van een Christen geestelijke, en te dien
einde werd zekere Pater Zacharias, die zich destijds
te Mequinez bevond, bij hem ontboden, aan wien hij
in het geheim verklaarde dat hij van den Mohammedaanschen godsdienst afstand deed en in de Roomsche
kerk wilde sterven, waarop hij biechtte en de absolutie
ontving. Hij leefde nog eenige dagen daarna in groote
smart en zielsangst. Toen hem ten laatste gevraagd
werd, of hij aan zijne kinderen, welke hij bij de Casti-
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liane verwekt had, nog iets had te zeggen, gaf hij ten
antwoord : »Helaas ! wat zou ik hun te zeggen hebben, anders, dan dat zij mijn voorbeeld niet navolgen,
dat zij minder heerschzucht en meer vroomheid aan
den dag leggen!" Eindelijk gaf hij na zulk een onrustig leven in de armen van Pater Zacharias den geest,
den 17 October 1737.
De Barbaren, niet wetende dat hij als een Christen
gestorven was, begroeven hem op hunne wijze te Tetuan, met zeer veel staatsie; zelfs hield een Turksch
Iman of priester eene lijkrede over hem, waarin hij
een verhaal deed van zijne dappere daden en edelmoedige bedrijven. Vervolgens lieten zij in de Moorsche taal op zijn grafzerk zetten :
HIER LIGT DE BASSA,

HERTOG VAN RIPPERDA,
DIE STIERF NADAT HIJ VELE GROOTE
DADEN GEDAAN
EN VOOR ZICH VEEL ROEM
VERWORVEN HAD,
IN DE LEGERS EN HET STAATSBESTUUR,
ZOO IN EUROPA ALS ONDER
DE REGEERING VAN

MULEY ABDALLAH.

BERISPELIJKE KARAKTERTREK DES HERTOGS VAN MARLBOROUGH (1704).

Ofschoon de hertog van Marlborough een der grootste veldheeren van zijnen tijd was, die aan de heerschzucht van den Franschen koning Lodewijk XIV de
gevoeligste slagen toebracht, en zich daardoor te recht
een grooten naam door geheel Europa verwierf, terwijl hij niet alleen door zijne landgenooten, de Engelsche natie, maar ook bij onzen Staat hoog aanzien en
eere genoot, stond hij echter vooral voor een zeer geldzuchtig en gierig man te boek, en dat in weerwil der
groote rijkdommen, welke hij bezat.
De algemeene bekendheid van dezen berispelijken
trek in het karakter van dien held gaf onder anderen
aanleiding tot het volgende voorval. Lord Peterborough ontmoette op zekeren tijd, toen hij door de
straten van Londen wandelde, een bedelaar, die hem
om een aalmoes aansprak en lord Marlborough noemde,
waarop zijn lordschap hem ten antwoord gaf : »Lord
Marlborough ben ik niet, en om u te bewijzen, dat ik
het niet ben, ziedaar een guinje !"
Des avonds voor den geluchten veldslag bij Hochstatt, waarbij de Franschen en hunne Bondgenooten
geheel verslagen werden, kwam de Oostenrij ksche veldheer, Prins Eugenius, in de tent van den hertog, om
met hem het plan voor den veldslag te beramen. Dan
nauwelijks was deze prins vertrokken, of Marlborough
riep zijn kamerdienaar en las hem duchtig de les, om-
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dat hij zes kaarsen had aangestoken, terwijl hij het wei
met twee had kunnen stellen.
Op een anderen tijd diende zich een man, die , naar
een voordeelig ambt stond, bij den hertog aan, om diens
voorspraak te verzoeken, er bijvoegende:: »Indien ik
het ambt verkrijg, heb ik duizend guinjes, waar uw
lordschap naar goedvinden over kan beschikken, en ik
beloof, op mijn woord van eer, dat ik het aan niemand vertellen zal." Lord Marlborough gaf hierop ten
antwoord : »Geef mij twee duizend guinjes, en vertel
het dan, als gij het goedvindt, aan de geheele wereld."

KARAKTER VAN JAN WAGENAAR (1709).

Jan Wagenaar, die zijn naam door verscheidene geschriften beroemd en door zijne Vaderlandsche Historie
onsterfelijk gemaakt heeft, werd 9 October 1709 te
Amsterdam geboren, en stierf aldaar 1 Maart 1773.
Hij was een man van een gezond lichaamsgestel,
van meer dan middelbare lengte, welgemaakt en blozend van uitzicht, en uit zijne oogen, waarin bedaardheid en zachtmoedigheid te lezen waren, straalden
schranderheid en geest. Zijn leven — dit blijkt genoeg
uit zijne schriften — was een leven van onafgebroken
studie en bezigheid; onvermoeid besteedde hij daaraan
den hem zoo dierbaren tijd, van 's morgens vroeg tot
's avonds laat; hij studeerde met zulk eene vlugheid en
gemakkelijkheid, dat hij nooit over zwakheid van hoofd
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klaagde, en gereedelijk van zijne boeken tot een gemeenzaam onderhoud met een vriend overging. Hij
bezat een aanminnig, deftig voorkomen; maar de ernst
van zijn aard loste zich nu en dan onder zijne gemeenzame vrienden in onschuldige boert op. Hij was
een groot vriend van zijn Vaderland en zijne geboortestad en een voorstander van zijne wettige overheid.
Voor zijne huisvrouw was hij een getrouw en lief hebbend man; voor zijne vrienden een waar vriend, en voor
allen, die zijnen bijstand inriepen een bereidwillig raadsman en helper, daar hij iedereen gaarne zooveel dienst
bewees en genoegen aandeed, alsof er zijn eigen belang mede gemoeid was, zonder dat hij er zich ooit iets
op liet voorstaan. Hoe zuinig hij ook op zijnen tijd
was, stond echter zijn huis, zijn tijd en zijne pen altijd
ten dienste van zijne vrienden gereed.
Gelijk hij schroomvallig van aard en geenszins hoogmoedig was op zijne kundigheden, zoo ontweek hij ook
alles, wat hem, als een geleerd en beroemd man,
eenige vertooning zou hebben doen maken, en het was
niet dan met veel moeite, dat men hem bewoog, zich
te laten portretteeren. Zijne grootste liefhebberij was
zaken van Staat en Regeering nauwkeurig en uitvoerig te beschrijven, waartoe hij zich bij uitstek goed van
echte en oorspronkelijke stukken wist te bedienen.
Toen hij de staatkundige en inwendige beschouwing
der regeering van onze voormalige Republiek onder
handen nam, was hij in zijne grootste kracht, en mogelijk heeft niemand ooit vlijtiger en nauwkeuriger de
eerste bronnen opgespoord, of zijne schrijvers juister
en getrouwer aangehaald, dan Wagenaar.
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Maar welk een naam, welk een eerbied en achting
deze man ook door zijne schriften, die meest alle
voortreffelijk in hunne soort zijn, verkregen hebbe,
welk eene verwondering zijne kennis en geleerdheid
ook hebben verwekt, dit alles kan geenszins halen bij
de meer gegronde achting, eerbied en liefde, welke
zijne tijdgenooten hem voorzeker hebben moeten toedragen, die hem van nabij aan den gezelligen disch,
in en buiten 's huis, en in zijnen wandel en gesprekken kenden, en den schat van kennis en geleerdheid,
die hem eigen was, vereenigd zagen met de schoonste en beminnelijkste hoedanigheden; die bij aanhoudendheid ondervonden, dat deze brave en deugdlievende man bij dat alles nederigheid en zedigen twijfel
aan eigene kennis, en bij ware verdienste eene ingetogen ziel bezat.

En dat is ook het ware, jonge vrienden. Wezenlijke
kennis gaat altijd met nederigheid gepaard. Dat hebben
wij nog in onzen leeftijd gezien in den in 1839 overleden Amsterdamschen hoogleeraar Nicolaas Godfried
Van Kampen, een man, die vele van de beminnelijke
karaktertrekken van Wagenaar in zich vereenigde, die
even als hij godsdienstig, kundig, werkzaam en vlug
was; die even als hij zijn vaderland vurig beminde en
het door vele zijner geschriften verheerlijkte en tot nut
strekte, die ook bij al zijne onbegrijpelijke vlijt altijd
voor zijne vrienden gereedstond, die gaarne aan alle
gezellig verkeer deelnam en met raad en daad bijsprong
waar hij van dienst kon zijn; die eigene verdienste gering
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achtte en in den welmeenenden lof van anderen uitbundig
was; die in zijne nederigheid lang geheel voorbijgezien
en meermalen miskend werd, maar wiens gedachtenis,
ook door zijne schriften, zal in eere gehouden worden, zoo lang het hart van den Nederlander voor
het Vaderland en zijne voortreffelijke mannen blijft
gloeien.
Volgt zulke voorbeelden na, en gij hebt niet tevergeefs geleefd!

TREURIG OMKOMEN VAN JAN WILLEM
FRISO, PRINS VAN ORANJE- NASSAU (1711).

De erfenis van Willem III Koning van Engeland en
Stadhouder van Holland, die den Prins Jan Willem
Friso aanzienlijke goederen zou aanbrengen, is de aanleidende oorzaak tot zijnen dood geweest. De Koning
van Pruisen, die een bloedverwant van dezen Prins
was, achtte zich mede tot die erfenis gerechtigd, en
maakte er daarom aanspraak op. Nadat de Pruisische
gezant tevergeefs met de gemachtigden der Algemeene
Staten (die door Willem III tot uitvoerders van zijnen
uitersten wil benoemd waren) in onderhandeling was
getreden, om tot eene minnelijke schikking te geraken, kwam de Koning van Pruisen in Juni 17H in
persoon in den Haag, om zelf met den Prins te onderhandelen, daar hij zich voorstelde, dat zij het mondeling spoediger eens zouden worden. De Prins, die
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zich destijds in het leger bevond, waar hij over het
voetvolk bevel voerde, werd diensvolgens door de Staten-Generaal verzocht om in den Haag te komen en
vertrok 11 Juli uit het leger, vergezeld van den Heer
Hilken, zijn opperstalmeester, den Heer Verschuur, zijn
opperhofmeester en eenige andere personen van zijn
hofgezin. Nadat hij des nachts te Rijssel had vertoefd,
kwam hij 14 Juli aan de Moerdijk. Hier moest hij overvaren en begaf zich te dien einde eerst met de Heeren
Hilken, Verschuur, Plettenberg en Moesbergen in eene
kleine veersehuit, om des te eer over te zijn, daar
het weder toen zeer stil was; maar nauwelijks was
de Prins in de schuit, of er stak een sterke wind op,
verzeld van regen, waarop de Prins de schuit liet stilhouden en overstapte in de pont, waar zijne koets in
was, en waarin hij zich nederzette, om voor den regen
beschut te zijn. De schuit kwam intusschen behouden
aan de overzijde, ofschoon men gedacht had met schuit
en al te zullen blijven en op datzelfde oogenblik was
de pont met den Prins slecht twintig schreden van
den wal, doch een weinig beneden de haven, waar
men wezen moest, omdat de schippers, die het er niet
recht op aangezet hadden, zich genoodzaakt zagen, dieper in den stroom te wenden, ten einde de haven te
winnen. Op dit tijdstip kwam er eenwindvlaag, waardoor het vaartuig overzij gesmeten werd, zoodat het
water met groot geweld er in liep. Toen liet de Prins
het portier van zijne koets openen en ging er uit met
de Heeren Hilken en Du Tour; doch de pont, die intusschen geheel vol water was geraakt, werd nu geheel
en al overzijde gerukt. De prins hield een tijdlang den
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Heer Du Tour vast, die zich aan een van de portieren
der koets hechtte, maar een golf brak hun de handen
los en sleepte hen beide naar den grond. De Heer Du
Tour stak echter zijne handen weer boven en vatte
een touw, waaraan hij zich met den Prins vasthield,
schoon hen de golven gestadig over het hoofd rolden.
De Heer Verschuur, die in de veerschuit gebleven, en
daarmede reeds overgekomen was, was in de herberg
het middagmaal gaan bestellen, en had het roepen, dat
hij hoorde, eerst voor vreugdekreten, wegens het aanlanden van den Prins gehouden, maar was tot zijne
groote smart, bij zijn weder uittreden van de herberg,
aanschouwer van het verdrinken van den vorst. Hij
vaardigde terstond twee kleine sloepen ter hulpe af ;
doch deze kwamen te laat en de Prins zonk weg

op het oogenblik, dat zij gereed waren hem te grijpen.
De heer Du Tour, twee knechts en de koetsier werden bijna zieltogende gered, daar zij zich aan het vaartuig of aan een touw hadden vastgehouden. Men zocht
en vischte tevergeefs naar het lijk van den Prins tot
22 Juli, toen een schipper, die van de Klundert kwam
het zag drijven, bijna op dezelfde plaats, waar hij verdronken was. Hij vischte het droevige overschot van
den Prins op en bracht het te Dordrecht, waar het
gebalsemd en vervolgens naar Leeuwarden vervoerd
werd. Eerst een jaar daarna is het te dier stede in
het graf der Stadhouders van Friesland ter aarde besteld geworden.
Deze ongelukkige dood beroofde het land van een
dapper en bekwaam veldoverste, want Jan Willem
Friso had in verscheidene veldslagen en belegeringen

SCHRANDERE LIST VAN LADY NILHILSDALE.

eene buitengemeene onversaagdheid aan den dag gelegd,
vooral in den bloedigen veldslag bij Malplaquet, waar
hij het bevel voerde over het voetvolk van den Staat,
aan den linkervleugel van het leger der Bondgenoo, ten, en waar hij, toen hij zag dat zijn volk begon terug
te trekken, zijne manschappen met de grootste onverschrokkenheid en welberadenheid weder ten strijde
voerde. Bij die gelegenheid nam hij zelf een vaandel
in de hand, en plantte het in weerwil van een verschrikkelijk vuur op de vijandelijke verschansingen.
De Prins was gehuwd met de Prinses Maria Louisa
van Hessen-Kassel, bij wie hij eene dochter had verwekt. Zes weken na het overlijden van haren gemaal
bracht zij een prins ter wereld, die Willem Karel
Hendrik Friso werd genoemd en in 1747 tot Stadhouder, Admiraal en Kapitein-Generaal van de zeven Vereenigde Provinciën verkoren is. Jan Willem Friso was
de overgrootvader van Koning Willem I.

SCHRANDERE LIST VAN LADY NILHILSDALE
OM HAREN MAN TE REDDEN (1716).

In 1716 werden te Londen eenige lords, die zich
in eenen opstand tegen het gouvernement hadden ingelaten, ter dood veroordeeld, en onder dezen ook
Lord Nilhilsdale, doch de laatste werd door eene welgeslaagde kunstgreep van zijne gade bevrijd. Al de vrouwen van de veroordeelde heeren hadden de vrijheid
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gekregen, hare mannen in de gevangenis te bezoeken,
ten einde van hen afscheid te nemen. Lady Nilhilsdale
maakte op hare beurt gebruik van deze vergunning. Zij
werd door twee kameniers vergezeld, en hield terwijl zij
het gebouw binnentrad den neusdoek voor haar gezicht.
Zoodra zij echter bij haren man was gekomen, overreedde
zij hem, hare eigene kleederen aan te trekken en in
dezelfde houding, met den neusdoek voor het gezicht,
den kerker te verlaten, daar hij alsdan op de rivier voor
Londen een schip zeilree zou vinden, dat hem terstond
naar Frankrijk zou overvoeren. Daar lord Nilhilsdale
genoegzaam dezelfde lengte had als zijne echtgenoote,
slaagde deze list volkomen. Zonder eenige verdenking
op te wekken, verliet hij den kerker, en eenmaal gelukkig aan boord van het schip gekomen, stapte hij
binnen weinige uren behouden te Calais aan wal. Des
anderen daags reeds vroeg in den ochtend kwam er een
predikant in de gevangenis om den lord op den dood voor
te bereiden. Deze stond niet weinig verrast, in plaats
van den man de vrouw te vinden. De gouverneur van
den Tower, het kasteel, waar de staatsmisdadigers
werden gevangengehouden, kreeg toen weldra kennis
van het voorgevallene, maar ook niet lang daarna van
regeeringswege den last om Lady Nilhilsdale te ontslaan. Zoodra deze zich op vrije voeten bevond, volgde
zij haren echtgenoot, die aan hare schranderheid het
behoud van zijn leven verschuldigd was.

EENIGE LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
DE KEIZERIN KONINGIN MARIA
THERESIA (1717).

Maria Theresia van Oostenrijk werd geboren te
veeenen, 13 Mei 1717, en was de oudste dochter van
Karel VI, de zestiende keizer uit het huis van Oostenrijk. Zij trouwde in 1736 met Frans, hertog van
Lotharingen, naderhand groot-hertog van Toskanen
en vervolgens keizer, onder den naam van Frans I.
De dood van haren vader, waardoor zij koningin
werd van Hongarije en Bohemen, bevestigde weldra
het gewone gezegde van den grooten Eugenius : 1,dat
eene krijgsmacht van honderd duizend man beter waarborg is dan honderd duizend tractaten," want deze
vorstin, die toen nog maar drie en twintig jaren telde,
had zich nauwelijks in het bezit van hare vaderlijke
erflanden gesteld, of de keurvorst van Beieren en de koningen van Polen en Spanje, maakten, in weerwil van
alle daartegen strijdende verdragen, aanspraak op die
nalatenschap, en alsof dit nog niet genoeg ware, vorderde de koning van Pruisen, dat zij hem vier hertogdommen in Silezië zoude afstaan, en toen zij aan
dien eiséh weigerde te voldoen, deed hij in 1740 aan
,het hoofd van veertig duizend man, een inval in dat
landschap en begon een oorlog, die zich weldra over
geheel Europa uitbreidde.
In het volgende jaar 1741 bevond de van alle kanten aangerande vorstin zich in de noodzakelijkheid om
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het hoofd te bieden aan de legers van Beieren, Frankrijk, Spanje, Savoijen en Saksen. In dezen beaarden
toestand besloot zij zich te werpen in de armen der
Hongaren, welke natie anders over het algemeen, uit
hoofde van de gestrengheid harer voorzaten tegen hen,
haar huis geen goed hart toedroeg. Zij verscheen te
dien einde in de vergadering van den Hongaarschen
Rijksdag te Presburg, en den jongen aartshertog, die
destijds nog maar weinige maanden oud was, en naderhand onder den naam van Jozef II keizer geworden is, op hare armen houdende, hield zij de volgende aanspraak in de Latijnsche taal: »Verlaten van
mijne vrienden, vervolgd door mijne vijanden en aangevallen door mijne allernaaste bloedverwanten, blijft
mij geen andere toevlucht dan in ulieder getrouwheid, moed en standvastigheid. Ik stel in uwe handen de dochter en den zoon van uwe koningin, die al
hun heil van u verwachten." Nauwelijks had zij deze
woorden uitgesproken, of de Hongaren, getroffen door
deze taal en het gelaat van de koninklijke moeder en
haar kind, trokken hunne sabels en riepen eenparig:
»Laat ons sterven voor onze koningin Maria Theresia!"
Men kan begrijpen, welk een moed dit der vorstin
moest inboezemen, daar zij, in eene vlaag van neerslachtigheid, eenige dagen te voren aan hare zuster,
de hertogin van Lotharingen, geschreven had : »Ik weet
nog niet, of mij wel ééne stad zal overblij ven, om er
het hoofd ter ruste , te leggen."
Terwijl nu door duizenden van hare onderdanen de
wapenen werden opgevat, om haar te verdedigen, zocht
Maria Theresia ook hulp bij vreemde hoven en inzon-
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derheid bij Engeland en de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, welke mogendheden haar ook, ter goedmaking der kosten van den oorlog, onderstand in geld
zonden. Het medelijden, dat de Engelsche natie met
de kommerlijke omstandigheden der jonge vorstin had,
was zoo groot, dat de hertoginne-weduwe van Marlborough onder de voornaamste dames van Londen eehe
inschrijving opende, ten voordeele van Maria Theresia,
waarbij zij zich verbonden, om haar honderd duizend
pond Sterling (f 1.200.000) te betalen, waarvan de hertogin alleen voor veertig duizend pond inschreef; doch
de koningin had de kieschheid om voor dit aanbod te
bedanken, en begeerde geen onderstand van bijzondere
personen, maar wel van de gansche natie, door het
Parlement vertegenwoordigd.
Na een langduriger oorlog vol wisselvalligheden, kwam
zij eindelijk al de rampen en wederwaardigheden, die
zij geleden en ondergaan had, te boven, bij den vrede
te Aken, die in 1748 gesloten werd, en welke haar op
Silezië na, dat zij grootendeels aan Pruisen moest afstaan, in het volle bezit stelde van hare vaderlijke erfenis, waarvoor zooveel bloeds was gestort.
Zoodra was deze uitmuntende vorstin niet in het
vreedzame bezit harer landen gesteld, of zij deed hare
groote hoedanigheden nog meer uitblinken in eene aanhoudende zorg voor het welzijn harer onderdanen. Toen
zij in 1751 weder eene dochter ter wereld had gebracht,
gedoogde zij niet, dat de vreugd over die geboorte door
het afsteken van vuurwerk of andere kostbare vertooningen aan den dag werd gelegd. Zij begreep, dat dit
ten koste van hare onderdanen, die reeds door een lang-

KONINGIN MARIA TIIERESIA.

durigen oorlog uitgemergeld waren, zou moeten geschieden, en dat ook zulk een vermaak maar weinige
oogenblikken kon duren ; doch om deze gebeurtenis
waardiger in gedachtenis te houden, besloot zij haar
door eene daad van goedertierenheid te kenmerken,
en beval te dien einde, dat alle deserteurs, die tot den
kruiwagen waren verwezen, zouden ontslagen en weder in dienst aangenomen worden. Zoo bespaarde zij
hare onderdanen eene overbodige uitgaaf, en een aantal ongelukkigen herdachten nog jaren daarna met
dankbaarheid de blijken harer liefderijkheid.
Eene oude vrouw van 108 jaren, die sedert verscheiden jaren gewoon was op Witten Donderdag ten hove
te komen, om eene van de twaalf arme vrouwen te
wezen aan welke Maria Theresia, toen reeds keizerin
geworden, volgens aloud gebruik de voeten wiesch, en
die zij vervolgens aan tafel bediende, liet haar weten,
dat zij nu reeds twee jaren door de gebreken des ouderdoms verhinderd was geworden, ten hove te verschijnen, hetwelk haar ten uiterste griefde, niet uit hoofde
van het gemis van de eer, welke zij aasdan gewoon
was te genieten, maar omdat zij daardoor verstoken
was van het geluk om hare souvereine te zien. De
keizerin begaf zich op het ontvangen dezer boodschap,
terstond naar het dorp, waar de oude vrouw woonde,
en de armzalige hut ingetreden zijnde, waarin deze
haar verblijf hield, zeide zij : »Lieve vrouw, ik heb gehoord, dat het u zoo smart, dat gij niet bij mij kunt
komen, maar laat dat u niet verontrusten, ik kom
daarom naar u zien." De oude vrouw, die uit hoofde
van de zwakheid harer beenen niet meer gaan of staan
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kon, deed den mond open, maar kon geen enkel woord
uitbrengen, en stak onder een vloed van tranen hare
vermagerde handen naar de keizerin uit, die een tijdlang met haar in gesprek bleef en eindelijk, heengaande, haar eene som gelds ter hand stelde, die genoegzaam was om in al haren nooddruft te voorzien.
Daar de kinderziekte zoo dikwijls noodlottig voor het
huis van Oostenrijk was geweest, dewijl verscheiden
prinsen en prinsessen als slachtoffers daarvan waren
bezweken, liet Maria Theresia in 1768 in het gasthuis
van Meydling, aan vijf en zestig kinderen, zoo jongens als
meisjes, de proef der inenting van de natuurlijke pokken doen, en toen zij zich van den gelukkigen uitslag
daarvan had verzekerd, deed zij de aartshertogen en
aartshertoginnen, hare kinderen, deze kunstbewerking
ondergaan. Toen deze laatsten gelukkig hersteld waren,
gaf zij aan de gezegde vijf en zestig kinderen, op welke
het eerst in de landen onder haar gebied de proef
dezer inenting was genomen, in haar kasteel te Schónbrunn, een prachtigen maaltijd, bediende zelve, met de
aartshertogen en aartshertoginnen, deze kleine gasten
aan tafel, begiftigde hen ieder met twee gulden, en liet hen
het nagerecht onder elkander verdeelen en medenemen.
Hierdoor aangemoedigd, en nu ook de weerzin en
het vooroordeel tegen deze kunstbewerking grootendeels waren weggenomen, volgden hare onderdanen
haar voorbeeld en welhaast kwam de inenting algemeen in zwang door hare gansche heerschappij, zoodat
velen aan den dood werden ontrukt en de bevolking
zeer sterk toenam, tot onschatbaren zegen voor het
land, dat door ' den vernielenden oorlog zoovele inwo-
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ners had verloren. Maria Theresia was er daarom ook
steeds op uit, om dat verlies te herstellen, en met dat
oogmerk gaf zij bevel, dat geene burgerlijke of militaire
overheden zich zouden aankanten tegen de huwelijken
der soldaten, maar integendeel die zoo veel mogelijk
bevorderen. Hierdoor had zij het genoegen, vier jaren
daarna hare onderdanen met een getal van veertigduizend kinderen, welke uit die huwelijken waren geboren, vermeerderd te zien.
Hare uitmuntende hoedanigheden en hare onvermoeide zorg voor de welvaart van haar volk, maakten
zulk een dankbaren indruk op de gemoederen harer
onderdanen, dat er een gedenkpenning op hare regeering werd geslagen, op welken men haar den eernaam
gaf van Moeder des Vaderlands.
Deze uitmuntende vorstin eindigde haar roemrijk
leven 29 November '!.780.

LOTGEVALLEN VAN PRINS KAREL EDUARD,
DEN LAATSTEN TELG UIT HET KONINKLIJKE HUIS VAN STUART (1720).

Men vindt in de geschiedenis bezwaarlijk een voorbeeld van zulk een ongelukkig koninklijk huis als dat
der Stuarts. De eerste der Koningen van Schotland uit
dat huis heette Jacobus. Nadat hij achttien jaren in
Engeland had gevangengezeten, werd hij, benevens
zijne gemalin, door zijne eigene onderdanen vermoord.
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Jacobus II, zijn zoon, sneuvelde in zijn negen entwintigste jaar, in een gevecht tegen de Engelschen.
Jacobus III werd door zijne eigene onderdanen in
de gevangenis geworpen en naderhand door de opstandelingen in een veldslag gedood.
Maria Stuart, de kleindochter van dezen, werd van
den troon verjaagd, vluchtte naar Engeland, zat daar
achttien jaar gevangen, en werd door Engelsche rechters veroordeeld en onthoofd.
Karel I, kleinzoon van Maria, Koning van Engeland
en Schotland, werd door de Schotten aan de Engelschen verkocht, en te Londen op de openbare gerechtsplaats het hoofd afgeslagen.
Jacobus, zijn zoon, de zevende Koning van Schotland
en de tweede van Engeland van dien naam, werd door
zijn schoonzoon, onzen stadhouder Willem III, van den
troon verjaagd en de echtheid der geboorte van zijnen
zoon betwist.
Deze zoon, sedert bekend onder den naam van Pretendent van de kroon van Engeland of Ridder van
St. George, had reeds een en andermaal tevergeefs
getracht den troon van Engeland te beklimmen, maar
nam, toen al zijne ondernemingen mislukt waren, de
wijk naar Rome, waar hij als een vergeten burger leefde.
Zijn zoon, Karel Eduard, die bij hem te Rome was
opgevoed, een jongeling van groote begaafdheden, die
altijd groote begeerte had getoond, om zijn leven ter
herwinning van de Engelsche kroon te wagen, werd
in het jaar 1742, toen Frankrijk met Engeland in oorlog was, in het eerstgemelde Rijk ontboden, om eene
landing in Engeland te ondernemen en alzoo die mo-

LOTGEVALLEN VAN PRINS KAREL EDUARD.

gendheid in haar eigen Rijk aan te vallen. De oorlog
was echter algemeen geworden en daar het den Franschen in Duitschland en elders zeer tegenliep, lieten
de omstandigheden niet toe, dat men aan hem of de
voorgenomene landing in Engeland dacht.
Karel Eduard, die zich middelerwijl in Frankrijk
ophield, geraakte op zekeren tijd in gesprek met den
Kardinaal Tencin, en toen hij zich bij dezen over
zijne omstandigheden beklaagde, voegde de Kerkvoogd
hem toe: »Waarom neemt gij niet een schip en zeilt
daarmede naar het Noorden van Schotland? Uwe tegenwoordigheid alleen is in staat, u daar eene partij
en een leger te verschaffen en zijt gij eenmaal zoo ver,
dan zal Frankrijk u wel ondersteunen."
Deze stoute raad vond ingang bij Karel Eduard, en
hij nam terstond het besluit dien ten uitvoer te brengen. llij deelde zijn voornemen mede aan zeven officieren, een Ier en zes Schotten, die op hoop van fortuin,
in zijn ontwerp deel namen."
Een Iersch koopman, Walsh genaamd, te Nantes
woonachtig, bezorgde hem een schip, dat achttien
stukken voerde, waarop hij zich, den 12 d " Juni 1745
met voormelde zeven officieren inscheepte, om de kroon
van Groot•Brittannië te veroveren, met niets anders bij
zich, dan omtrent achthonderd sabels, twaalfhonderd
snaphanen en acht en veertig duizend livres in geld. Dit
schip werd echter begeleid door een Fransch Koningschip van vier en zestig stukken, Elizabeth geheeten,
dat te Duinkerken ter kaapvaart uitgerust was. Men
had destijds namelijk in Frankrijk de gewoonte, om
aan hen, die ter kaap wilden varen, 's Konings sche-
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pen te verhuren. Het zonderlingste van deze onderneming was, dat noch de Koning van Frankrijk noch
zijn minister van Marine er eenige kennis van droeg.
Acht dagen waren deze schepen in zee geweest toen
zij drie Engelsche oorlogsschepen ontmoetten, die eene
koopvaardijvloot (geleidden; het grootste dezer oorlogsschepen, voerende zeventig stukken, scheidde van de
andere, om de Elizabeth te bevechten; doch het gevecht had geen ander gevolg, dan dat de beide schepen elkander zwaar beschadigden. Door een zonderling
geluk echter werd het schip, waarop zich de Pretendent bevond, niet aangetast, maar zeilde door, en
bracht hem weldra aan de kust van Schotland.
Karel Eduard stapte aan wal in eene kleine landstreek, Moidert genaamd, welker inwoners, zoodra hij
zich bekend had gemaakt, voor hem op de knie vielen. »Maar wat kunnen wij doen," zeiden zij; »wij
hebben geene wapenen, wij zijn arm, leven van haverbrood en bebouwen een onvruchtbaar land." »Ik zal,"
hernam de Pretendent, »dit land met u bebouwen; ik
zal dat brood met u eten, in uwe armoede deelen en
u wapenen bezorgen."
Deze menschen vielen nu terstond aan zijne zijde,
en weldra zag hij zich aan het hoofd van vijftienhonderd man: hij zond vervolgens het fregat waarmede hij
gekomen was, terug, om de Koningen van Frankrijk
en Spanje kennis van zijne ontscheping te geven en
om hulp te verzoeken. Beide Monarchen gaven hem
in hunne brieven den titel van Broeder. Zij zonden
hem ook inderdaad geld en krijgsbehoeften; wel is
waar werden eenige van de schepen, die het over-
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brachten, door de Engelsche kruisers genomen, doch
daar anderen behouden aankwamen, zag Karel Eduard
zijne partij van dag tot dag aangroeien. De omstandigheden waren destijds ook ongemeen gunstig. Koning
George II was buiten het Rijk in Duitschland, en in
geheel Engeland had men niet meer dan zes duizend
man geregelde troepen; daarbij kwam, dat eenige afdeelingen van het regiment van Sinclair, op de eerste
tijding van de landing tegen Karel Eduard afgezonden,
geheel verslagen en vier en tachtig Engelschen met
hunne officieren en bagage gevangengenomen werden.
Nadat hij zich van eenige steden van Schotland
meester had gemaakt, werd hij daar plechtig tot Regent
der Koninkrijken van Engeland, Schotland en Ierland,
in naam van zijn vader Jacobus III, uitgeroepen, en
sedert zag hij dagelijks zijne troepen door overloopers
vermeerderen. Ook kwamen de Hertog van Perth en
Lord Murray bij hem den eed afleggen. Door al deze
voordeelen aangemoedigd, besloot hij naar Edinburg,
de hoofdstad van Schotland op te breken. »Ik behoef
er mij maar te vertoonen," zeide hij, »om het volk
zich voor mij te doen verklaren." Voor die stad gekomen, ging de magistraat hem te gemoet, erkende hem
voor Vorst en Heer, en deed hem mede tot Regent
uitroepen.
Intusschen werd er door de bewindhebbers in Engeland, die gedurende 's Konings afwezigheid het Rijk
bestuurden, dertig duizend Pond Sterling op zijn hoofd
gesteld; doch daarentegen gaf Karel Eduard eenigen
tijd daarna een manifest uit, waarin hij al zijne aanhangers uitdrukkelijk verbood, iets tegen den persoon
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van den regeerenden Koning of tegen een der Prinsen
uit het Huis van Hanover te ondernemen.
Nauwelijks was de Pretendent meester van Edinburg,
of hij kreeg bericht, dat de Engelsche Generaal Cope
met een deel geregelde troepen tegen hem in aantocht
was, waarop hij terstond besloot hem slag te leveren.
Hij trok derhalve den 2d en October 1745 uit Edinburg, aan het hoofd van drie duizend Bergschotten,
tegen de Engelschen op, die meer dan vier duizend
man sterk waren. Toen het gevecht zou beginnen, trok
Karel Eduard zijn degen, en, de scheede wegwerpende,
geide hij tot de zijnen : »Mijne vrienden 1 ik zal dezen
degen niet weder opsteken, voordat gij vrij en gelukkig zult zijn." Al zijn volk viel daarop verwoed en onversaagd, zonder eenige orde of regel in acht te nemen,
op de Engelschen aan, die, over deze nieuwe manier
van vechten verbaasd, terstond in wanorde geraakten,
en alom hun heil zochten in de vlucht.
Weinige dagen na deze overwinning kwam er gelukkig een Fransch en een Spaansch schip op de kusten, om hem geld en wapenen te brengen, en eerlang
zag hij zijn leger tot zes duizend man vermeerderd.
De Koning van Engeland, die intusschen bericht had
gekregen van het voorgevallene, kwam den eden September in aller ijl te Londen terug. Terstond werd alles in het werk gesteld tot behoud van den vastgestellen
regeeringsvorm en van het Huis, hetwelk thans den
troon bezat. Men vorderde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden een bijstand van zes duizend man,
en eischte van het krijgsvolk en de Regeerins der steden een nieuwen eed, welken maatregel men des te
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noodzakelijker achtte, omdat de Pretendentsgezinden,
die doorgaans Jakobieten genoemd werden, overal het
hoofd begonnen op te steken. Zip dronken te Londen
openlijk op de gezondheid van den Koning en den
Prins, hetwelk zoowel op Jacobus en zijn zoon Karel
Eduard, als op Koning George en den Prins van Wallis
kon toegepast worden ; zij lieten zelfs in de nieuwspapieren eene bekendmaking plaatsen, inhoudende : dat
er een jong heer van groote verwachting was, die op
het punt stond een aanmerkelijk fortuin te maken, daar
hij in korten tijd een inkomen van eenige duizende
Ponden Sterling zou erlangen, en niets anders noodig
had dan eenige vrienden om zich te Londen te komen
nederzetten. Deze bekendmaking bewees duidelijk, dat
men den Pretendent bedoelde, maar de Engelsche Regeering kon, uit hoofde der vrijheid van drukpers, zoo
iets niet beletten.
De Engelsche krijgsmacht was middelerwijl van tijd
tot tijd versterkt, en nadat de Pretendent ook eenigen
onderstand uit Frankrijk had bekomen, kwam het den
288ten Januari 1746 bij Falkirk weder tot een gevecht,
in hetwelk de Jakobieten andermaal, met dezelfde ongeregeldheid als in het vorige jaar te Prestonpans, en
even onbesuisd, op 's Konings troepen aanvielen en
eene volkomene overwinning behaalden. De Hertog van
Cumberland, die zich sedert aan het hoofd van het
Engelsche leger had gesteld, trok echter Schotland in
en tastte den 27 sten April 1746 den Pretendent bij
Culloden aan. Zoo gelukkig als de beide vorige gevechten voor Karel Eduard waren uitgevallen, zoo
noodlottig was hem dit derde. Zijn leger werd geslagen
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en verstrooid, en hij zelf, gekwetst geworden, nam de
vlucht en zag zich weldra van velen der zijnen verlaten, zoodat hij ten laatste niemand meer bij zich had
dan twee officieren, Sheridan en Sullivan genaamd.
Met deze beiden dwaalde hij te voet, vijf dagen en
nachten, zonder een oogenblik te rusten, zelfs dikwijls
zonder eten ; zijne vijanden volgden hem overal op de
hielen, en het bloedgeld, dat laaghartig op zijn hoofd
was gesteld, verdubbelde hunnen ijver om hem te
vangen.
Na dus zonder eenige hulp en zonder dat zijn kwetsuur was verbonden, midden onder zijne vijanden te
hebben gezworven, belandde hij ten laatste aan de
kleine haven van Arizaig in het noordwesten van
Schotland. Hier scheen het geluk hem eenigen troost
te willen schenken. Twee kapers van Nantes, bestemd
om hem geld en levensmiddelen te brengen, kwamen
op het eiland aanzeilen; doch eer zij landden, zag hij
zich genoodzaakt door het aanhoudend zoeken dat naar
hem gedaan werd, het eiland te verlaten, en nauwelijks eenige mijlen van de haven af, begreep hij, dat
de beide schepen reeds teruggekeerd waren. Hij moest
nu onophoudelijk vluchten of zich verbergen, en in
dien toestand raadde hem Oneil, een Iersch officier in
Spaanschen dienst, die zich in deze noodlottige omstandigheden bij hem gevoegd had, eene veilige schuilplaats te zoeken op een nabijgelegen klein eiland, Stornay genaamd en het uiterste ten noordwesten van
Schotland.
• Ingevolge dezen raad begaven zij zich in eene visschersschuit derwaarts ; doch nauwelijks hadden zij den
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oever bereikt, toen zij vernamen, dat er eene afdeeling
uit het leger van den Hertog van Cumberland op het
eiland gekomen was. Karel Eduard was derhalve weder
genoodzaakt zich te verbergen, en den nacht met zijn
gevolg in een moeras door te brengen. Bij het aanbreken van den dag, staken zij weder met hun klein
vaartuig in zee, zonder eenige levensmiddelen en zonder te weten waarheen. Nauwelijks hadden zij twee
mijlen voortgezeild of zij zagen zich bijna omringd
door Engelsche schepen. In dien toestand schoot er
voor hen niets over, dan zich te begeven tusschen de
rotsen van een nabijgelegen klein en ongenaakbaar
eiland. Hier verborgen zij hunne bark achter de rotsen,
en bleven in die wildernis het vertrek der Engelsche
schepen of een onvermijdelijken dood afwachten, daar
zij niets bij zich hadden dan een weinig brandewijn
om hun ongelukkig en rampspoedig leven te rekken.
Bij geluk vonden zij echter hier en daar eenige gedroogde visch op den oever liggen.
Toen de Engelsche schepen eindelijk waren vertrokken, roeiden zij van het eene eiland naar het andere,
en landden ten laatste aan het eiland Whist, hetzelfde
waar Karel Eduard, bij zijne komst uit Frankrijk, aan
land was gestapt. Hier genoot hij eenige rust en verkwikking, doch het duurde niet lang; want, toen drie
dagen daarna eenig volk van den Hertog van Cumberland op het eiland kwam, scheen de dood of gevangenneming voor hem onvermijdelijk. Hij verborg zich
derhalve, met twee zijner metgezellen, drie dagen en
nachten in een hol of spelonk, en vond toen gelukkig
gelegenheid om weder van daar te ontvluchten naar
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een ander woest eiland, alwaar hij zich acht dagen
ophield met een weinig brandewijn, haverbrood en gezouten visch, daar hij niet weder in Schotland kon
komen, zonder gevaar te loopen van in handen der Engelschen te vallen, die genoegzaam het gansche strand
bezet hielden. Toch moest hij eindelijk besluiten om
het te wagen, wilde hij niet van honger sterven. Hij
begaf zich derhalve met de zijnen weder in zee en
landde in den nacht aan den oever. Langs het strand
zwervende, ontmoetten zij in den morgenstond eene
juffer te paard, vergezeld door een knecht : zij waagden
het haar aan te spreken. Deze juffer was gelukkig uit
het Stuartsgezinde Huis van Macdonall, en Karel Stuart
die haar in den tijd van zijn voorspoed had ontmoet,
herkende haar en maakte zich bekend. Zij stortten
wederzijds een vloed van tranen, doch die van juffer
Macdonall verdubbelden door het , gevaar, waarin zij
den Prins zag, omdat deze nauwelijks een voet kon
verzetten, zonder vrees van gevat te zullen worden.
Zij raadde hem zich in eene spelonk te verbergen, die
zij hem aan den voet van een berg aanwees, dicht hij
het hul je van een Bergschot, dien zij kende, en beloofde
hem daaruit te zullen verlossen, of eenige personen,
op welke hij vertrouwen kon te zullen zenden om
hem voort te helpen.
Karel Eduard begaf zich met zijne getrouwe metgezellen in de spelonk, en de arme Bergschot bracht hen
eenig haverbrood; doch toen zij twee dagen in dit afgrijselijk hol hadden gezeten, en er niemand tot hunne
redding kwam opdagen, verloren zij alle hoop, dewijl
het land overal met Engelsch krijgsvolk was bezet,
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zoodat zij ook geene levensmiddelen meer konden krijgen. In dezen toestand overviel den Pretendent eene
zware ziekte, en zijn geheele lichaam werd als bedekt
met kwaadaardige zweren ; zoodat, indien men bij deze
omstandigheid voegt, al wat hij reeds geleden had en
hetgeen er nog voor hem te vreezen was, het niet te
verwonderen zou geweest zijn, indien de natuur door
zijn dood een einde aan zijne ellende gemaakt had;
maar, de maat van zijne rampen was nog niet vol.
Juffer Macdonall zond eindelijk een bode naar het
hol, met bericht dat zijne ontkoming over land onmogelijk was, maar dat hij de vlucht moest nemen
naar het kleine eiland Benbecula en zich begeven ten
huize van een arm edelman, die hem werd aangewezen, alwaar hij juffrouw Macdonall zou vinden, en dat
men dan daar de middelen tot zijne verdere ontkoming
zou beramen.
Dezelfde bark, waarmede zij aan het vasteland waren
gekomen, bracht hen ook naar het eiland; doch nauwelijks hadden zij er voet aan wal gezet, of zij vernamen
dat de edelman, bij wien zij wezen moesten, den vorigen nacht met zijn gansche huisgezin was opgelicht.
Karel Eduard verborg zich derhalve weder met zijne
vrienden, terwijl Oneil op kondschap werd uitgezonden.
Deze had het geluk juffrouw Macdonall in eene boerenhut te ontmoeten, waar zij hem te kennen gaf dat
het eenige middel om den Prins te redden daarin
bestond, dat hij de kleederen van de meid, die zij bij
zich had, aantrok; doch dat er niemand met hen
moest gaan, of zij waren verloren. Nadat Karel Eduard
daarop met tranen van zijn gevolg afscheid had geno-
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meu, trok hij de kleederen van de meid aan, en volgde
juffrouw Macdonall onder den naam van Betsy, en in
deze vermomming vluchtte hij terstond met haar naar
het eiland Skie, ten westen van Schotland.
Zij waren nauwelijks aan het huis van een edelman
op dat eiland gekomen, of het werd eensklaps door
Engelsche soldaten omsingeld. Karel Eduard, in het
gewaad van de meid, opende hun zelf de deur, doch
had het geluk, niet herkend te worden; maar kort
daarna verspreidde zich toch de tijding op het eiland,
dat de Pretendent in dat huis was, zoodat hij genoodzaakt werd, juffrouw Macdonall te verlaten, en zich
alleen aan zijn lot over te geven.
Hij ging daarop tien mijlen te voet, slechts vergezeld door een matroos. Ten laatste van honger meenende te bezwijken, waagde hij het een huis in te treden, ofschoon hij wist dat de bewoner niet van zijne
partij was. »De zoon van uwen Koning," zeide hij tot
hem, »verzoekt u om brood en een kleed. Ik weet
dat gij mijn vijand zijt; maar ik geloof, dat gij echter
deugd genoeg bezit om geen misbruik te maken van
mijn vertrouwen en mijn ongeluk. Neem de ellendige
kleederen die ik aanheb en bewaar ze; mogelijk kunt
gij mij die nog eens in het paleis van den Koning
van Groot-Brittannië terugbrengen. De weldenkende
vijand gaf hem voor zoover de armoede van het land
toeliet, al het noodige, en bewaarde zijn geheim.
Uit dit eiland kwam hij weder op de Schotsche kust
in de streek van Morar, waar velen van zijne vrienden
woonden, en zwierf vervolgens door Lockaber en Badenock, in welke laatste plaats hij vernam, dat juffrouw
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Macdonall, zijne weldoenster, en nagenoeg allen die tot
zijne partij behoorden, gevangengenomen waren, terwijl hij intusschen zelf in het uiterste gevaar bleef, en
geen ander nieuws hoorde, dan de namen van zijne
aanhangers, die gevangengenomen en ter dood verwezen waren.
Het hof van Frankrijk intusschen ongerust over het
lot van den Prins, zond in de maand Juni twee kleine
fregatten uit om hem af te halen, en deze landden gelukkig op dezelfde plaats, waar de Pretendent, bij het
begin zijner onderneming, aan land gestapt was. Men
zocht hem langen tijd tevergeefs in het land en op
de kust van Lockaber, doch eindelijk kwam hij, den
29sten September, langs vele omwegen en te midden
van duizend nieuwe gevaren ter plaatse waar hij gewacht werd.
fl ij begaf zich aan boord en zoo kwam Karel Eduard
met deze beide schepen gelukkig in het gezicht van
Brest, maar omdat een Engelsch smaldeel voor die
haven kruiste, waren zij genoodzaakt, zich weder in
volle zee te begeven; vervolgens op de kust van Bretagne aan den kant van MVIorlaix gekomen, vonden zij
aldaar eene andere Engelsche vloot, doch waagden het
midden door de vijandelijke schepen heen te zeilen, en
kwamen, na het uitstaan van vele rampen en gevaren,
den 10dea October 1746, behouden in de haven St. Paul
de Leon.
Terwijl Karel Eduard nog in Schotland omzwierf,
werden de vaandels, die in den slag bij Culloden waren veroverd, openbaar te Edinburg rondgedragen; de
beul droeg het vaandel van den Pretendent, de andere

LOTGEVALLEN VAN PRINS KAREL EDUARD.

werden door schoorsteenvegers gedragen, en eindelijk
allen te zamen op de gerechtsplaats verbrand. Ook
werd op dienzelfden tijd de Hertog van Cumberland,
als overwinnaar van den Pretendent, te Londen plechtig ingehaald, en het Parlement gaf hem een jaargeld
van vijf en twintig duizend Ponden Sterling.
Den gpaen Augustus daaraanvolgende begon de terechtstelling der gevangen genomene aanhangers van
den Pretendent met zeventien officieren, waaronder
de kolonel van het regiment van Manchester, Tounley
geheeten. Zij werden op de vlakte van Lennington, nabij
Londen, eerst gehangen en vervolgens nadat er de har-

ten uitgehaald waren, de lichamen gevierendeeld.
Twee dagen daarna werden de Lords Balmerino,
Kilmarnock en Cromarty tot dezelfde straf veroordeeld,
doch de Koning veranderde ze in die van onthoofding.
lie vrouw van Lord Cromarty, die acht kinderen had
en van het negende zwanger was, wierp zich met hare
kinderen aan de voeten des Konings, en verkreeg genade voor haar man, doch de twee anderen werden
onthoofd. Toen Kilmarnock op het schavot kwam, was
hij zeer aangedaan, en toonde berouw, doch Balmerino
wilde in dezelfde uniform sterven, waarin hij voor den
Pretendent had gestreden. De gouverneur van den Tower,
had bij het uittreden van de gevangenen geroepen :
»Lang leve Koning George!" en Balmerino riep overluid: »Lang leve Koning Jacobus en zijn waardige
zoon !"

Sedert zag men dagelijks, op verscheidene plaatsen,
de doodstraf aan de aanhangers van den Pretendent
uitoefenen. Uit de gevangen onderofficieren en soldaten
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werd de twintigste man gehangen en de overigen naar
de koloniën vervoerd. Te Penrith, te Brumpton, te
Carlisle en te Londen, overal rookten de schavotten
van het bloed der ongelukkige slachtoffers. Een Engelsch
leeraar, die aan den Pretendent, toen hij van de stad
Carlisle meester was, verzocht had, Bisschop van die
plaats te worden, werd in zijn bisschoppelijk gewaad
opgehangen ; hij hield eene aanspraak tot het volk,
ten voordeele van Koning Jacobus, en bad voor alien,
die met hem om dezelfde oorzaak den dood moesten
ondergaan.
Dit lot onderging insgelijks Lord Devenwater, wiens
broeder in het jaar 1115, mede wegens verkleefdheid
aan den huize Stuart, te Londen onthoofd was; toen
hij naar het schavot ging, wilde hij dat zijn zoontje

met hem mede zoude gaan, en zeide tot dat kind:
»Nu zult gij met mijn bloed bespat worden, maar leer
er uit te sterven voor uwe Koningen."
De laatste, die door beulshanden werd opgeofferd,
was Lord Lovat, een man van tachtig jaren, de grootste helper van den Pretendent en de voornaamste bestuurder van den opstand; hij onderging den dood met
kloekmoedigheid, en men hoorde hem overluid de woorden van Horatius opzeggen :
Dulee et decorum est pro patria mort.
(Het is zoet en loffelijk voor het vaderland te sterven.)

Bij het vonnis van dezen Lord, viel er ee ri e zonderlinge zaak voor. Een student te Oxford, Painter, een
ijverig Jacobiet, en zelfs op eene geestdrijvende wijze
aan die partij gehecht, bood zich aan, om in' laats van
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Lord Lovat te sterven, en stelde om dit te verkrijgen
alle pogingen in het werk; doch men gaf hem, gelijk
licht te denken is, geen gehoor. Het vreemdste van
dit geval was, dat hij Lord Lovat nooit gezien of gekend had, maar overtuigd, dat deze het hoofd van de
Jacobieten was, merkte hij hem aan , als een achtbaar
man, voor wiens behoud men zijn leven behoorde veil
te hebben.
Wat het wedervaren van den Pretendent, na zijne
terugkomst in Frankrijk aangaat, die was even rampspoedig als zijn vorige toestand. Bij het sluiten van den
vrede zag het Hof van Versailles zich op het aanhouden der Engelschen genoodzaakt, hem het verblijf in
Frankrijk te ontzeggen; en toen hij weigerde eerst aan
de verzoeken en naderhand aan de uitdrukkelijke bevelen
daartoe te gehoorzamen, terwijl hij er aan herinnerde,
dat men hem beloofd had, nimmer zijne zaak te zullen verlaten, vond dat hof goed, hem eerst gevangen
te nemen en vervolgens over de grenzen van het Rijk
te laten vervoeren.
Sedert dien tijd heeft Karel Eduard als een vergeten
burger in de wereld geleefd.

HENRY WILD, DE GELEERDE KLEERMAKER
VAN NORWICH (1720).

Henry Wild was kleermaker van zijn beroep, doch
zijne ongemeene zucht tot de wetenschappen verhief
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hem tot leermeester in de Oostersche talen. Hij was
geboren in de stad Norwich, waar hij op de Latijnsche
school werd gedaan; doch zijne vrienden, die geen vermogen genoeg hadden, of geen belang genoeg in hem
stelden, om hem naar de Universiteit te zenden, namen
hem van de school af, en deden hem in de leer bij
een kleermaker, bij wien hij eerst zijne zeven leerjaren
volbracht en vervolgens nog zeven jaren als knecht
werkte.
Op het einde van de laatste zeven jaren kreeg hij
de koorts, die hem twee of drie jaren bijbleef, en hem
eindelijk zoo zeer verzwakte, dat hij niet meer in staat
was, zijn handwerk te verrichten. In dezen toestand
vermaakte hij zich met het lezen van sommige oude
boeken over godgeleerde verschillen, welke in hem
eene begeerte opwekten, om over verscheidene plaatsen
der schriftuur _den Hebreeuwschen tekst te kunnen
raadplegen, en ofschoon hij genoegzaam vergeten had,
al wat hij in vroegere jaren op de school had geleerd,
kreeg hij echter eene brandende begeerte, om zich
deze taal machtig te maken. Te dien einde bediende
hij zich eerst van eene Engelsche en Hebreeuwsche
spraakkunst en woordenboek; doch van lieverlede verkreeg hij in het vervolg zijne kennis van het Latijn
weder. Toen zijne gezondheid eindelijk hersteld was,
verdeelde hij zijn tijd tusschen zijn handwerk en zijne
studiën, en offerde aan de laatste het grootste gedeelte
van zijne nachten op. Alzoo slechts geholpen door zijn
uitnemend verstand, zijne leerzucht en zijne aanhoudende oefening, verkreeg hij niet alleen de kennis van
de Hebreeuwsche, maar ook van meest alle andere
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Oostersche talen, zonder dat iemand het wist, totdat
zulks ten laatste op de volgende wijze toevallig 'ontdekt
werd.
Bij zekere gelegenheid werden den Heer Prideaux,
deken van Norwich, door een boekverkooper te dier
stede eenige Arabische handschriften op perkament te
koop geboden, maar hij weigerde ze te koopen, omdat
de prijs hem te hoog voorkwam ; onze Wild, die daarvan de lucht kreeg, had er het geld voor over en kocht
de handschriften. De heer Prideaux naderhand berouw
gevoelende, dat hij ze niet gekocht had, begaf zich naar
den boekwinkel, en toen hij nu vernam, dal. zij reeds
verkocht waren, speet hem dit geweldig. Op zijn vraag,
wie de kooper was, kreeg hij ten antwoord, dat het
een snijder was en nu dacht de geleerde doctor niet
anders, of de man had ze gekocht om er kleedermaten
van te snijden. Oogenblikkelijk ging Prideaux naar den
kleermaker en vroeg hem, met welk doel hij de handschriften gekocht had? »Om ze te lezen," gaf Wild
ten antwoord. De deken kon dit natuurlijk niet gelooven en verzocht hem eerst, dat hij er iets uit zou
voorlezen, en vervolgens dat hij eenige regels in het
Engelsch zoude overzetten, en zoodra onze snijder dit
met zeer groote nauwkeurigheid gedaan had, stond de
heer Prideaux ten uiterste verwonderd, en nam het besluit om Wild, deels op eigen kosten, deels op kosten
van andere liefhebbers der Oostersche talen naar Oxford te zenden ; en ofschoon Wild geen lid van die Universiteit konde worden, kreeg hij echter, door toedoen
van den deken, ' den vrijen toegang tot de wereldberdernde Bodleiaansche bibliotheek, van welke' hij dage-

»dat

hij er iets uit zou voorlezen."
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lijks gebruik maakte tot het vervaardigen van uittreksels en vertalingen uit oude Oostersche handschriften,
waarin hij zoo wel slaagde, dat hij de naald voor altijd vaarwelzeide.
Te Oxford kreeg hij onder de studenten den naam
van den Arabischen snijder. Zoodra de deur van de
bibliotheek des morgens openging, was hij er te vinden, en het overige van zijn tijd besteedde hij met
jonge lieden in de Oostersche talen te onderwijzen,
voor het armzalig loon van eene halve guinje voor
iedere taal, uitgezonderd de Arabische, waar hij eene
geheele guinje voor nam. Toch kon hij met dat alles
niet meer dan twintig of dertig pond Sterling per
jaar verdienen; want ongelukkig maakten de jongelieden weinig werk van den tak van geleerdheid, waarin
hij zoo zeer uitmuntte.
Toen Wild zich te Oxford ophield, scheen hij veertig jaren oud, was mager van gestalte en nam eene
matige levenswijze in acht; hij had een bijzonder geheugen en wanneer zijne leerlingen hem verzochten,
een avond met hen door te brengen, besteedde hij
dien met hun Romeinsche, Grieksche en Arabische
historiën te vertellen: zijn aard was zedig en zonder
eenig inmengsel van verwaandheid.
In 1720 kwam hij te Londen, waar hij het overige
van zijn leven sleet onder de bescherming van Doctor
Mead. In 1734, kort na zijn overlijden, werd zijne vertaling uit het Arabisch, van Mahomed's reis naar den
hemel in het licht gegeven.

LAATSTE LEVENSDAGEN EN TERECHT STELLING VAN WILLIAM DODD, DOCTOR IN
DE GODGELEERDHEID EN PREDIKANT
TE LONDEN (1720).

De predikant Dodd, die door uitstekende bekwaamheden, treffende welsprekendheid en menigvuldige daden van menschlievendiieid, zich ieders achting en genegenheid had verworven, was door eerre al te ruime
levenswijs in groote geldelijke verlegenheid geraakt en
had zich, helaas ! uit die bekommering trachten te redden door het maken van een valschen schuldbrief, ten
laste van den graaf van Chesterfield, wiens leermeester hij geweest was. Wel is waar geschiedde zulks
met het voornemen om dat geld naderhand weder te
geven, doch ongelukkig voor hem werd het bedrog
zoo spoedig ontdekt, dat er geen tijd voor zijne vrienden was om hem le redden, zoodat hij werd gevangengenomen en voor de rechtbank gedaagd, waar hem de
daad bewezen, en door zijne vrijwillige bekentenis en
betuiging van een hartgrondig berouw bevestigd werd.
Daarop bracht men hem naar de gewone gevangenis,
terwijl iedereen die het geval vernam, dat welhaast
door de geheele stad ruchtbaar werd, ten uiterste was
aangedaan over het lot van een predikant, die luizende diensten aan zijne medemenschen had bewezen.
Op 19 Mei 1777 werd hij uit de gevangenis van
Newgate gehaald . en voor het gerechtshof, Old Baily
geheeten, gebracht, om aldaar wegens de door hem
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begane en erkende misdaad gevonnist te worden. Nadat hem gevraagd was of hij iets had in te brengen,
ten gevolge waarvan het vonnis des doods niet wettig
tegen hem zoude kunnen worden uitgesproken, beantwoordde de ongelukkige man, staande met gevouwen
handen en de oogen vlietende van tranen, de vraag
van den rechter met de volgende aanspraak:
»Mylord ! ik sta hier voor u als een droevig voorbeeld van menschelijke zwakheid. Ik heb mijn openbaar leven begonnen met die uitzichten, welke gemeen
zijn aan alle jongelieden, die vrij opgevoed worden en
wier bekwaamheden van gunstigen aanleg zijn. Toen
ik predikant werd, achtte ik mij zelven dien stand
niet onwaardig. Ook ben ik geen traag, maar, zoo ik
vertrouw, een ijverig en nuttig leeraar geweest. Ik
onderwees de waarheden van het Christendom met
ijver ; mijn arbeid werd goedgekeurd ; ik had kerken
vol menschen, en ik heb reden om te gelooven, dat
er onder mijn gehoor velen van hunnen zondenweg teruggeroepen en bekeerd zijn geworden. -- Bedenk dus,
Mylord! indien alle deze dingen mijne misdaad verzwaren, hoe veel bitterder zij dan ook mijne straf moeten
maken !
»Door de openbare meep ing verheven en daardoor
hoogmoedig geworden, stelde ik al te veel vertrouwen
in mij zelven, en denkende, gelijk anderen van mij
dachten, dat mijne deugd en oprechtheid gegrond en
door den godsdienst gesterkt waren, overwoog ik niet
het gevaar der verwaandheid, noch was ik op mijne
hoede tegen de bedrieglijkheid van mijn eigen hart.
Middelerwijl naderde de dag van verzoeking, in welker
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aanvechting ik bezweek en overwonnen werd. Ik beging de misdaad en ik smeek uwe Lordschap te gelooven, dat mijn geweten mij die thans elk oogenblik
vertoont in al hare ondeugendheid en verfoeilijkheid.
Maar hoe menigeen is niet onder de verzoeking bezweken, die als een boetvaardige den hemel is ingegaan!
»Tegen eene daad, welke nu op de uitspraak eener
wrekende gerechtigheid wacht, ,wil ik niet doen opwegen de dertig jaren (een groot gedeelte van het menschelijke leven!) die ik heb doorgebracht in de beoefening van liefdadigheid, in het verlichten van dergelijke
smarten als ik nu gevoel en in het toedienen van
zulke vertroostingen, als waaraan ik nu zelf behoefte
heb. Ik wil geenszins mijne misdaad verkleinen, door
te verklaren, dat menigvuldige omstandigheden het
klaarblijkelijk maken, dat ik geen opzettelijk oogmerk
gehad heb om te bedriegen; ook wil ik mijne straf
niet trachten te verminderen, door bij te brengen,
dat . mijn lijnen niet minder is geweest dan mijne
schuld.
»Ik heb zoowel mijn goeden naam, voor welken ik
boven alles zorg had moeten dragen, als mijne goederen, waarmede ik tevreden had behooren te zijn verloren. Ik ben op één oogenblik tot armoede en schande
vervallen. Mijn naam en mijne misdaad zijn de onderwerpen geworden van straatliedjes, en de voorwerpen
van bespotting der onbedachtzamen en van het gejuich
der goddeloozen.
»Naar daarlatende, wat ik geweest ben, mylord!
wensch ik alleen te overwegen, wat ik nu ben. De
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verachting des doods, hoe uitstekend zij onder de Heidensche deugden gerekend wordt, heeft geene overeenkomst met de Christelijke boetvaardigheid. Menigvuldige redenen doen mij ernstig naar het leven wenschen.
Ik voel den natuurlijken afschrik voor een geweldigen
dood en de algemeene vrees voor eene ontijdige ontbinding. Ik verlang boete te doen voor de beleediging
die ik de geestelijkheid, de maatschappij en den godsdienst heb aangedaan en de schande van mijne misdaad door een voorbeeldig berouw uit te wisschen.
Maar bovenal wenschte ik te sterven met bedaarder
zinnen en na kalmer voorbereiding. De donkerheid en
akeligheid van een kerker, de beklemdheid voor de
terechtstelling, de vreeselijke dagen, die voorafgaan, en
allerlei onvermijdelijke gemoedsbewegingen verhinderen,
de behoorlijke gesteldheid des harten tot heilige oefeningen, tot gebeden en tot onderzoek van zich zelven.
Laat mij dus nog eene poos levens gegund worden,
waarin ik, door nadenken en verootmoediging, mij zelven kan bereiden, om mij te stellen voor de rechtbank des Almachtigen, en te verschijnen voor dien
Rechter, die een ieder vergelden zal naar zijne werken, die aan den boetvaardigen zondaar vergiffenis wil
verleenen en van wien de barmhartige barmhartigheid
zal verkrijgen.
»Om deze redenen, mylordl wenschte ik te midden van
schande en ellende nog te blijven leven, en smeek
daarom onderdanig, van door uwe lordschap in Zijner Majesteits goedertierenheid te worden aanbevolen."
Na het uitspreken van deze laatste woorden, zeeg
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hij, van angst en droefheid overstelpt, in flauwte neder,
doch weder bijgekomen, sprak de procureur-generaal
van het gerechtshof hem in dezer voege aan :
»Doctor William Dodd! Gij zijt overtuigd eenen
schuldbrief als deugdelijk verkocht te hebben, dien gij
wist, dat valsch was. Eene goede en wettige rechtspleging is ten uwen aanzien in acht genomen, en alle
gelegenheden ter uwer verontschuldiging zijn u toegestaan. Gij erkent zelf de misdaad, die gij bedreven
hebt en ik ben blijde, de verootmoediging en het berouw te zien, welke gij toont, en die zekerlijk de beste
toebereidselen zijn, die gij maken kunt voor de droevige gevolgen van het vergrijp. Het is ook daarom onnoodig, dat ik mij uitlaat over de hatelijkheid van
de misdaad, die gij zoo volmondig hebt beleden. Maar
een ding wenschte ik, dat gij vermeedt, namelijk, dat
gij zulk een zware misdaad bewimpeldet of verkleindet.
Uwe ópvoeding, uwe bekwaamheden, uw rang, maar
vooral uwe heilige bediening zijn allen omstandigheden,
welke de zaak merkelijk verzwaren en die tot gevaarlijke navolging van een kwaad voorbeeld kunnen strekken. Tracht derhalve geenszins uwe misdaad te verkleinen, maar bereid u zelven voor tot het ontzaglijke
oogenblik, dat u toeft. Er is voor mij thans niets meer
te doen, dan mij te kwijten van den onaangenamen
last, om u het vonnis mede te deelen, dat de wetten
tegen u uitspreken, te weten, ))dat gij, Doctor William
Dodd, zult gebracht worden van waar gij zijt gekomen
en van daar naar de plaats der terechtstelling zult
worden geleid, alwaar gij zult worden opgehangen totdat er de dood op volgt. — God zij uwe ziele genadig!"
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Nadat de veroordeelde dit vonnis had aangehoord,
ging hij bevende heen, op eene hartverscheurende wijze
zuchtende en uitroepende; »tleere Jezus ontvang mijnen geest !" In deze bittere omstandigheid was hij
door verscheidene van zijne ambtgenooten vergezeld.
Zoodra hij weder in de gevangenis van Newgate was
teruggekomen, kwam de scherprechter om hem volgens het gebruik ten opzichte van doodschuldigen een
dun touwtje aan de duimen te binden, hetwelk tot een
bewijs verstrekt, dat zij aan den scherprechter zijn
overgegeven; doch de heer Ackerman, cipier in Newgate, wilde niet gedoogen, dat de leeraar deze vernederende plechtigheid zoude ondergaan.
In Engeland bestaat de wet, dat alle doodvonnissen
door den Koning moeten geteekend worden; doch deze
heeft ook het recht aan de veroordeelden genade te
schenken. Er was dus voor den ongelukkigen predikant geene andere hoop over, dan dat zijne vrienden
den Koning mochten bewegen, om hem genade te verleenen, en inderdaad werd hiertoe al wat mogelijk
was in het werk gesteld. Geen dag ging er sedert zijne
veroordeeling voorbij of de Koning ontving een aantal
requesten, waarin op de begenadiging van Dodd werd
aangedrongen. De ledematen van zijne kerk in Bloomsbury, en zelfs zijne rechters waren het niet alleen, die
hem van de schandelijke doodstraf trachtten te bevrijden, maar den Secretaris van Staat, graaf Percy, werd
ook tot dat einde een smeekschrift aangeboden, hetwelk door drie en twintig duizend personen was onderteekend. Dit stuk bestond uit een rol papier van
ruim vijftig oude Hollandsche ellen, en was allereerst
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geteekend door den voorzitter van de rechtbank, die
hem gevonnist had. Het behelsde de sterkste drangredenen, om den Koning te bewegen, ten einde den veroordeelde van de doodstraf te bevrijden. Onder anderen
verklaarden de verzoekers : »Dat zij vreesden, dat de
openbare terechtstelling van zulk een ijverig en getrouw bedienaar van den Godsdienst gevaarlijke gevolgen
zoude hebben voor het gemeene volk, en die kleinachting
voor de geestelijkheid vermeerderen, waardoor ongebondenheid zoowel in leer als in leven veroorzaakt wordt."
Doch dit alles mocht niet baten; want nadat de
zaak een en andermaal in den Raad des Konings was
overwogen, werd het vonnis door den Koning bekrachtigd. De vorst, goedertieren van aard, aarzelde langen
tijd, eer hij tot de onderteekening overging, en ofschoon
men den monarch de noodzakelijkheid eener voorbeeldige straf wegens zulke misdaden in een land van
koophandel aantoonde, kon deze er evenwel niet toe
besluiten, dan na vooraf het gevoelen van een voornaam rechtsgeleerde te hebben ingewonnen, en eerst
toen deze den Koning in den vollen Raad door sterke
drangredenen noopte om het vonnis te bekrachtigen,
liet hij zich eindelijk gezeggen en onderteekende het.
Mejuffrouw Dodd, die haren man gedurende zijne
gevangenis dagelijks bezocht, bevond zich juist bij hem,
toen hij de droevige tijding ontving, dat zijn vonnis
onderteekend en de dag van zijn dood bepaald was.
Op deze tijding bleef zij eenige oogenblikken als verstiifd zitten, doch vervolgens hare handen ineenslaande
riep zij uit: »O God, ondersteun mij om dit te dragen!"
en dit gezegd hebbende, viel zij in zwijm.
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Wat den ongelukkigen lijder betreft, zoodra hij het
bericht der onderteekening van zijn vonnis ontvangen
had, en tevens vernam, dat de dag tot zijne terechtstelling vastgesteld was, tastte eene zenuwziekte hem
zoo hevig aan, dat eene aanhoudende beving hem overviel. Hij deed echter nog iets, hetwelk zijne krachten
scheen te boven te gaan, want terwijl hij onder het
vonnis des doods zat, hield hij in de kerk of kapel
van de gevangenis eene leerrede voor zijne medegevangenen, waartoe hij zijn tekst nam uit het vijfde vers
van den een en vijftigsten psalm : »Want ik kenne
mijne overtredingen en mijne zonde is steeds voor mij."
Nadat hij dezen tekst had afgelezen, ving hij zijne leerrede op deze wijze aan :
»Waarde en ongelukkige medegevangenen ! Mijne
bijzondere omstandigheden en toestand overwegende,
zou ik mij zelven niet kunnen verontschuldigen, indien
ik ulieden, in oprechte, Christelijke liefde, niet eenige
ernstige gedachten met betrekking tot onzen tegenwoordigen beklaaglijken toestand mededeelde."
Vervolgens nam hij zijne inleiding uit het zestiende
hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, waar de
stokbewaarder tot Paulus en Silas zegt: Wat moet ik
doen, opdat ik zalig worde?" en ging aldus voort:
»Wat moet ik doen om zalig te worden ? is de gewichtige ' vraag, tot welks onderzoek ieder mensch, van
het eerste uur van de jaren des onderscheids tot het
laatste toe, verplicht is, maar welke vraag wij, mijne
medegevangenen ! behooren te overwegen met bijzondere
vlijt en aandacht. Hadden wij dit nooit vergeten of
verwaarloosd, wij zouden nimmer op deze plaats geko-
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men zijn. Een korte tijd tot herdenking en bekeering
is ons nog door de gunst der wetten toegestaan. Laten
wij, opdat er van dezen korten tijd niet een enkel
oogenblik verloren ga, het geringe overschot onzes levens besteden in de betrachting dier plichten, tot welker beoefening onze tegenwoordige toestand ons nog
de gelegenheid schenkt. Laten wij onze ernstige pogingen aanwenden tot verkrijging der zaligheid, en ach,
hemelsche Vader! die geen lust hebt in den dood des
zondaars, geef dat onze pogingen niet tevergeefsch mogen zijn !
»Te leeren wat wij moeten doen om zalig te worden, is langen tijd mijn post en beroep geweest. Gijlieden ziet, met welke schaamte en schande ik thans
voor u sta. — Niet meer op den predikstoel, maar in
deze plaats der verachting en met ulieden gelijk. —
Gijlieden kunt mij niet meer aanmerken als een man,
die bevoegd is om uwe zeden te beschaven, om uwe
gemoederen te besturen of om tot ulieden te spreken
met dat gezag, hetwelk een herder over zijne schapen
heeft. Ik sta hier schuldig, even gelijk gijlieden, aan
eene groote misdaad, en ben, gelijk gijlieden, verwezen
tot eenen openlijken en schandelijken dood. Mijn ambt,
dat mij eene sterkere overtuiging van mijn plicht heeft
gegeven, dan ik in de meesten van ulieden kan onderstellen en mij de gevolgen van het kwaad dieper heeft
doen inzien, dan ulieder overweging zal gegaan zijn,
heeft ook daarom mijne misdaad merkelijk verzwaard,
en hierom verzoek ik ulieden, uwe gebeden bij de
mijne te voegen, opdat mijn berouw evenredig moge
zijn aan mijne schuld.
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»Ik ben nu, gelijk gijlieden, bezig te onderzoeken, wat
ik moet doen om zalig te worden, en sta nu hier om
ulieden mede te deelen, wat tot zulk een onderzoek
vereischt wordt. Hoort mij derhalve, mijne medegevangenen ! met aandacht en overweegt in de droevige
uren uwer afzondering toch wel datgene, hetwelk ik
ulieden, uit de oprechtheid van mijn goeden wil, en
uit de diepste overtuiging van mijn boetvaardig hart,
onder het oog zal brengen.
»De zaligheid is ons Christenen toegezegd op voorwaarde van geloof, gehoorzaamheid en bekeering. Ik
zal daarom trachten aan te toonen, hoe wij, in den
korten tijd tusschen dit oogenblik en onzen dood, het
geloof beoefenen, de gehoorzaamheid betrachten en
de bekeering verkrijgen kunnen op eene wijze die onzen Hemelschen Vader, naar Zijne oneindige barmhartigheid, behagen kan."
Daarop ging hij voort deze voorwaarden, en de verkrijging daarvan, zijnen treurigen toehoorders breeder
te verklaren en toen dit gedaan was, besloot de ongelukkige predikant zijne aandoenlijke leerrede in dezer
voege: »Onze bekeering is gelijk aan die van andere
zondaren op een sterfbed, doch met dit voordeel, dat
ons gevaar niet grooter, maar onze kracht meerder
is. Onze vermogens zijn niet verzwakt door de gebreken des lichaams. Wij kunnen dit groote werk verrichten zonder door pijnen gehinderd of door ziekte
afgemat te worden; met zinnen, die tot aanhoudende
aandacht bekwaam zijn, en met lichamen, waarvoor
wij geene zorg meer behoeven te dragen. Wij kunnen
v ns derhalve beter kwijten van dezen aandoenlijken
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plicht en beter oordeelen over den toestand van ons
hart.
»Over het voldoende van eene sterfbedsbekeering is
dikwijls zeer getwist, doch wij hebben thans geen lust
tot de behandeling van geschilstukken. Laten wij dit
enkel bij ons zelven vasthouden, dat de bekeering eene
verandering des harten is en eene neiging tot het goede.
Wanneer die verandering daar is, is de bekeering volkomen. God zal dan zulk een mensch aanmerken als
bekeerd, en wel als eenen, die bekeerd zoude gebleven
zijn, indien Hij hem gespaard had. De bekeering wordt,
in het oog van den mensch, zelfs van den boetvaardigsten, niet altijd gekend uit de vruchten welke zij
afwerpt; maar de Schepper ziet reeds de vrucht in den
bloesem van het zaad."
Na zulk een voorbeeldig gedrag in de gevangenis,
werd Dodd op den dag, tot zijne terechtstelling bestemd, 27 Juni, des morgens te negen uren, na vooraf
bet- Heilig Avondmaal gebruikt te hebben, in ee ri e
rouwkoets naar de gerechtsplaats gebracht, vergezeld
van twee predikanten en eenen rechterlijken ambtenaar.
Toen hij in de ,koets trad en de menigte van het
bijeengeschoolde volk zag, riep hij »God zegene u allen !" en dit deed hij op eene wijze, die de tranen uit
aller oogen perste.
Aan het einde van zekere straat gekomen, zag hij de
kerk, waarin hij zoo dikwijls gepredikt had, welk gezicht
hem eene geweldige aandoening veroorzaakte, doch hij
herstelde zich weder.
;Harris, een misdadiger, die te gelijk met hem zou
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opgehangen worden, werd met de gewone kar naar
de gerechtsplaats gebracht, en toen deze onder de galg
gereden was, deed de beul hem den strop om den hals;
vervolgens gaf hij een wenk opdat ook de koets tot aan
de galg zou rijden, waarop de predikant er uit kwam
met 'gebonden handen, in het zwart gekleed en met eene
groote pruik op het hoofd, waarover een neerhangende
hoed. Na met zijne twee geestelijke vrienden nog een poos
in het gebed doorgebracht te hebben, klom hij op de kar
en Harris bij de hand vattende, vermaande hij dezen :
))zich te verlaten op de verdiensten van den Zaligmaker, die voor het menschdom had geleden, om het te
ondersteunen in dit uur des oordeels en der verregaande angsten." Nadat allen te zamen vervolgens wederom de gewone gebeden gedaan hadden, trok hij een
papier uit zijn zak en stelde het den predikant Vilette
ter hand, met verzoek om het den volke voor te lezen
of wel den inhoud als zijne laatste woorden in de
nieuwspapieren te laten plaatsen.
Eindelijk nam hij een teeder afscheid van zijn medemisdadiger, haalde eene muts uit den zak, en nadat hij ze over de ooges getrokken had, fluisterde de
scherprechter hem in, dat hij gereed was, de kar te
laten wegrijden, waarop hij antwoordde, dat deze zijn
plicht moest doen en alzoo ging hij in de Eeuwigheid
over.
Zijn gedrag was in dit laatste oogenblik alleszins
boetvaardig en gelaten. Al het volk, ja zelfs de beul
stortte tranen.
Dit treffende geval is voor menschen van eiken leeftijd en eiken stand een waarschuwend voorbeeld. Wie
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staat, zie toe dat hij niet valle. Geen rijkdom, geen
rang beveiligt voor zonde. Godsdienst en deugd alleen
zijn de schilden, waarop de verzoeking afstuit. Jongelieden ! beseft dit vroed; l ij d i g. Wapent u met deze steunsets. Volhardt in den strijd tegen de zonde en weest
verzekerd, dat u de kroon der overwinning is weggelegd.

BIJZONDERE ONTMOETINGEN VAN KEIZER
JOZE' II OP ZIJNE REIS DOOR FRANKRIJK, BRABANT EN HOLLAND (1741).

Ongemeen groot behagen stelde Keizer Jozef er in
om onbekend te wezen, en zich als een bijzonder persoon gemeenzaam te gedragen, ofschoon hij wel scheen
te willen, dat men hem naderhand leerde kennen, en
zich ook nu en dan bekendmaakte.
Toen men in Frankrijk wist, dat de Keizer eene reis
door dat Rijk zoude doen, verlangde elk den vorst te
zien, van wien men reeds toen zooveel had hooren
spreken. Op zijne reis door dat koninkrijk naderde hij
een der kleine steden, reed zijn volk vooruit en kwam
alleen en onbekend in eene herberg. De waardin, die
ongemeen nieuwsgierig was, deed hem terstond allerlei vragen: onder anderen, of hij niet van het gevolg van
den Keizer was? »Hoe zou ik van zijn gevolg kunnen
zijn," gaf de Vorst ten antwoord, »ik ga immers vooruit." Een weinig daarna, toen hij volgens zijne gewoonte
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bezig was zich zelven te scheren, vroeg zij hem, of
hij niet in dienst van den Keizer was'? n0 ja," zeide
hij, nik ben zijn barbier."
Te Parijs begaf hij zich op zekeren morgen naar
het koffiehuis de la R é g e n c e, om aldaar met den
een of ander eene partij schaak te spelen. Daar hij geen
medespeler vond, gaf de waardin als reden daarvan
op, dat de Keizer in het P a 1 a i s R o y a l zou komen,
en (voegde zij er bij) dat gebeurt tegenwoordig dikwijls en is dan veel schade voor mij; want ik verkoop
des morgens niets, daar geheel Parijs den Keizer zien
wil; ook is het natuurlijk dat men iemand hoogacht,
die zooveel goed doet. Terwijl zij dit gesprek hield,
kwamen er vier heeren in, die echter alien weigerden
met hem te schaken, omdat zij den Keizer wilden zien.
De vorst die nu alleen met de waardin bleef, vroeg baar
of zij den Keizer nog niet gezien had? Zij antwoordde,
dat hare omstandigheden zulks niet toelieten, doch dat
zij toch zou trachten 's morgens eens uit te breken om
hem in zijn logement te zien; want zij had gehoord,
dat die monarch de menschen zoo aardig bejegende.
Toen de Keizer vertrok, haalde hij een Louis d'or uit
zijn zak, en gaf haar dien, zeggende: »daar is uw Koning en hier is de Keizer!"
Op een anderen morgen trad hij, zeer eenvoudig gekleed, in een groot koffiehuis, en vroeg om een kop
chocolaad; doch de knecht weigerde hem, reeds tl bedienen, zeggende, dat het nog te vroeg was, waarop hij
heenging zonder een enkel woord te spreken. Vervolgens
trad hij een kleiner koffiehuis, de Eenoog genaamd, binnen
en vroeg ook daar om een kop chocolaad, waarop de man
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des huizes beleefdelijk ten antwoord gàf, dat zij op het
oogenblik zoude gereed wezen. Terwijl de Keizer wachtte,
wandelde hij door het koffiehuis heen en weer, en
praatte met den herbergier over verscheidene zaken.
Onderwijl kwam de dochter van het huis, een zeer
mooi meisje, van boven, en zoodra de Keizer haar zag
wenschte hij haar goedenmorgen, welke attentie zij
beleefdelijk beantwoordde, waarop de Keizer tot haren
vader zeide, dat hij die dochter moest uithuwelijken.
»Helaas!" zeide de oude man, »als ik duizend kronen
had, kon ik haar aan een knap man, die zin in haar
heeft, ten

huwelijk geven, maar — de chocolaad is ge-

reed."

Nadat de Keizer gedronken had, vroeg hij om pen
en inkt, dat de dochter hem onmiddellijk bracht, zonder
nochtans te weten, waartoe dit zou gebruikt worden ;
maar toen hij haar het geschrevene overreikte, zag zij
dat het een order was aan den bankier van den keizer om haar zes duizend Livres toe te tellen.
Op zijne reis naar Frankrijk had de monarch iets
dergelijks gedaan. Dicht bij Frankfort hoorde hij in eerre
herberg zeer veel menschen, die zich bijzonder schenen
te vermaken. Hij trad binnen en vroeg aan den waard :
»wat voor volk is hier zoo vroolijk ?" De waard antwoordde: »Mijnheer, men houdt bruiloft." »Zou ik
wel van de partij mogen zijn ?" vroeg de Keizer. De
waard ging daarop in de kamer en vertelde de gasten, dat een vreemd heer verzocht mede aan te zitten,
hetwelk hem werd toegestaan. Binnengekomen, wees
men ihem de jonggetrotiwden 'aan, en deed hem op
htirtne 'gezondheid drinkén. 'Na éenigen tijd 'vertoefd te

»Vroeg hij om pen en inkt".
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hebben, nam hij afscheid van het gezelschap, en vervolgde zijne reis; doch toen hij weg was, vond men
onder eene flesch, een wisselbrief, geteekend Jozef,
met order aan zeker kantoor om dien te betalen, als
eene huwelijksgift voor de jonggetrouwden.
Te Brussel begaf de vorst zich des morgens te vier
uren alleen naar het park, maar dewijl het nog gesloten was, wilde hij door de heg heendringen. De schildwacht, die hem niet kende, verbood hem daar door te
gaan. Nu wilde de Keizer de getrouwheid van den soldaat eens op de proef stellen en bood hem iets ten geschenke aan om in het park te mogen wandelen. »Neen,
mijn vriend," zeide de soldaat, »niemand mag daar
door gaan, het zijn mijne orders; men moet wachten
totdat het hek geopend is."
Nadat de Keizer nogmaals had aangehouden om er in
te gaan, bemerkte de soldaat, dat hij zijn Heer en Vorst
had tegengehouden; maar de Keizer, de ontsteltenis
van den man bemerkende, zeide: »Maak u niet ongerust,
mijn vriend! gij lzij t een trouw soldaat, gij hebt uw
plicht gedaan. Hij gaf hem vervolgens een geschenk,
en voegde er bij : »Ik zal zorg voor u dragen."
Op een anderen dag wandelde de vorst buiten Brussel en ontmoette een boer, die hem vroeg, of de Keizer nog te Brussel was, waarop de monarch antwoordde :
»Neen! want hij is op het oogenblik de stad uitgegaan." De boer, misnoegd over deze tijding, begon op
zijne vrouw te knorren en verweet haar dat zij hem opgehouden en dus belet had den Keizer te zien. De
Keizer, die de gramschap van den boer wilde laten
bedaren, gaf hem eenige dukaten, er bij voegende:
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»Ziedaar de beeltenis van uwen Vorst." Op dit gezegde
herkende de hoer den Keizer en liep naar zijn dorp
terug, schreeuwende • »Ik heb den Keizer gezien! ik
heb hem gesproken! ik heb hem in mijne hand!"
Te Amsterdam hield Jozef zich eenige dagen op, onder den naam van Graaf van Falkenstein, onder welken naam hij meermalen gewoon was te reizen. In die
stad bezag hij al het merkwaardige, niet alleen van
openbare gebouwen, maar ook de huizen van bijzondere personen en toonde zich jegens een ieder minzaam en vriendelijk. Dit gaf waarschijnlijk eea Amsterdamsch makelaar aanleiding, om den Keizer een geschrift aan te bieden, waarin hij te kennen gaf dat
er te Amsterdam nog houders waren van schuldbrieven op Silezië, ten bedrage van acht en veertighonderd duizend gulden, welke door zijne Keizerlijke Majesteit Karel VI eigenhandig onderteekend waren, en
tot welker voldoening bovengemelde Keizer zich zelven,
zijne erven en nakomelingen had verbonden, doch welke
schuld tot hiertoe onbetaald was gebleven.
De Keizer las het geschrift over maar gaf den makelaar ten bescheid : »Ik kan in deze zaken niets doen."
De man hield echter aan en verzocht dat de Keizer den
inhoud van zijn geschrift nog eens nader geliefde te
overwegen ; maar Jozef gaf hem het papier terug, met
de woorden: »Wanneer uwe vrienden twee of driemaalhonderd duizend man willen zenden om het van
den Koning van Pruisen te halen, dan kunnen zij het
misschien krijgen."

ONVERWACHTE BEVORDERING VAN EEN
PREDIKANT DOOR HET SCHAAKSPEL (1750).

Toen de hertog van Nivernois, in het midden der
vorige eeuw ambassadeur van Frankrijk, in Engeland
was, reed hij op zekeren tijd naar het landgoed van
lord Townshend in Norfolk, met niet meer dan één
knecht bij zich en in een gemeen reisgewaad gekleed.
Onderweg werd hij echter door zulk een geweldigen
regen overvallen, dat hij genoodzaakt was, zich in een
huis te begeven, hetwelk een weinig van den weg af
stond. De bewoner van dit huis was een dorpspredikant, die van zijne geringe standplaats en van eenige
leerlingen, welke hij in de nabuurschap had, kon berekenen omtrent tachtig pond Sterling (f 960.—) inkomen
te hebben, waarvan hij ee ri e vrouw met zes kinderen
moest onderhouden. Toen de hertog van zijn paard
afstapte, kwam de predikant naar hem toe, zonder
echter zijn rang te kennen, en verzocht, dat hij binnenkomen en zich drogen zou, hetwelk de hertog gaarne
aannam ; deze leende bovendien van hein een paar
slechte kousen en oude muilen, terwijl hij zich bij een
goed vuur nederzette.
Nadat zij Bene poos met elkander hadden gesproken,
viel het oog van den hertog op een oud schaakbord,
dat aan den muur hing, en dewijl hij een groot liefhebber van dat spel was, vroeg hij den predikant, of
deze het verstond, waarop de ander ten antwoord gaf,
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dat hij tamelijk wel kon spelen, doch het zelden deed,
omdat hij in den omtrek niemand kon vinden, die sterk
genoeg was om het tegen hem uit te houden. »Dan
ben ik uw man," hervatte de hertog. -- »Met al mijn
hart," zeide de predikant; »indien gij u slechts wilt
vergenoegen met ons middagmaal, zal ik zien, of ik u
aankan."
Dewijl het aanhoudend bleef regenen, nam de hertog het voorstel aan; doch nauwelijks waren zij begonnen te spelen, of hij bevond, dat de predikant hem de
baas was, en dit bleek meer en meer, toen hij het eene
spel voor het ander na verloor. Dan verre dat de hertog hierover misnoegd zou geworden zijn, was hij recht
in zijn schik, dat hij, nu hij het ongeluk had van door
zulk slecht weêr overvallen te worden, daarentegen het
genoegen smaakte, den tijd met zijn geliefkoosd spel
door te brengen, en dat wel met iemand, die het zoo
goed verstond. Toen hij eindelijk heengaan zoude, vroeg
de hertog zijnen gastheer naar den staat van zijn gezin en zijn inkomen, en nadat hij zijnen naam had
opgeteekend, vertrok hij, zonder zich verder over iets
uit te laten.
Na verloop van eenige maanden, toen de predikant
dit voorval reeds had vergeten, kwam op zekeren morgen een zwierig in het rood uitgedoste lakei aan zijne
deur, die hem een briefje van dezen inhoud bracht :
»De hertog van Nivernois maakt zijn compliment aan
den weleerwaarden heer M***, en verzoekt hem, in vergelding van de aangename tijdkorting, welke hij hem
met het schaakspel bezorgd heeft, te willen aannemen
het beroep van"**, hetwelk jaarlijks vierhonderd pond
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Sterling (f 4800) opbrengt, in welk geval hij zich aanstaanden Vrijdagochtend gelieve te vervoegen bij den
hertog van Newcastle, om daarvoor zijne lordschap te
bedanken."
De goede predikant dacht in het eerst, dat men hem
iets op de mouw wilde spelden, doch door zijne vrouw
aangespoord om naar de stad te gaan, begaf hij zich tot
den hertog, en bevond, tot zijne groote blijdschap, de
zaak letterlijk zooals hem geschreven was, daar hij aan
de voorspraak van den Franschen ambassadeur bij den
Engelschen staatssecretaris zijne bevordering te danken
had. Hij trok hieruit deze leering, dat men nimmer,
als men er gelegenheid toe heeft, moet verzuimen
iets te leeren, dewijl hij bij ondervinding nu zag, dat
men aan eene beuzeling zijn geluk kan te danken
hebben.

ONGEMEENE BEKWAAMHEID VAN DEN
HEER DE SARTINE IN HET ONTDEKKEN VAN SCHELMSTUKKEN (1750).

De heer De Sartine, die in het midden der vorige
eeuw met het oppertoezicht der politie te Parijs was
belast, heeft zich in die hoedanigheid zeer verdienstelijk gemaakt, door het aanstellen van een korps brandblusschers, door het invoeren van terugkaatsende lantarens (réverbres), het aanleggen van eene korenmarkt
en andere nuttige openbare inrichtingen, en inzonder-
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heid ook door zijne ongemeene bekwaamheid in het
beleid der justitie en het ontdekken van schelmstukken, waarvan de volgende voorbeelden ten bewijze
dienen.
Gedurende zijn ambtsbestuur kwam er te Parijs een
heer uit Ierland, die het voornemen had in Frankrijk
een landgoed te koopen, en het daarvoor medegebrachte geld in handen van een bankier stelde. Dëze
sloot het in eene ijzeren kist en gaf hem daarvan den
sleutel, zonder, gelijk het gebruik vordert, hem eenig
schriftelijk bewijs te geven van de aan zijne bewaring
toevertrouwde som. De lersche heer, die niet het minste
kwaad vermoeden had, kocht nu een landgoed en begaf zich vervolgens naar den bankier, om de kooppenningen te halen; doch tot zijne groote verbazing ontkende de bankier met de grootste onbeschaamdheid,
eenig geld van hem in handen te hebben. In deze
verlegenheid werd den bedrogene geraden, zich naar
den heer De Sartine te begeven en hem het gebeurde
mede te deelen. Deze ontbood hierop den bankier en
vraagde hem of hij niet de genoemde som gelds van den
gezegden heer in handen had; maar de bankier ontkende zulks onder de sterkste betuigingen. »Welaan,
ga zitten," hervatte de heer De Sartine, »en schrijf den
brief, dien ik u zal opgeven." De bankier plaatste zich
aan eene tafel en nu beval De Sartine hem, aan zijne
vrouw het volgende te schrijven :
»Waarde vrouw,
Zend mij oogenblikkelijk het geld, hetwelk de heer
* * * mij heeft ter hand gesteld en dat ik eerst in de
ijzeren kist op mijn kantoor gelegd, maar sedert naar
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de plaats heb overgebracht, die u bekend is. Zend het
toch oogenblikkelijk, want anders moet ik naar de
Bastille; ik ben reeds in handen der justitie."
»Mijn hemel!" riep de bankier uit, »moet ik zulk
een brief aan mijne vrouw zenden !" — »Ja zeker,"
hervatte De Sartine, »want indien gij aan de ontvreemding van het geld schuldig zijt, zal uwe vrouw
er wel van `veten, en zoo gij onschuldig zijt, zal zij
uwen last niet begrijpen; haar antwoord moet de zaak
beslissen. Gij hebt geene andere keus, want anders
zend ik u oogenblikkelijk naar de Pastille."
Hier viel alzoo aan geen tegenspraak te denken. De
brief werd geschreven en weggezonden en het gevolg
was, dat het geld binnen een uur tijds , bij den beer
De Sartine werd gebracht, waarop deze den bankier,
omdat hij vroeger een onbesproken man en van goeden huize was, ontsloeg, met de belofte, van zooveel
hem aanging, de zaak geheim te zullen houden, doch
tevens met eene nadrukkelijke en welverdiende vermaning om zich voortaan eerlijk te gedragen. —
Op het einde van de maand October van het jaar
176*, kwam te Parijs met den postwagen een koopman
van Lyon, die afstapte aan een logement, waarin hij
vooruit eene kamer had doen bespreken. Nauwelijks
was de vreemdeling echter op deze kamer gekomen,
of hij kreeg een bezoek van een onbekend persoon, die
zich weldra als een dienaar van de justitie deed kennen,
en hem verzocht oogenblikkelijk mede te gaan naar den
hoofddirecteur der politie.
De koopman, aan dit bevel gehoorzamende, werd terstond gebracht in het kabinet van den heer De Sar-
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tine, waarop de volgende samenspraak tusschen deze
twee plaats had.
De Sartine. Is uw naam niet N. ? Zijt gij niet een
koopman van Lyon, en woont gij daar niet in de
straat N.'?
De Koopman (uitermate verwonderd). Ja, mijnheer.
De Sartine. Gij zijt voor de eerste maal in uw leven
te Parijs om uw aangelegenheden (welke hij hem noemde)
in orde te brengen, en zijt voornemens hier veertien
dagen te blijven, nietwaar'?
De Koopman (zich nog meer verwonderende). Het
is zoo, mijnheer.
De Sartine. Gij hebt tweemaal honderd duizend franken in goud medegebracht.
De Koopman. Dat kan ik niet ontkennen.
De Sartine. Gij hebt uwen intrek genomen in het
logement N., alwaar gij door den Heer N., uwen correspondent alhier, eerre kamer hebt laten bespreken,
die men u gegeven heeft op de verdieping * * nommer * *.
De Koopman. Alles is, zoo als gij het zegt, mijnheer.
De Sartine. Welnu, dan kan ik u zeggen, dat gij
dezen nacht te twaalf uren in uw bed vermoord zult
worden.
De Koopman (van schrik achteruitspringende). Wel,
mijnheer, dan zal ik wel zorg dragen van niet weder
derwaarts te gaan.
De Sartine. Neen, doe dat niet ! gij moet er wel degelijk naar toe gaan, veinzen alsof gij nergens van
weet en tegen elf uren naar bed gaan. Gij béhoeft

»Of hij zag eensklaps zijn bed omverwerpen."
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u niet ongerust te maken ; ik zal u een man medegeven, die zich zal gedragen als uw kamerdienaar en die
voor u met zijn hoofd verantwoordelijk is.
Dit zeggende, belde de heer De Sartine, en terstond
kwam er een man binnen, wien hij den vreemdeling
aanbeval, welken hij een goedennacht wenschte, hem
tevens nogmaals vermanende gerust te wezen en vooral
niets te laten blijken.
Toen de koopman, met dien zoogenaamden kamerdienaar naar het logement was teruggekeerd, liet hij, alsof
hem niets op het hart lag, het avondeten in zijne kamer brengen, doch men kan licht begrijpen, dat hij er
met weinig graagte gebruik van maakte. Nadat er was
afgenomen, zeide de man, dien hij bij zich had : »Ga
nu naar bed, mijnheer, maar als gij om middernacht
de klok hoort slaan, sta dan in stilte op en doe mij de
deur open; ik slaap hier naast uwe kamer, en zal u
terstond met de noodige manschap bijspringen."
De koopman had niet veel moeite om zich wakker
te houden; hij telde zelfs de minuten om te zien wat
er toch op het bestemde tijdstip zou gebeuren, toen hij
bij den eersten klokslag van twaalven zijn zoogenaamden kamerdienaar hoorde roepen: »Doe schielijk de
deur open I" en nauwelijks was hij opgestaan, of hij
zag eensklaps zijn bed omverwerpen, en door eerie opening, die bleek in den muur van het naaste huis gemaakt te zijn, vier welgewapende kerels te voorschijn
komen; doch de 'dienaars der justitie, die voor de deur
der kamer hadden post gevat en veel sterker in getal
waren, maakten zich gemakkelijk meester van de onverlaten. Men bevond toen, dat het vier jongelingen van
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goeden huize waren, waarom hun de genade werd bewezen, om, in plaats van ter dood gebracht te worden,
geljjk zij verdiend hadden, voor al hun leven in de
hokken van Bicètre te worden opgesloten. Twee hunner waren nog in leven ten tijde van de eerste Fransche Omwenteling, en werden door liet gepeupel, als
zoogenaamde slachtoffers van de aristocratie, uit de
gevangenis bevrijd, en sedert wil men, dat die beide
eene hoofdrol gespeeld hebben in de bloedige gebeurtenissen der maand September van het jaar
1792.
Menigeen zal buiten twijfel verlangen te weten, langs
welken weg zulk een helsch voornemen als liet laatst
verhaalde aan liet licht was gekomen. Men wete dan,
dat er destijds op het postkantoor lieden waren aangesteld, die van wege de politie gemachtigd waren, om
alle verdachte brieven te openen, en het was bij vergissing, dat een dezer lieden, die door de gelijkheid van
het opschrift was misleid geworden, een brief ontzegelde,
waaruit men ontdekte, dat er zich te Lyon eene bende dieven ophield, die in correspondentie stond met eene dergelijke te Parijs, en dat deze laatste, door het bespreken
van de kamer, te weten zijnde gekomen waar de koopman uit Lyon zoude logeeren, van een aangrenzend
huis, dat slechts door een dunnen muur van die kamer
was afgescheiden, gebruik gemaakt had, om haar plan
ten uitvoer te brengen, hetgeen echter, zoo als wij gezien hebben, nog gelukkig werd voorkomen.

HOE FREDERIK II, KONING VAN PRUISEN,
MET ZIJNE SOLDATEN OMGING (1750).

In den veldslag bij Praag, toen de Oostenrijksche Maarschalk Daun den koning van Pruisen noodzaakte, het
beleg van die stad op te breken, was bij het aftrekken
de linkervleugel van het Pruisische leger in geene geringe verwarring geraakt. De koning reed, om hierop
orde te stellen, al galoppeerend over een oneffen grond,
waardoor zijn paard viel, en hij op den grond nederstortte naast een gekwetsten soldaat. Deze zijnen monarch
ziende, riep: »Heer Koning! indien gij geen twee of
drie stukken kanon op die hoogte plaatst en volk in de
vlakte daaronder legt, gaat uw linkervleugel geheel verloren." De man wees naar de hoogte, die den koning
niet scheen in het oog gevallen te zijn. Frederik zag
naar de aangeduide plaats, zweeg eenige oogenblikken,
en, daarop den geworden soldaat aanziende, trok hij
een eenvoudigen ring van zijnen vinger, en gaf hem
dien, zeggende: »Kameraad, indien gij u redt, breng
mij dan dezen ring in eigen persoon terug." De raad,
dien de soldaat gegeven had, werd door den koning
terstond in het werk gesteld en de linkervleugel bleef
behouden. -- Ongeveer eene maand daarna was de soldaat, Pieter Schreutzer geheeten, genoegzaam van zijne
wonden hersteld om te kunnen gaan. Hij liet zich bij
den koning aandienen, en Frederik gaf hem terstond
den rang van kapitein. In dezen post kweet Schreutzer zich zoo dapper in den slag bij Rosbach, dat de
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koning hem tot majoor en later tot luitenant-kolonel
verhief. Bij Dresden was de koning besluiteloos, wat
hem te doen stond, en beval eindelijk, dat men Schreutzer bij hem zou brengen. Frederik raadpleegde met den
schranderen krijgsman, en zag het volgen van zijn raad
met de li gewenschten uitslag bekroond. Kort daarop
kreeg Schreutzer een regiment onder zich met den titel
van generaal-majoor, en sedert klom hij nog tot luitenant-generaal op. Hij bezat in het grootste gevaar eene
ongemeene bedaardheid en koelbloedigheid, en daarbij
zooveel levendigheid van geest, dat de koning het
grootste behagen schepte in zijn gezelschap en hem gaarne
bij zich had.
Bij deze gelegenheid kunnen wij niet nalaten, nog
eene andere levensbijzonderheid van Frederik II te verhalen, die het kenmerk draagt van de eigenaardige wijze,
waarop deze vorst met zijn krijgsvolk omging. -- Op
zekeren áag ontmoet de koning een soldaat, wien een
groot litteeken dwars over het gezicht liep. »Zeg eens,
vriend," sprak Frits, »in welke kroeg hebt ge dien
veeg gekregen ?" — »In die bij Rosbach (*), Sire !"
luidde het gevatte antwoord. — »Komt ge er weer,
kapitein, drink dan eens op mijne gezondheid !"

(*) Waar de Pruisen onder Frederik II, het oneindig sterker leger der
Franschen, aangevoerd door den maarschalk Soubise, in 1747 eene volkomen nederlaag toebrachten.

EENIGE LEVENSBIJZONDERITEDEN
VAN FREDERIK II, KONING VAN
PRUISEN (1757).

Dat Frederik II, Koning van Pruisen, ook wel de
Groote bijgenaamd, gewoon was met zijn krijgsvolk op
zeer gemeenzame wijze om te gaan, is bij meer dan eene
gelegenheid zeer duidelijk gebleken. Het geheele karakter van dezen monarch onderscheidt zich echter daarenboven door zooveel eigenaardigs, dat het wel der moeite
waard is, uit zijn bijzonder leven enkele trekken op te
zamelen. Nadat hij zijnen vader in de regeering was opgevolgd, hield hij meestal zijn verblijf te Potsdam, of wel
op zijn buitengoed Sans-Souci, welke laatste plaats hij
vooral koos tot zijne studiën en het maken van Fransche verzen, waartoe hij eene heerschende neiging had,
en waarmede hij zich zelfs in het leger, te midden
van het rumoer des oorlogs, bezighield. Had hij echter
niets anders verricht, die verzen zouden hem zeker
zonder roem ten grave hebben doen dalen.
Zijne levenswijze was eenvoudig en zonderling. In
den zomer stond hij des morgens te vijf uren, in den
winter te zes uren op. Hij had niet, als andere vorsten
van zijn tijd, een groot-aalmoezenier, kamerheer ,of eersten edelman, die bij het opstaan des konings moesten
tegenwoordig zijn. Zulk een nasleep was bij Frederik
niet te vinden; een lakei kwam des morgens het vuur
aanleggen en den koning scheren, maar vervolgens
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kleedde hij zich zelf alleen aan. Zoodra dit geschied
was en hij zijne laarzen had aangetrokken, kwam zijn
eerste minister, langs eene geheime trap, met een
grooten bundel papieren onder den arm. .Die minister
was de soldaat, die hem gediend had, toen hij nog als
kroonprins in het kasteel van Custrin gevangenzat.
De secretarissen van Staat zonden hunne brieven aan den
commies des konings. Deze leverde er de uittreksels
van in en Frederik schreef doorgaans het antwoord met
twee woorden op den kant. Al de loopende zaken van
het Rijk werden dus binnen een uur afgedaan. Zijn
vader had reeds zoodanig orde op de inkomsten van
den Staat gesteld en de bevelen daaromtrent werden
zoo stipt uitgevoerd en zoo blindelings gehoorzaamd,
dat vierhonderd mijlen lands even gemakkelijk geregeerd werden alsof het een enkel huisgezin gold.
Des morgens te elf uren ging de koning naar zijn
tuin, en hield daar wapenschouwing over zijn regiment,
hetgeen op hetzelfde uur door alle kolonels in andere
provinciën van het Rijk verricht werd.
Des namiddags, nadat de koning met de prinsen
zijne broeders en eenige generaals den maaltijd had
gebruikt, ging hij alleen naar zijn kabinet, zich aan
letteroefeningen wijdende tot vijf of zes uren. Vervolgens kwam een jongeling, Arget geheeten, voorheen
secretaris van den Franschen gezant, eenigen tijd den
koning voorlezen. Te zeven uren begon een klein concert, waarbij Frederik zelf op de fluit speelde. Den avondmaaltijd gebruikte hij met eenige geleerden, die hij doorgaans aan zijn hof had, maar geen vrouwen of geestelijken mochten in zijn paleis komen; kortom Frede-
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rik leefde zonder hofhouding, zonder raadslieden en —
wat treuriger is -- zonder godsdienst.
Zijne kleeding was zeer eenvoudig; wanneer hij met
zijn gevolg uitreed, had hij doorgaans een gemeenen
blauwen rok aan ; zijn grooten zwarten punthoed met
witte pluimen droeg hij den meesten tijd zoo, dat de
grootste punt over zijn voorhoofd en oogen en de voorpunt op zijde kwam. Zijne garderobe bestond uit twee
blauwe rokken met roode opslagen, twee gele, rijkelijk
met Spaansche snuif bestrooide vesten, drie paar laarzen en eene blauwe, met zilver geboorde garde-uniform
van fluweel.
Wat zijne gestalte aangaat, hij was een weinig minder dan van middelbare manslengte. In zijnen ouderdom ging hij eenigszins voorovergebogen en zijn hoofd
helde naar de rechterzijde over. Zijn gestel, dat van
nature het sterkste niet was, had hij door aanhoudende
lichaamsbeweging gehard. Hij had groote helderblauwe
oogen, waarvan de opslag ongemeen doordringend en
scherp was. In zijne jongere jaren was zijn mond zeer
bevallig, maar het verlies der voorste tanden gaf hem
een oudachtig aanzien. Hij had een sterk geheugen,
en kende alle soldaten, die in zijn regiment gediend
hadden, toen hij nog kroonprins was, op het eerste
gezicht, zelfs veertig jaren naderhand. Hij was zoowel
dichter als historieschrijver, gelijk uit zijne uitgegeven,
werken blijkt. Hij speelde meesterlijk op de fluit, maar
ander spel en de jacht beminde hij niet. Al zijne uitspanningen waren oefeningen des verstands, en zijn
gezelschap bestond altijd uit geleerden en genieën. Hij
sprak veel en de gaaf om schielijke, vernuftige en
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verplichtende antwoorden te geven, bezat hij in den
hoogsten graad. Op alle smeekschriften, die hem werden aangeboden, schreef hij zelf het antwoord, en men
heeft na zijn dood een geheel boek uitgegeven van zijne
antwoorden op schriftelijke en mondelinge verzoeken,
evenals van zijne brieven en orders. Aan het een en
ander ontleenen wij het volgende, dat ten bewijze kan
strekken van bovenvermelde karakterbeschrijving.
Twee presidentsvrouwen te Kleef hadden sedert langen tijd getwist, wie van beide den voorrang toekwam.
Een van haar nam eindelijk de vrijheid aan den koning te schrijven, met verzoek, dat zijne Majesteit
mocht beslissen, wie van haar beide den voorrang had.
De Koning schreef ten antwoord: »De grootste zottin
gaat voor."
Zeker heer Sprengel, die een ambt bekleedde in het
weeshuis te Potsdam, verzocht den koning, dat hij hem
geheimraad of krijgsraad zoude maken. De koning
schreef op zijn request: »G e h e i m r a ad kan ik u
niet maken, omdat in mijn weeshuis geen geheimen
zijn ; ook tot k r ij g s r a a d kan ik u niet aanstellen,
omdat mijn weeshuis geen krijg voert, doch om u eene
gunst te bewijzen zal ik eene nieuwe waardigheid instellen, en u tot W e e s r a a d benoemen.
Op zekeren tijd ontbraken in de domkerk te Berlijn ' gezangboeken voor den hofstoet en hout om de
koninklijke -zitplaats te verwarmen. De ,koster, een oud
en norsch Iman, 'die' dit gebrek 'niet schielijk genoeg
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nàar zijne meening zag aangevuld, besloot er den koning kennis van te geven en schreef te dien einde den
volgenden vrijmoedigen brief:
Grootmachtigste Koning! Uwe Koninklijke Majesteit
doe ik weten, vooreerst, dat er gezangboeken ontbreken
voor de Koninklijke Familie. Ten tweede, dat er hout
ontbreekt om de Koninklijke zitplaats te verwarmen.
En eindelijk, dat het aanspoelen van land aan het water achter de kerk schadelijk is.
Schmidt, koster van de Domkerk.
Nadat de Koning, hartelijk over dezen brief had
gelachen, schreef hij er eigenhandig het volgende antwoord op :
Weleerwaarde koster Schmidt. Ik doe u weten,
vooreerst, dat elk die zingen wil, zich zelven een gezangboek behoort aan te schaffen. Ten tweede, dat
elk die zich warmen wil, voor zijn eigen hout behoort
te zorgen. Ten derde, dat het aanspoelen van land
aan het water uwe zaak niet is ; en ten vierde doe ik
eindelijk den koster Schmidt nog weten, dat ik mij verder in geene briefwisseling met hem inlaat.
Frederik.
De koning vernam eens, dat een korporaal van zijne
lijfwacht, om bluf te slaan, een horlogeketting droeg,
maar dat die ketting aan geen horloge en slechts aan
een looden kogel in zijn zak was vastgehecht. Toen
lij dien korporaal vervolgens ontmoette, zeide hij tot

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN FREDERIK II.

hem: »Gij moet toch een knappe kerèl zijn, dat gij van
uwe soldij een horloge hebt overgespaard." -- »Knap,
Sire," hervatte de korporaal, »geloof ik dat ik ben,
maar het horloge heeft niet veel om het lijf." De koning, die intusschen zijn gouden horloge, met brillanten
omzet, had uitgehaald, zeide: »Mijn horloge staat op
vijf uren; hoe staat het uwe?" De korporaal, al bevende
den looden kogel aan zijn horlogebandje uittrekkende,
antwoordde: »Sire, het mijne staat noch op vijf noch
op zes, maar evenwel wijst het mij duidelijk den dood
dien ik eenmaal voor Uwe Majesteit wil sterven."
— De koning hervatte : »Opdat gij dagelijks een van
de uren moogt zien, in welke gij bereid zijt, voor mij
te sterven, zoo neem dit horloge ;" en hij gaf hem zijn
kostbaar horloge tot een geschenk.
Frederik nam nooit kwalijk, wanneer iemand vrijmoedig zijne scherts beantwoordde, als het antwoord
maar vernuftig en ter snede was. Terwijl hij eens over
de markt te Potsdam reed, zag hij eene menigte menschen bij elkander staan, en op zijne vraag, wat er te
doen was, verhaalde men hem, dat een bakker van
een boer koren gekocht had, op voorwaarde, dat hij
hem de helft in grof geld en de andere helft in koperen munt zou betalen, en nu weigerde hem ander geld
dan koper te geven. De koning liet den boer bij zich
komen, en nadat deze hem de toedracht der zaak nog
eens had verteld, sprak Frederik : »Wei, dat is toch
wonderlijk! Waarom wilt gij het koper niet aannemen,
geld is toch geld ?" -- »Eilieve, antwoordde de boer,
»ontvang jij het dan wel?" De koning lachte hartelijk,
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doch beval dat men den boer overeenkomstig de voorwaarden zou voldoen.
Bij gelegenheid van het huwelijk van den erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, Willem V, met
zijne nicht Frederika Sophia Wilhelmina, beval de koning zijnen koetsier, dat hij in een logement een goeden avondmaaltijd zou bestellen en den koetsier en
de overige stalbedienden van den erfstadhouder daarop
noodigen. Pfund, wie p dit bevel zeer welkom was,
ging terstond naar het beste logement van Berlijn,
en bestelde daar een keurigen maaltijd benevens de
fijnste wijnen. Hij noodigde daarop al de stalbedienden
van den erfstadhouder, alsmede die van den koning,
dronk zijne gasten wakker toe, en liet des anderen
daags de rekening, die vrij hoog was, door den hospes
bij den koning inleveren. De Pruisische monarch, die
veel van dezen koetsier verdragen kon, en vermaak
scheen te scheppen in de oneerbiedige antwoorden, die
hij gewoon was te geven, liet hem roepen, en vroeg
hem op barschen toon, hoe hij zich durfde onderstaan
hem zulk eene rekening te doen toekomen, waarop,
om van al het vorige te zwijgen, alleen over de honlerd flesschen van de fijnste Champagne stonden ?
»Een souper met den erfstadhouder," voegde hij er bij,
»zou mij zelf zoo veel niet kosten." Pfund, die zich
door eene dergelijke beJegening van den koning niet
van zijn stuk liet brengen, gaf op denzelfden toon ten
antwoord: »Wel, denkt Uwe Majesteit dan, dat de koetsier van den erfstadhouder een even arme duivel is
als ik? De kerel zuipt niets anders dan Champagne;
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wat kon ik hem dus anders voorzetten ?" — De Koning,
wien dit ruwe antwoord scheen te behagen, nam een
vriendelijker toon aan, en zeide: »Als dat zoo is, zal
ik de rekening wel moeten betalen."
Op zekeren dag ontwaarde de koning een Hollandsch
koopman op zijn buitenverblijf Sans-Souci. Hij ging naar
hem toe en vroeg hem, of hij den tuin eens wilde
zien. De koopman, die den koning niet kende, antwoordde, dat hij niet wist of dit wel geoorloofd was,
atzoo hij gehoord had, dat de koning er zich bevond.
»Ei wat," zeide de koning, »ik zal met u gaan ; volg
mij maar!" Hij wees vervolgens den koopman het merkwaardigste van zijnen tuin aan, en vroeg over het een
en ander zijne meening. Toen alles gezien was, haalde
de koopman zijne beurs uit, om zijnen leidsman een
drinkgeld te geven. »Houd dat maar voor u," zeide
de koning ; »wij mogen hier niets aannemen ; als de
koning dat vernam, -dan zouden wij er slecht afkomen.
De koopman bedankte nu voor de hem bewezen beleefdheid en groette hem. Een oogenblik daarna ontmoette hij den wezenlijken tuinman des konings, die
hem vroeg, wat hij in den tuin te maken had, daar
de koning er zich in bevond? De Hollander verhaalde
nu, wat hem gebeurd was, en prees de beleefdheid
van den man, die hem had rondgeleid. »En weet gij
dan niet, mijnheer! wie de man geweest is, die uw
geleider was?" vroeg de tuinman. »Het is de koning
zelf geweest."
Frederik was een groote kindervriend, en wilde, dat

»Met de armen in de zijde, voor den Koning staan."
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de kleine prinsen van zijne familie steeds den vrijen
toegang tot hem zouden hebben. Eens arbeidde hij in
zijn kabinet, waar de oudste dezer prinsen zich bevond
en met een volant speelde. De volant viel op 's konings
tafel. De vorst wierp hem op den grond, en schreef
voort. De kleine prins ging voort met spelen, zoolang
totdat de volant weder uit zijne richting raakte en andermaal op de tafel viel. De koning wierp hem nogmaals op den grond, en keek den prins eens ernstig
aan. De prins beloofde beter te zullen oppassen en speelde voort. Eindelijk echter had hij weder het ongeluk,
dat de volant vlak op het papier viel, waar de koning
op schreef. Nu werd de monarch gemelijk en stak den
volant in zijn zak. De prins verzocht zeer nederig om
vergiffenis en om zijn volant; maar de koning sloeg
dit af. Eindelijk begon het smeeken den kleine te vervelen, en hij ging, met de armen in de zijde, voor den
koning staan, en zeide met eene dreigende stem : »Ik
vraag Uwe Majesteit, of gij mij mijn volant wilt wedergeven of niet T' De koning haalde den volant lachende
uit zijn zak, gaf hem den prins, en zeide: »Gij zijt
een jongen die durft; u zullen ze Silezië niet ontnemen."
Terwijl de koning zich met den overste Balby eene
korte poos onbekend in Holland ophield, om de merkwaardigheden des lands te bezien, verlangde hij eens
eene Hollandsche pastei te eten, omdat hij die dikwijls
had hooren romen. Balby moest dus op zich nemen,
om er een te bestellen. De hospita van het huis, alwaar zij hunnen intrek genomen hadden, zag den over-
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ste van het hoofd tot de voeten met minachting aan,
en vroeg: »Goed, mijnheer! gij wilt eerre pastei eten,
maar kunt gij die betalen ? Weet gij wel, dat eene
pastei dertig gulden kost T' Balby verzekerde, dat deze
prijs voor den vreemdeling, met wien hij reisde, in het
minste niet te hoog was, want dat hij een virtuoos op
de fluit was, die wanneer hij zich slechts eenige uren
liet hooren, geld in overvloed kon krijgen. De hospita
vroeg nu, wat een virtuoos beduidde ? Balby leide haar
nu omstandig uit, dat de vreemdeling een voortreffelijk fluitspeler was, die van zijne kunst leefde. »wel,
Mijnheer!" riep nu de hospita, »dan moet ik hem toch
ook hooren." — Daarop liep zij naar de kamer des
konings, zette beide armen in de zijde, en zeide tot
den vorst: »Mijnheer, als gij zoo fraai kunt fluiten, wilt
gij het dan voor mij ook wel eens doen ?" De koning
stond op dit gezegde eenigszins verbaasd, maar Balby
vertelde hem terstond, wat er voorafgegaan was. Hierop
nam Frederik zeer gewillig de fluit, en speelde daarop
zoo meesterlijk als hij kon, en wel een geruimen tijd,
zoodat de hospita, door het spelen als betooverd, niet
van daar wilde gaan. Eindelijk toen de koning ophield,
zeide de hospita: »Wel, mijnheer! het is waar, gij
kunt mooi fluiten en er zekèr een aardig duitje mede
verdienen. Nu wil ik ook eene pastei voor u maken."
Frederik was zeer vooringenomen tegen alle namen,
die op Us uitgingen. Toen hem derhalve eens de aanstelling van zekeren Haccius tot krijgs- en domeinraad,
ter onderteekening werd voorgelegd, schreef hij onder
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die bekrachtiging: »echter onder beding, dat hij voortaan Hac zal heeten en dat Us weggelaten worde."
Toen de raad van eerre zeer kleine stad in de mark
Brandenburg, een burger in hechtenis had doen nemen,
op de beschuldiging, dat hij God, den koning en den
achtbaren raad had gelasterd, schreef de burgemeester aan den koning, om te vernemen, welke straf Zijne
Majesteit begeerde, dat dien man zoude opgelegd worden. De koning schreef daarop ten antwoord: »Dat de
arrestant God gelasterd heeft, is een bewijs dat hij
Hem niet kent; — dat hij mij gelasterd heeft, vergeef
ik hem; — maar dat hij den achtbaren raad gelasterd
heeft, daarvoor moet hij voorbeeldig gestraft worden,
en derhalve beveel ik, dat hij voor een half uur naar
Spandau in de gevangenis worde gebracht."
De vroolijkheid van geest verliet dezen koning niet,
zelfs in den pijnlijksten toestand. In zijne laatste ziekte
had hij professor Zimmermann uit Hanover laten ontbieden, en vroeg aan dezen, of hij niet al veel menschen naar de andere wereld had geholpen'? Zimmermann antwoordde: »Niet zoo veel als Uwe Majesteit,
en niet met zoo veel roem!" De koning was over dit
antwoord voldaan, en lachte er om, gelijk hij doorgaans
deed, wanneer zijne scherts geestig beantwoord werd.

DE GEBROEDERS NAEREBOUT TE
VLISSINGEN (1779).

Op Zaterdag, den 24 Juli 1779, des middags ten één
uur, had het Oostindische Compagnieschip Woestduin
het ongeluk, op de zoogenaamde Rassen, in het gezicht
van Vlissingen, aan den grond te raken, en vervolgens
geheel in stukken te slaan.
Frans Naerebout, die op dien middag, tusschen vijf
en zes uren, op weg was naar den Westdijk van Vlissingen, van waar men een ruim gezicht in zee heeft,
zag van verre een schip, en kon uit de ligging van het
vaartuig opmaken, dat het in nood verkeerde. Terstond
besloot hij er heen te varen, om de ongelukkige schepelingen te redden. Een Engelschman, mede tegenwoordig, wilde het ook wel ondernemen, mits men hem
driehonderd guinjes gaf: een duidelijk bewijs van het
oogenschijnlijke gevaar, waarom ook de poon van de
Oostindische Compagnie, op dien tijd te Vlissingen gelegen, niet durfde wagen in zee te steken. Frans Naerebout, schoon volkomen overtuigd van het gevaar der
onderneming, ging echter naar zijnen broeder Jakob
en zijn neef Jan Pad en eenige anderen en vraagde
hun of zij lust hadden om mede in zee te gaan. De
wakkere Zeeuwen toonden zich allen bereid, en verzochten hem hen, te wekken, wanneer het tijd zou
zijn.
Omtrent twaalf uren des nachts wekte Frans dus
zijn broeder, zwager en het verdere scheepsvolk. Zijn
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broeder Jakob bood zijne schuit aan, doch Frans weigerde dit, zeggende: »ik moet mijn eigen vaartuig onder mij hebben," en te recht, dewijl het eene nieuwe
sterke schuit was, en hij wel voorzag, dat het er dien
nacht op aan zou komen. Bij zijn neef Jan Pad komende,
riep hij hem rustig toe : »kom neef Jan ! kom op !"
Deze naar buiten ziende, riep hem toe : »het waait zoo!"
Maar het antwoord was, »het kan niet helpen, de kop
moet er nu aan gewaagd !"
De oude Mattheus Naerebout, de vader der gebroeders, wilde mede in de onderneming deelen: doch de
zoons deden hem inzien, dat indien er een ongeluk
mocht gebeuren, zij dan te veel zouden wagen ; dat
hij in zijn tijd zijn best had gedaan, en nu wel thuis
mocht blijven, hetgeen hij ook vervolgens deed.
De gebroeders Naerebout, met de hunnen, vertrokken
nu des nachts te twee uren van Vlissingen en laveerden
met een harden wind, een reef achter en voor in het
zeil, naar het wrak.
Zondagsmorgens om zes uren kwamen zij er dicht
bij. Eerst werden zij vier personen gewaar, die op een
stuk hout zaten. Nadat deze gered waren, vroegen zij
hun, of er nog meer volk was overgebleven; want doolde hooge zee en zware branding waren er geen anderen zichtbaar. Zij kregen ten antwoord, dat meest al
het volk nog op het wrak zat. Nu kwam het grootste
gevaar aan. Velen van het schuitenvolk stonden verslagen, meenende dat zij den dood in den mond liepen.
Een hunner riep: »dat is om ons leven ook te doen,
met oen stoot zijn wij weg;" waarop Frans Naerebout
antwoordde: »hier valt nu om geen leven of dood te
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denken : dit moet er nu mede door," en hij zette het
hiermede op de branding aan.
Het volk van het schip Woestduin had zich ter redding op het voorste en achterste gedeelte van het vaartuig begeven, en men zag, toen de schuit naderde,
de stukken en brokken van het schip afvliegen, dat
niet alleen eene ijselijke vertooning maakte, maar ook
de schuit in gevaar bracht om . alle oogenblikken doorstooten en verbrijzeld te worden, en met het wrak
naar den grond te zinken. Gelukkig echter legden zij
aan, dwars tegen het achterschip, van waar zij al het
volk, tot op vier na, overhaalden. Nu werden zij door
de zee van het schip afgeslagen, terwijl de vier overgeblevenen om redding smeekten, te gelijk met die,
welke op het voorschip waren, die mede op de erbarmelijkste wijze voor hun leven baden. De wakkere
Frans hield daarop weder naar het achterschip toe,
en haalde de vier overige personen er gelukkig af.
Tweemaal zagen zij hunne pogingen gelukken: de eerste
keer werden er door hen zes en zestig, en de tweede
reis nog elf schepelingen gered, die zonder hunne hulp,
jammerlijk zouden omgekomen zijn, maar nu hun leven
aan den moed en de onversaagdheid dezer edele mannen ie danken hadden.
Weinig had het echter gescheeld, of Frans Naerebout, die wakkere zeerob, zou er zelf het leven bij ingeschoten hebben, toen hij de eerste reis aanlegde;
want bezig zijnde een der schipbreukelingen over te
halen, terwijl hij aan het roer stond, greep een ander
hem bij het haar, en hield hem zoo duchtig vast, dat
hij om met beide deze personen niet buiten boord te
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slingeren, zich verplicht vond, den eersten te laten glippen en den tweeden aan boord te halen, gelijk hij dan
ook deed, terwijl de eerste het geluk had zich ergens
aan vast te houden, totdat een der schuitemaats hem
hielp.
Een gelijk ongeval trof Jakob Naerebout, terwijl hij
bezig was drie matrozen, die aan elkander gebonden
waren, over te halen : hij hield zich met de linkerhand
vast aan de schoot van het zeil, en trachtte met de rechter het overgehaalde volk binnen boord te trekken,
doch zijne beenen gleden uit door het gewicht, dat
zijne krachten verre overtrof: zijne muts woei weg,
en hij zou ongetwijfeld achterover in zee zijn gestort,
indien zijn broeder Frans, die aan 't roer stond, zich
niet terstond voorover op de beenen van zijn broeder
had laten vallen, ze gegrepen en hem alzoo behouden
had. Lang is dit edele feit, als het ware in het vergeetboek gebleven, maar eindelijk, ongeveer veertig jaren later, heeft het de aandacht van de Hooge Regeering getrokken, en heeft de grijze Frans Naerebout
(zijn broeder was reeds vroeger gestorven) in den avond
zijns levens den rang van Broeder van de orde van den
Nederlandschen Leeuw, benevens een matig jaargeld
bekomen, waarvan hij echter maar korten tijd genot
heeft gehad. Hij overleed te Goes, den 29 Augustus
1818. Zijn lof is later bezongen door den Dichter Nierstrasz, wiens lier zich bij voorkeur aan de vereering
van min schitterende, doch zooveel te wezenlijker verdiensten scheen te wijden. En toch -- geen lof, geen
eereloon kan opwegen tegen de menschlievende zelfopoffering dezer eenvoudige zeelieden, die te luister-
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rijker uitblinkt, naar mate zij meer in stille nederigheid gewerkt heeft, en langer achteloos is voorbijgezien.

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN DEN
VERMAARDEN REIZIGER WILLIAM
LEDYARD (1788).

William Ledyard was een Amerikaan van geboorte,
die van zijne jeugd af eene onwederstaanbare neiging
aan den dag legde, om zulke gedeelten van den aardbol, die maar gedeeltelijk of nog in het geheel niet
bekend waren, te doorkruisen. Jaren achtereen verkeerde hij onder de Indianen van Noord-Amerika, nam
hunne zeden in acht en leerde daarbij tevens, door
welke middelen men zich het best van hunne bescherming kon verzekeren en bij hen in gunst geraken.
In de geringe betrekking van korporaal der mariniers,
waarin hij liever wilde dienen dan van zijn oogmerk
afzien, deed hij met den beroemden Cook de reis rondom de wereld, en na zijne terugkomst eene sterke begeerte gevoelende om het land van de noordwestelijke
kust, dat Kapitein Cook slechts,gedeeltelijk had bezocht,
tot de oostkust, die hem bijzonder wel bekend was, te
doorkruisen, besloot hij tot eene reis van , den Stillen
tot den Atlantischen Oceaan.
Zijn eerste plan was, zich aan boord te begeven van
een , schip, dat uitgerust was voor eene handelsonder-
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neming naar Nootka Sound aan de westkust van NoordAmerika. Hij besteedde daartoe al het geld, dat zijn
weldoener, de heer Josef Banks, hem zoo mildelijk gegeven had; maar zijn doel werd verijdeld door de schraapzucht van een Engelschen tolbeambte, die het schip
in beslag nam, om redenen, die naderhand,, bij een
wettig onderzoek, ongegrond bleken te zijn.
Hij besloot nu overland naar Kamschatka te reizen,
vanwaar de overtocht naar de westkust van NoordAmerika zeer kort is. Met niet meer dan tien guinjes
in den zak, zijnde al wat hij overhad, stak hij uit Engeland over naar Ostende, en begaf zich van daar, over
Denemarken en door de Sond, naar Stokholm. Van
hier trachtte hij, terwijl het winter was, over het ijs
de Golf van Bothnië over te steken, met oogmerk om
alzoo langs den kortsten weg naar Kamschatka te komen; doch toen hij tot het midden der zee was genaderd, vond hij het water dáár niet bevroren en keerde
dus naar Stokholm terug. Vervolgens nam hij zijne
richting noordwaarts, bewandelde den noorder-poolcirkel, trok de golf noordwaarts om, en kwam dus,langs
den oostkant te Petersburg.
Hier werd hij weldra als een man van zeldzame geaardheid bekend. Zonder schoenen of kousen en zander geld om ze te koopes, nam hij de uitnoodiging
aan van den Portugeeschen ambassadeur, om bij dezen
te komen eten. Aan deze uitnoodiging was hij het wigetwijfeld verschuldigd, dat hij in de gelegenheid kwam
om twintig guinjes op te nemen tegen een wissel ,op
den Heer Banks, die, erkende hij, hem geene vrijheid
gegeven had om op hem te trekken; doch van , wiep
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hij verwachtte, dat hij, uit hoofde van het doel zijner
onderneming en de vorderingen welke hij er reeds in
gemaakt had, niet onwillig zou wezen, den op hem
getrokken wissel te betalen. Door dienzelfden ambassadeur verkreeg hij ook de vrijheid om het geleide te
vergezellen, dat, op last der Russische regeering, eenige
behoeften naar Jakutzk moest overbrengen aan den
Heer Belling, een Engelschman, die zich destijds in
haren dienst bevond.
Aldus in staat gesteld tot het voortzetten van zijnen tocht, reisde hij oostwaarts door Siberië naar Jakutzk, een afstand van zes duizend mijlen } waar hij
zeer vriendelijk werd ontvangen door den Heer Belling,
dien hij zich herinnerde aan boord van Kapitein Cook
gekend te . hebben als bediende van den aan deze onderneming toegevoegden sterrenkundige, en aan wien
de Russische regeering nu het maken der kaarten van
eenige noordelijke ontdekkingen had toevertrouwd.
Van Jakutzk begaf Ledyard zich naar Ochotsk, op
de lbist der zee van Kamschatka, van waar hij voornemens was naar dat schiereiland over te steken, en
zich aan den oostkant daarvan te begeven aan boord
van een der Russische schepen, die op de westkust van
Noord-Amerika handel drijven; doch toen hij de vaart
aldaar door het ijs volkomen gestremd vond, keerde
hij naar Jakutzk terug, om er het einde van den
Winter af te wachten.
Zoodanig stond het met hem, toen hij, ten gevolge
van eemge tegen hem opgevatte verdenking, waarvan
de reden onbekend is, op last van de Regeering, door
twee Russische soldaten gevat en in eene slede gezet
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werd, waarmede men hem in het hartje van den winter, door de noordelijke woestijnen van Tatarije en het
geheele Russische Rijk heen, tot op de grenzen van
Polen bracht. Hier gekomen, verklaarde men hem, dat
indien hij ooit weder in Rusland kwam, hij voorzeker
zou worden opgehangen, doch dat het hem thans
vrijstond, naar Engeland terug te keeren.
In den armoedigsten toestand, nauwelijks meer dan
lappen aan het lijf hebbende, en behept met al de ongemakken, die het gevolg van zulk eene ellende zijn, worstelende met allerlei hindernissen, uitgeput door ziekte,
zonder vrienden, zonder krediet en bij niemand bekend,
baande hij zich echter nog den weg tot Koningsbergen.
Hier tot het uiterste gebracht, nam hij nog eens de toevlucht tot zijnen ouden weldoener, en gelukkig vond hij
een man, die gewillig genoeg was om hem, tegen een
briefje op den Heer Banks, een zestigtal guldens voor te
schieten.
Met behulp van dit geld kwam hij in Engeland terug,
en begaf zich terstond naar den Heer Banks, die zijn
karakter kennende, hem zeide, dat hij meende, hem behulpzaam te kunnen zijn tot eene onderneming, welke
ruim zoo gevaarlijk was als die, waar hij nu van teruggekomen was. Hij berichtte hem vervolgens, dat eenige
voorname lieden een genootschap hadden opgericht tot
het doch van ontdekkingen in de binnenlanden van
Afrika.
Ledyard gaf hierop ten antwoord, dat hij zelf altijd voornemens was geweest, het vasteland van Afrika te doorkruisen, noodra hij van zijne reis door het binnenland
van Noord-Amerika zou teruggekomen zijn, en ontving
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nu van den heer Banks een brief aan een der heeres,
die lid van dat genootschap was. Deze heer stond, toen hij
Ledyard zag, verwonderd over het mannelijke van zijn
voorkomen, de breedte van zijne schouders, de openhartigheid van zijne redenen en de rusteloosheid, die
hem uit de oogen scheen. Hij toonde hem vervolgens
de kaart van Afrika, en trok eene lijn van Kaïro tot
Sennaar, en van daar westwaarts in de lengte, en volgens den veronderstelden loop van den Niger, verklarende
dat hij meende, dat het binnenland van Afrika, indien
het ooit mogelijk was, langs dezen weg moest ontdekt
worden. Ledyard beantwoordde dit alles met te zeggen,
dat hij zich bijzonder gelukkig zou achten, indien hij
tot het doen van den tocht mocht verkozen worden.
»Wanneer rekent gij," vroeg hem de ander, »dat gij gereed zoudt kunnen wezen om de reis te aanvaarden ?"
-- »Morgenochtend," gaf Ledyard ten antwoord.
Hij vertrok van Londen 30 Juni 1788, en kwam 9
Augustus te Kaïro aan, van waar hij berichten aan zijne
meesters zond, die duidelijk aan den dag legden, dat hij
een waarnemend en opmerkzaam reiziger was, en tot
het doen van ontdekkingen en het verduren van de gevaren en ongemakken, die er aan verbonden zijn, als geschapen scheen. Hij beloofde dat hij weder zou schrijven
te Sennaar, zijnde omtrent zeshonderd mijlen van Kaïro;
doch zijn spoedig daarop gevolgde dood verijdelde de hoop,
die men van de voortzetting zijner reis had opgevat.
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