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'Wie verre reizen ,doet kan veel verhalen', dit moet ongetwijfel'd
de jonge makelaar in granen, Willem de Clercq gedacht hebben
toen hij zijn grote reis naar 'het Noorden maakte en zijn omvangrijk
reisverhaal samenstelde.
In het reisdagboek is iemand aan het woord, die met open ogen
rondkijkt, met beide oren luistert en nadenkt over alles wat hij ziet
en hoort. Hij schrijft over zeden en gewoonten, over kunst en letteren en soms over het landschap. Over de graanhandel zwijgt hij vrijwel geheel. Toch was de schrijver een uitmuntende ambassadeur van
het handelshuis 'S. en P. de Clercq' te Amsterdam. Hij maakte de
verre reis werkelijk niet voor niets. Hij herstelde oude, afgebroken
handelsbetrekkingen en knoopte nieuwe relaties aan, al ging het hem
nooit vlug genoeg en meende hij altijd weer dat hijzelf ook te kort
schoot. Maar de gesdhiedenis van ,de 'handels-reis' moeten wij niet
in het journaal zoeken, die is alleen te vinden in de correspondentie
met het Amsterdamse kantoor, te weten met grootvader, oom en
vader.
Willem de Clercq werd op 15 januari 1795 te Amsterdam geboren
als zoon van Gerrit, de firmant van S. en P. de Clercq en de Doopsgezinde predikantsdochter, Maria de Vos. Willem was een intelligent
kind. Ondanks zijn wel wat gebrekkige en al te afwisselende opleiding, wist hij zich een formidabele kennis op het gebied van taal- en
letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde te vergaren. Hij kreeg
afwisselend huis- en schoolonderwijs. De beste herinneringen bewaarde hij aan de lessen van de Frans-Zwitser Tissot. Van hem
schreef De Clercq: 'Hij leerde mij Latijn, maar meer nog Fransche
stijl en nadenken over vele zaken'. Aan het eind van 1809 achtte
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men de voorlopige opvoeding voltooid. Er bestond het plan om hem
aan het seminarie der Mennonieten te laten studeren voor Doopsgezind predikant. Willem moest treden in de voetstappen van zijn
grootvader ds. Willem de Vos. Het mocht niet zijn. In 1810 stierf
zijn neef P. de Clercq, de candidaat-firmant van het makelaarskantoor. Nu hij wegviel, was Willem aan de beurt om tot firmant te
worden opgeleid. In plaats van op het seminarie kwam hij op kantoor. De eerste fase van de makelaarsopleiding was het copie-boek.
De Clercq schreef later: 'in de eerste jaren alleen gecopieerd'.
Een ding had het kantoor voor, de uren waren lang, maar konden
onmogelijk met het copie-boek gevuld worden. De makelaar in opleiding hield uren tijd over voor zijn taal- en letterkundige studies.
De Clercq las en excerpeerde gedichten, toneelstukken, romans, essai's. Hij las in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits en Engels. Bovendien studeerde hij Latijn met zijn vriend Claude Crommelin en Grieks met de jonge J. Bosscha. Op de letterkundige krans
'Kunst en Vriendschap' geheten, oefende hij zich in het verzen maken. Ook de familiedagen met grootvader en oom J. de Vos waren
een literaire leerschool. Er werd veel gelachen en soms lekker gesmuld, maar men droeg ook eigen gedichten voor en besprak tal
van literaire en historische onderwerpen. Ds. de Vos heeft ongetwijfeld invloed gehad op de culturele ontwikkeling van zijn kleinzoon
en petekind.
Wi1lem de Clercq had een werkzame en belangstellende aard. Van
alles wat hij las maakte hij uittreksels, die hij verwerkte in zijn dagboek, zijn 'Particuliere Aanteekeningen', waaraan 'hij later nog
speciale 'Lectuur' -notities toevoegde. Reeds in 1804 begon hij met
va'.hntie-journalen te schrijven, waarin de kermisverslagen een belangrijke plaats innamen. In september 1811 maakte bij een begin
met een eCht dagboek, een dagelijks verslag van zijn bevindingen en
levensgebeurtenissen. Hier vangt de reeks van vele delen 'Particuliere Aanteekeningen' aan, die doorloopt tot zijn dood op 4 februari
1844.
De Clercq betreurde het dikwijls dat bij geen universitaire opleiding had genoten. Toch wist hij door zelfstudie deze leemte op zeer
doeltreffende wijze aan te vullen. Het bewijs hiervan is ongetwijfeld zijn door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandse In6

stituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten met
goud bekroonde verhandeling van 1822. Zijn Verhandeling ter beantwoording der vraag welken invloed heeft vreemde Letterkunde,
inzonderheid de Italiaansehe, Spaansehe, Fransche en Duitsehe,
gehad op de Nederlandsche Taal en Letterkunde, sinds het begin der
vijftiende eeuw tot op onze dagen? De autodidact, want dat was De
Clercq toch in wetenschappelijk opzicht, gaf hier de eerste en zelfs
voor vele jaren nadien de enige vergelijkende Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Bij dit alles sChreef De Clercq in 1822, in de tijd van toenemend
protectionisme in het Verenigd Koninkrijk, zijn Memorie over den
graanhandel, een warm pleidooi voor de vrijheid van handel, zeer
gedocumenteerd en met kennis van zaken geschreven. Deze memorie
werd op 11 april 1823 'door eene Commissie van Kooplieden der
Stad Amsterdam' aan de Koning aangeboden. De jonge De Clercq,
die zijn vrije kantooruren zo naarstig gebruikte voor zijn letterkundige studies, had 2!ich ook in de graanhandel verdiept en zijn opleiding tot makelaar bleek toch doeltreffend geweest te zijn. Toen hij
in februari 1818 directeur van de firma werd, was hij een ter zake
kundig man en spoedig zeer gezien aan de beurs.
Zijn opleiding had zich niet !beperkt tot het copieboek, hij was ook
practisch werkzaam geweest. Reeds in 1812 had hij tijdens een vakantie-verblijf in Almelo za:ken voor ,de firma moeten doen met bevriende Overijselse graanverbouwers. In de zomer van 1813 werd dit herhaald en uitgebreid. De vakantiereis ging bovendien nog verder, hij
bezocht in aansluiting op Overijse! ook Groningen en Friesland. Het
was een punt van ampele besprekingen tussen grootvader De Clercq,
vader en moeder geweest of men Willem werkelijk deze veel verdere reis in zijn eentje zou laten ma:ken. Wel was het goed dat Willem, gezien de politieke toestand nog 'wat uit de voeten bleef', maar
toch dat gaan naar de geheel vreemde omgeving en het zelfstandig
aanknopen van nieuwe relaties, bracht pröblemen mee. W:Hlem ging,
maar niet dan nadat vader hem op 25 juli nog eens duidelijk had uiteengezet hoe de zaken moesten aangepakt worden. Hij schreef: 'hoe
meer ik er over nadenk hoe meer ik begrijp die noodzaaklijkheid
dat gij, bijvoorbeeld te Groningen, een goed vriend hebt die U met
raad en daad bijstaat. Daartoe zou ik geen beter persoon weeten als
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Stoop, de flirma is zo ik meen Arkema, Sypkens en Stoop. Dog ik zou
er niet voor zijn dat gij daar zo maar met ·de deur in 't huis viel en
zeide ik zoek correspondenten. Neen ik wilde dat gij de geheele reis
deed voorkoomen als hoofdzaaklijk ten oogmerk hebbende vermaak
en bezichtiging der Groningsche en V riesse quartieren. Van lieverlede zou men dan over affaire kunnen spreeken en dan word de grote
kunst om grondig te onderzoeken of die persoonen waar men mede
zou kunnen handelen eerlijke en secure lieden zijn... In vreemde
plaatsen en (met) vreemde menschen kan men niet te voorzichtig
zijn en 't is door geduurig over en weder vraagen dat men agter de
waarheid koomt .. .'
De Amsterdamse graanhandel was van oudsher zeer belangrijk. Het
was een handel met buitenlands aspect, daar de graangebieden in de
streken aan de Oostzee en in Noord-Europa hierbij betrokken waren, terwijl anderzijds het graan o.m. naar Italië weer uitgevoerd
werd. Vanzelfsprekend brachten de Franse jaren moeilijkheden en
belemmeringen voor de graanhandel, die hun hoogtepunt bereikten
tijdens de inlijving bij het Franse keizerrijk. De graanhandel moest
zich tot het binnenland beperken en werd bovendien aan banden gelegd. De bevrijding van November 1813 herstelde de 'vrije handel'.
De Souvereine Vorst verklaarde in een zijner eerste Souv. Besluiten: 'Kennelijk is het, dat het lieve Vaderland, onder den Goddelijken zegen, voornamelijk aan den koophandel deszelfs vorigen luister
re danken heeft, en niets is deflhalve meer overeenkomstig met onze
bedoeling, dan dat alles, wat aan den vrijen handel belemmeringen
zou toebrengen, dadelij'k worde uit den weg geruimd ... '
De handel was weer vrij, maar de oude handelsrelaties waren niet
zo gauw 'hersteld en er was veel veranderd. Dat zag ook Willem de
CJercq, die in de zomer van 1814 weer op reis ging voor het kantoor. Zijn toc'ht strekte zich uit tot Oost-Friesland en Bremen. Vanuit deze laatste stad sdhreef hij op 1 september aan 'S. en P. de
Clercq': 'In 't geheel heb ik zooveel mogelijk getracht mij toeteleggen
om de ware aart der handelsbetrekkingen te ontdekken van verscheidene plaatsen en ik ben zoover gekomen dat ik vast geloof dat reizen
tegenwoordig het eenige middel is om op de Noorder kwartieren
eenige zaken te doen - doch ook dit reizen moet geheel op eenen
veranderden trant zijn. De omwenteling heeft niet alleen de be8

zittingen der volkeren, zij heeft ook alle hunne betrekkingen veranderd. Dit oogenblik kan den doodstec::k voor Holland zijn indien niet
met de uiterste inspanning van krachten de laatste hoop wordt vastgehouden. Amsterdam is niet meer de marktplaats van Europa en zoo
lang wij slechts voor onze eigene bc::hoeften zorgen moeten, dan is
natuurlijk dezelve van veel minder betc::kenis. - De buitenlanders
hebben uit geheel andere oogen leeren zien dan voor de oorlogen
van Napoleon en de ver( vloe )kte Engelschen hebben de gehele Oostzee in handen. De oude vormen kunnen volstrekt niet meer bestaan.
Men moet op eenen veranderden voet gesteld worden, want op den
ouden voet wanneer men slechts als in luilekkerland den mond had
open te ,doen, om er consignatien in teZÏen vliegen kan volstrekt niets
meer geschieden .... Ik zond u liever connossementen in dan zulk
eene redenering, doch men moet de waarheid hulde doen ... '.
Zijn vader antwoordde op de brief reeds op 3 septemJber met:
'Uw brief van 1 september... ontfing ik zo even, den inhoud deed
mij niet veel pleizier... '
Vader en ook grootvader moesten de nieuwe tijd nog leren verstaan. De reis van de jonge vertegenwoordiger der firma naar het
Noorden ,in 1816 kan beschouwd worden als een bewijs dat de les geleerd is.
Het was in ,de geest van zijn brief uit Bremen dat Willem in 1816
zijn reis aanving. Maar het was niet meer zo ma'kkelijk voor hem
het lieve vaderland te verlaten. Er was een ankertje, want heel, heel
in stilte had hij zich verloofd, neen dat mag niet eens gezegd worden, beter dus: had hij zijn liefde verklaard aan de zestienjarige
Caroline Boissevain. In zijn 'Particulier Journaal', op de eerste bladzijde staat zelfs Geheim, schilderde hij met een zekere tragiek het
afscheid: 'Nooit vergeet ik die wandeling in den tuin, waarin wij
zoo vol van de za:ligste en verhevenste gevoelens waren ... 0 het zijn
alleen de bijzondere omstandigheden die den mensch ontwikkelen
en toonen wie hij is. 0 lik wilde niet weder zulk een folterend uur
doorbrengen en toch geniet ik door de gedachte dat ik hetzelve
doorgebragt heb. 0 moge de kracht van dien avond mij steeds vergezellen, moge ik onder Gods hulp gezond in de armen van het beminnende meisje terugkeren. 0 best bemind meisje: Vaarwel doch
slechts tot wederzien ... ' Gedurende de 7 maanden dat Willem op
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reis was, werden er brieven gewisseld. Een geheime correspondentie
waarop moeder de Clercq in haar brieven wel eens met een grapje
zinspeelde.
Er was heel wat gepraat, heel wat overlegd voordat Willem de
Clercq eind maart 1816 op reis kon gaan. Zijn Moeder liet hem niet
onverzorgd trekken. Zij gaf hem een proviand-trommel en medicamenten mee, in de allereerste plaats een grote voorraad kamillen.
Haar zoon schreef haar op 4 mei uit Kiel: ' .. .ik reis alleen met mijn
valies waarin ik die schat van camillen niet mede kon nemen, doch
het denkbeeld dat zij te Hamburg in den koffer staan, zou mij hier
toch wel genezen.' Een reactie wellicht op Moeder's: 'Wees nu niet
groots om te kunnen zeggen dat gij geen medicijnen gebruikt hebt,
dat gij niet liever een camilletje nemen zoud'. - Toch was Willem
zeer gesteld op haar brieven; in de reeds geciteerde brief lezen wij:
'Wonder op wonder, zoo dacht ik lieve Mama toen ik daar waarlijk
in den brief, dien ik te Tönning ontving weder eene inclosa van U
van drie gehele pagina's vond. Gij ziet dus wel het begin is het moeilijkste, wat zegt Papa toch wel en kunnen deze brieven zoo ongelezen
het kantoor passeeren?' Uit Königsberg schreef hij op 30 juni: 'Weet
U.E. wel dat i'k reeds zes!!!! brieven van U bezit: eenen schat voorwaar, dien ik nimmer gedacht had te verzamelen ... '
Mevrouw de Clercq 'had veel bezorgdheden te schrijven. Hoe zag
Willem eruit op zijn reis, was hij netjes gekleed, was hij gezond? Zo
bv. de vraag in een brief van 22 mei: 'Nu nog eens iets huishoudelijks als ik U zo in mijn verbeelding zie uit dineren gaan, met dames
wandelen enz. Dan denk ik a:ltijd zou hij er nu wel knap genoeg
uitzien, zou hij wel eens in de spiegel kijken eer hij uitgaat? Hoe
zit het haar, als dat lang wot:d en in zijn gezigt zit ziet hij er zo
donker en naar uit ... ' Het was voorwaar een geruststelling toen
Willem schreef, maar dan is het a116 augustus: 'Ik ben tegenwoordig bezig mij zelve wat op te knappen, ben met eenige kleinigheden begonnen, heb mijn haar door eenen jongen Rus bevallig doen
afsnijden en heb nu besloten om alhier (d.i. te Petersburg) mijne
garderobe met eenen pantalon en misschien wel met eenen rok te
vermeerderen.' Na een beschrijving van deze kledingstukken volgt
dan nog wat spijtig: 'en daar het hier des Zomers nergens gebruik
is f ransche beenen te maken, liggen de gouden kuytgespen en de
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zijde kousen nog ongebruikt daar .. .' Zelfs Willem de Clercq was
toch niet geheel vrij van ij delheid.
Veel werd er ook geschreven over de bezwaren van het ongedierte,
waar Willem reeds in zijn keurig hotel te Hamburg mee te kampen
kreeg. Met onbegrijpelijke rode vlekken op zijn armen werd hij
wakker, hij versleet de bulten voor mazelen, aHeen de jeuk niet knnnende verklaren, zoals hij naar huis schreef. 's Avonds zag hij een
ongenode gast op zijn kussen en begreep hij de ware oorzaak. Velerlei raadgevingen kreeg hij lin de ouderlijke brieven. Het gebruik van een kwikpen werd aangeraden, het slapen met open bedgordijnen en in een zak met alleen het hoofd eruit. Maar de beestjes
waren maar een klein inconveniënt, dat Willem zeer kalm aanvaardde. Veel zwaarder voor hem was de telkens terugkerende angst
dat zijn reis niet aan het gestelde doel zou beantwoorden. Toch vernieuwde en herstelde hij de relaties, ja breidde hij de handelsbetrekkingen uit. Zijn brieven aan het kantoor met opgaven en aanwijzingen waren hiervan het bewijs. Maar desondanks was Willem
gauw uit het veld geslagen en somber gestemd. Vader Gerrit schreef
hem reeds op 23 april: 'Over een ding citoyen-burger ... moet ik U
nog eens dugtig onder handen neemen. Wat moet ik van anderen
hooren, mijnheer Uw zoon schijnt melancoliek. - Wat drommel zijn
dat voor grapjes? Een man van 21 jaar, zoals Gij, wel praesentabel,
overredend, overtuigt dat hij zo wel doed in 't geen dat hij doed.
Zou die de courage laatenzakken en niets begrijpen dat alle tijden
hunne nedertijden hebben? Ik ben blij dat Uwe correspondent een
weinig babbelachtig geweest is, want nu heb ik gelegenheid gehad
U daarover ter deeg onderhanden te neemen ... '
Het hielp niet veel, want op 3 augustus moest hij schrijven: 'Wat
sapperloot is dat voor een brief, die ik daar van U ontfang. Laat ze
loopen als ze niet wi:1len, ,ik denk dat Gij in Riga Uw vrolijkheid
zult terugbekoomen ... Lieve Jongen vooral geen moedeloosheid, ligt
en bruin is immers op de fraaiste schilderijen en zoals Gij wel zegt,
Gij blijft een man en dat is opperbest ... ' En tot slot: 'Nu Willem houd U manlijk zijt sterk - Dan zult gij goed rusten na afgedaan
werk. - 0 bedroefde rijmelaar, die ik ben'.
De brieven van Gerrit de Clercq waren overigens vol van de politieke en economische toestand en dikwijls met speculaties over het
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wel of niet vrij geven van de graaninvoer in de Engelse havens.
Hij had het in de eerste tijd na Willems vertrek druk met de bezorging van diens Russische paspoort. Hij was blij toen deze zaak
eindelijk tot een goed einde gebracht was. Het volgende pröbleem
was de vraag of Willem zijn reis inderdaad tot Petersburg zou uitstrekken. In een brief van 22 juni vroeg hij zijn zoon: 'Zijt Gij nu
reeds geresolveert tot wat plaats Gij de reis zult uitstrekken? Gij moet
nu zelve weeten oft 't verkieslijk is dat Gij ook na Petersburg gaat, ik
geloof niet dat S. (grootvader Stephanus) daarvoor is, alzo Zijn Ed.
begrijpt dat 't comptoir daarbij weinig of geen belang heeft. Ondertussdhen Gij moet 't zelve weeten en zo Gij 't met goede redenen kunt bekleeden ben ik er juist niet tegen dat Gij ook daar connexiën zoekt. Hoe zou 't dan met de tijd loopen en is 't niet best
nogmaals bij wedere afkomst uit Polen te Dantzig cum suis U weder
te presenteeren om U ter deeg te doen kennen?'
Grootvader werd 'bekeerd tot het Petersburgse plan en vader Gerrit kreeg steeds meer plezier erin, want van alle kanten werd hem
gevraagd: 'Willern gaat toch naar Petersburg?' Het was zoals moeder de Clercq op 25 augustus schreef: 'Allen zijn het eens dat Gij
zo ver heen zijnde noodzakelijk Petersburg zien moet, en het zoude
zonder dat geweest zijn, of U gehele reis niets beteekende, en Gij na
Rome geweest was zonder ,de paus te zien:
En dus ging Willem de Clercq met toestemming van Grootvader,
Vader en Moeder naar St.-Petersburg.
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VOORBERIGT

Hoewel ik deze herinneringen alleen voor mijzelven en voor mijne vrienden heb nedergeschreven, wil ik dezelve doch door het berigt laten voorafgaan dat deze aantekeningen bij mij alleen de uitdrukkingen van het oogenblikkelijk gevoel waren, en meest des
avonds laat of des ochtends vroeg in de herbergen en nu en dan
wel eens in den reiswagen nedergeschreven wierden. Zij zijn hier
in denzelfden vorm overgebragt, en men moet dus geene gelijkheid
van stijl of keurige voord ragt in dezelve zoeken. 1
Mijne reis was om dus te spreken mijne intrede in de wereld.
Tot dit oogenblik bijna alleen onder goede en brave menschen verkeerd hebbende, die in mij, in mijn geluk en zedelijke vorming belang stelden, vond ik mij opeens in geheel verschillende kringen verplaatst. Door gevoelens van liefde en vriendschap doorgloeid, leerde ik weldra menschen kennen, die zoo vaak met alles wat voor mijn
hart heilig was, den bittersten spot dreven, en de dromen des j ongelings door de droevige waarheid der ondervinding bestreden. Hierbij voegde zich het herdenken aan dien geliefden grond waar mij de
wereld zoo geheel anders had toegeschenen en men kan zich natuurlijk voorstellen, dat daaruit eene stemming ontstond, welke mij de
zeden en de karacters der volkeren die ik bezocht niet van de gunstigste zijde deed beschouwen. 2
Men zoude zich egter vergissen, indien men in de hier en daar verstrooide aanmerkingen en donkere tafreelen eene minachting meende te ontwaren voor de bewoners der landen die ik bezocht. Verre
van mij zij deze gedachte. Met innige dankbaarheid herdenk ik aan
menig genot hetwelk mij aldaar door vriendschap en gulheid bereid
wierd, en aan menige edeldenkende ziel welke ik aldaar leerde ken-
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nen. Doch mijn verblijf was overal kort, en het kwade treft ons terstond, terwijl het goede zich alleen langzamerhand voor ons gezicht
ontwikkelt. Ware ik in eenen gezelligen en verdienstelijken kring
in Duitschland opgevoed geworden, en had ik dan mijn tegenwoordig vaderland als vreemdeling bezocht, waarschijnlijk zoude ik ook
aldaar stof tot diergelijke aanmerkingen gevonden hebben. Waarheidsliefde heeft mij bestierd, doch de gesteldheid van ons hart
drukt zich steeds met onwederstaanbare kracht in onze schriften uit.
De grootste ondervinding van mijne reis was deze dat men eerst
buiten 's lands de waarde van het vaderland leert kennen, en gelukkig zij die zooals ik, den onschatbaren zegen genoten, om door Gods
goedheid, voor alle gevaren bewaard, den dierbaren grond weder te
bereiken, en aldaar met het verrukkendst gevoel, dat de aarde geven
kan, hunne geliefden weder in de armen mogten sluiten.
20 febr. 1817.
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REIS NA BREMEN AMERSFOORT RANDENBROEK

De dag der afreize 3, zoo snel genaderd, was daar. Na twee folterende uren in de verwachting van een afscheid gesleten, kwam eindelijk mijn reiscompagnon met den zwaarbeladenen wagen aanrijden.
Ik wilde de onnodige aandoeningen vermijden, en klom in den wagen, zag nog eens naar ouders en vrienden om, en wij reden voort.
Met arendsblikken zocht ik of ik niet nog den eenen of anderen
Amsterdamschen kennis een afscheidsgroet kon toewerpen. Bij het
uitrijden der Poort bij den laatsten weergalm van het rollen der wielen op de houten brug scheen mij het hart toegedrukt te worden en ik
maakte een schat van poëtische aanroepingen aan mijne dierbre vaderstad, die hier niet te pas koomen. Weldra kwamen wij te N aarden. Het weder was nog guur, de natuur, indien er natuur op den
Naarderweg gevonden wierd, doodsch. Te Naarden hoorden wij
veel over den nieuwen Steenweg spreken en wierden nog nader
hierin betrokken als men denken zou, dewij I onze paarden den geheelen dag steen getrokken hebbende nu en dan bij den rid over de
heide eens ophielden, en nog door den zweepslag, nog door de
vloeken van onze Automedon 4 konden voortgeholpen worden. De
avond was heerlijk, de starren flikkerden en de schone bosschen van
Emmenes 5 en Soestdijk verhieven in de stilte der nacht hunne statige kruinen. Ik was geheel in herinnering en vooruitzigten verzonken, 't geen mij egter niet belette te bemerken dat wij, zelfs na het
voorspannen van een derde paard, al zeer weinig weg aflegden, tot
wij eindelijk de poorten van Amersfoort genaakten, waar mijn reisgenoot bij bloedverwanten en ik in den zwaarmoedigen Doelen
mijn intrek nam. Weinig verheugde het mij dat wij ons in eene
stad zouden ophouden, alwaar tabakskweekerijen de eenige merk17

Reis na Bremen
waardigheid uitmaken; ik ondervond egter dat reizen toch ook genot met zich mede brengt en men gevoelt op reis, eene opgeruimdheid die ons zelden in de vaderstad bezielt. De tweede dag was juist
niet merkwaardig door snellen voortgang, want wij waren en bleven te Amersfoort. Gaarne zoude ik nu iets wegens de oudheden
van deze plaats optekenen, indien ik deze kende, doch ik kan alleen zeggen dat de stad vrij stil is, eenen groten toren zonder kerk,
en vrij doodsche straten heeft. Een gracht zoo breed als de Agterburgwal te Amsterdam is de hoofdgracht. Vóor dat Amsterdam
nog eenigen luister bezat, beroemde Amersfoort zich op 350 brouwerijen, nu telt men er eene wier bier ondrinkbaar is sic transit
gloria mundi 6.
De omstreken van Amersfoort zijn bevallig. Ik deed eene bedevaart na het beroemde Randenbroek hetwelk in de Jaarboeken mijner Haarlemsche familie 7 eene aanzienlijke rol speelt. Deze plaats
Egt op eenen heuvel; hier vindt of vond men alleruitmuntendst geboomte. De geheele plaats is nu aan eene Amersfoortsche sociëteit
verhuurd, en de verhuurders, onder het voorwendsel van de plaats
op te vrolijken, hebben reeds menigen woudreus onder den bijl der
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verdelging neder 'doen va:llen; verder moet alles hier zwaarmoedigheid inboezemen, het hoog en donker geboomte, het onophoudelijk
gekras van eene ontelbare menigte kraaien, die in hetzelve nestelen
en een huis zo men zegt door den groten Van Campen gebouwd,
doch dat liever tot een klooster had moeten bestemd worden. Verder
is deze plaats nu de stads Vaux-hall van Amersfoort 8; de inwoners
bestaan van tabaksplanterijen en weverijen, de omgang is hier op
eenen stillen en huisselijken toon en in den winter zijn hier de vermaken zonder vele afwisseling.

Reis na Bremen
Het was juist op geen geschikt uur van den dag maar 's nachts
te elf uur, dat wij onze reis na Bremen aantraden. Wij klommen
in den wagen, beschutten ons zoveel mogelijk tegens de indringende
koude, en reden voort over den bekenden weg en kwamen zonder
dat bijna te merken door Voorthuisen, en Apeldoorn heen. Bij het
aanbreken des daags bereikten wij Deventer, alwaar een Ex-Javaan
verschrikkelijk op Daendels 9 schimpte, en de postmeester ons niet
minder dan drie paarden geven wilde, wij dienden van deze vriendelijke offerte, ten koste van onzen ~beurs gebruik te maken. De afstand van Deventer na Delden is agt uur. Een gewone Overijsselsche
weg met broeklanden, en moerassen, alles werd meer en meer afwijkende van de Hollandsche zindelijkheid, en Goor draagt met regt
dien toepasselijken naam. Te Delden wilden wij terstond voortreizen,
doch de postmeester wilde ons laten wachten, en wij wilden niet bij
den postmeester, tevens kastelein ingaan. Wij scheidden egter als
goede vrienden; ik zoude hierbij ook nog aanmerkingen wegens het
postwezen in Holland kunnen voegen, die juist niet zeer voordelig
voor ons va!derland zijn zouden. Namentlijk al:les is daarin nog provisioneel 1o, en men heeft geen wet, nog tarief waaraan zich te houden, zoodat ieder postmeester eenvoudig dat doet wat hij wil en dat
wat hij eischt, doet beta:len, terwijl de arme reiziger die altijd verder wil, zich dan gaarne eenige opoffering getroost. Nu reden wij
verder en bemerkten hoe meer en meer de taal der landslieden geheel
veranderde, dewijl de weg ons lang viel en de nacht was reeds gevallen, toen wij eindelijk den Berg van Bentheim bereikten. Hier lag in
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het posthuis alles in diepe rust en men was zeer verstoord, zoo vroeg
op te moeten staan. Na een half uur wachten wierden wij eindelijk,
geheel door slaap en koude bevangen, door de eerste Duitsche koffy
verkwikt. Van hier reden wij den berg af. Het was een koude doch
heldere nagt, en zoo reden wij in diepe stilte voorbij het kasteel
van Drusus 11, terwijl het geluid van de hoorns des postillons langs
de aloude muren weergalmde. Dit toneel was plegtig en had eene
stille majesteit. Na eenige uuren ging de zon voor ons uitmuntend op
bij Rheine, alwaar wij weggeld betaalden voor een weg, op dewelken
wij elk oogenblik gevaar liepen om te vallen. Hier te Rheine ontdekt men terstond dat men in Duitschland is, men vindt veel meer
uiterlijke vertoning in de herbergen. De gehele bouworde, ja zelfs
de sloten der deuren, alles heeft een geheel ander uitzigt, men
spreekt nu reeds overal Duitseh. Hier vonden wij ook de Stuben of
kagchels, door Bilderdijk zoo gevloekt, en indedaad ik moet bekennen dat de spleen van onzen vaderlandschen bard enigzints
gegrond is geweest. Deze Stuben-warmte is eene onnatuurlijke hitte,
die zeer 'benaauwd, en van eene verslappende kracht is, zoodat
men steeds, als men van de lucht in dezelve komt eenen onaangenaamen indruk gewaar wordt. Van Rheine af trok men weer door ontzaggelijke moerassige hei. Alles was 's nachts bevrozen geweest, en
overal was nog de grond met korsten ijs bedekt. Op 't midden van de
weg rijst opeens de dissdboom, en wij bemerken dat de ijzere pen,
die onder en bovenstuk des wagens vereenigt door midden gebroken
was. Nu werd alles zoo goed zulks kon door de twee reizigers en
den postillon verholpen, en men genaakte Ibbenbü!hren, een plaatsje
zeer bevallig bij eenen bergketen gelegen. Ik had hetzelve bij mijne
vorige reizen gezien bij schemeravond, en toen een hoog denkbeeld
van hetzelve opgevat, doch nu viel mij alles bij het licht zeer af. De
huizen zijn hier overal elendig, de muren zijn van kalk, in vierkanten
vakken afgegeten, de glazen zijn klein en half gebroken, en alles
is ten uitersten zwaarmoedig. Ik dankte den Hemel dat wij in meester
Stoffel eenen bekwamen smid vonden, die weldra onzen wagen weder ineen smeedde. In de 'herberg wierd ons een diner opgedischt, dat
mij volstrekt niet beviel, en waarvan eene biersoupe een der grootste
!bestanddeelen was. Wij zeiden Ibbenbühren vaarwel en reisden na
ûsnabrück. Deze weg was zeker de schilderagtigste van alle diege20

nen welke wij tot nog toe bereden hadden. De bergen, die wij overtrokken, leverden heerlijke gezigten op, doch van den anderen kant
was de weg zoo hobbelig, zoo vol steenen en gaten dat de arme reiswagen en de nog armer reizigers braaf door elkander geschud wierden. Ook hier is alles ten uitersten onbewoond, wij waren zeer wel
tevreden, eindelijk van dezen rampzaligen weg af te komen. Niets
is wonderlijker dan de wijze hoe bij het afrijden der bergen de paarden op een wenk van den zweep des postillons ophouden te trekken,
en alleen door terugzetten de vaart van den wagen zoeken te breken,
want reed men hier met Hollandsche paarden, slechts aan vlaktens
gewoon, men zoude met paard en wagen, bij den eersten afrid, hals
over kop naar beneden tuimelen. Eindelijk bereikten wij bij den gevallenen avond Osnahrück, alwaar wij 'im Römisc!hen Kayser' afstapten, en aan table d'hate neder zaten. Ook hier was alles Duitsch,
en volgens het spreekwoord vond men hier veel geschreeuw doch
weinig wol. Toen reisden wij weder voort, en trokken al slapend
den laatsten berg over, zoodat wij ons, bij het aanbreken des daags,
te Lemförde bevonden. Wij bragten het overige van den dag met
de reis tot Bremen door.
Weinige landen zijn, geloof ik, door de natuur zoo weinig gezegend, of door de kunst zoo weinig verfraaid, als deze. Men ziet de
alleruitgestrekste heiden, den alleronvrugtbaarsten grond, waarop
eenige elendige dorpen gezaaid zijn, wier naam geen optekening verdient, en alwaar men in de elendige kroegen niets, 't geen in Deutschland zelden is, zelfs geen goede koffy kan bekomen. Alles is hier in
kleine staten gesprokkeld, nu is men in 't Hannoversche, dan in
't Pruis se, dan in 't Oldenburgsche. De Fransehen hebben hier, met
ontelbare zwarigheden worstelende, een Chaussee begonnen aan te
leggen, en men heeft het aan hun te danken dat men eenen berijdbaren weg vond. Een klein gedeelte dezer Chaussee is bestraat; op
veele plaatsen leggen nog de hoopen steenen door de Franschen tot
bestraating bij elkander geb ragt, en gene van alle deze kleine regeringen heeft nog moed genoeg gehad, dezelve in den weg te doen
leggen. Deze Chaussee is een meesterstuk van arbeid, want zij is op
sommige plaatsen eenige voeten hooger dan de grond en dit zand
heeft men van eenen verren afstand moeten aanbrengen. Bij Bremen is de grond zeer moerassig, terwijl men overal zeer grote en

21

schone bruggen aantreft die de Chaussee vervolgen. - Het geld verschilt ook bij ieder station, en de munten zijn zoo morsig en smerig als de menschen.
Reeds waren wij op een half uur afstand van Bremen genaderd,
toen eensklaps het wiel van den wagen afrolt, de wagen nedersmakt en de postillon van zijnen hogen zetel aftuimelt. Wat nu gedaan? Met geld en goede woorden wierden er eenige menschen verzameld, het wiel weder vastgebonden en zoo ging de geheele processie das Bremer Thor binnen en de caravane hield in de Neustadt
op. Ik wilde daar niet vertoeven, nam mijn mantelzak op en trok na
mijn oud logies op den Geeren 12, waar ik zeer wel ontfangen
wierd. Wij hadden ,dus drie dagen en drie nachten doorgereisd. Dit
(laatste) schijnt eerst vreemd, doch men geraakt weldra daaraan gewoon. Wij ha:dden eene genoeglijke reis, doch ik kan ieder reiziger
verzekeren, dat, wil hij mondbehoeften op deze reis meedeneemen,
hij zulks niet beklagen zal.
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NOG IETS OVER BREMEN, BOUW, BEURS,
R A A D VER KIE ZIN G, CON eER T, SC HOU W B U R G,
HET MUS E U M, DE U N ION, DE HA N S E A TEN

29 Maart-3 April

Bremen
Hoewel reeds voorheen de merkwaardigheden van deze stad beschreven hebbende, zo wil ik daar egter nog het een en ander bijvoegen. Het gezigt ener vrolijke en welgebouwde stad, na het doortrekken van de allerelendigste gehuchten, is zeker aangenaam, doch
geeft dan ook wel eens van die stad een groter denkbeeld als zij zulks
wezentlijk verdient. Bremen is eene goede Duitsche stad, doch nergens vindt men dat nette, dat regelmatige van onze Hollandsche steden. De bouworder is overdreven en elendig, en de uitstekken die
men aan alle huizen vindt, doen dezelve niet oneigentlijk na zoo
veele vliegenkasten gelijken. Men vindt naast paleizen de allerelendigste krotten. Wat niet gemoderniseerd is, is in den allerelendigsten smaak, de straaten zijn naauw en scheef. De Neustadt is op een
schoon plan gebouwd, doch op verre na niet afgewerkt. Wat oud is,
is ten uitersten onbevallig, de Domkerk heeft zelfs iets dwergachtigs.
Het was hier gisteren verkiezing van een raadsheer, ik hoorde hier
dat het ook al gelijk in de meeste gemeenebesten ging, en dat de
burgerij eene vrije keuze dacht te hebben, doch eigentlijk alleen dengeenen koos dien men gekozen wenschte.
Ook hier is gelijk bij ons de inrichting gemaakt dat hij die na Een
uur aan de beurs komt, eenen halven daler of eenen Hollandschen
gulden !betalen moet. De daartoe geschikte ontfanger is in uniform
gekleed.
Gisteravond was het concert op de zaal van de Union. Men zag
vele dames en daaronder inderdaad lieve gezichten, maar de gesprekken tusschen heeren en dames schenen niet zeer druk te zijn, en het
geduurige aanspreken, - de hoekjes, en veele intrigues van onze concerten, kwaamen niet te pas. Het concert was zeer kort. De twee
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heeren Fürstenau maakten als fluitspelers den voornaamsten luister
van hetzelve uit. Wanneer men vreemd op een plaats is, is het juist
als of al diegenen welke men ziet, eene soort van comedie spelen
en men kan zoo regt op zijn gemak waarnemingen maken. De middag is hier lang en wordt zeer dikwijls aan de vermaken gewijd, men
dineert ten twee à drie uur en soupeert ten negen. Het gezigt op den
Wezer is zeer schoon. De wallen zijn en blijven steeds eene allerheerlijkste wandeling en het gezigt van den zelven op de omliggende
streken, met lusthuizen en tuinen bedekt, is indedaad zeer bevallig;
het volk spreekt over het algemeen plat Duitsch.
De Deutschers zijn over het algemeen groter liefhebbers der vermaken dan wij; zij ma:ken meer wind van hunne Geschäfte, maar zij
moeten ook meer verstrooijing hebben, en in 't geheel genieten zij
beter het leven. De Zondag is hier een dag voor algemeen vermaak
geschikt. Bijna ieder fatsoenlijk man heeft zijn rijdpaard, of korfwagen, en dan gaat het er maar frisch op los. - De Wal, die door alle
de Bremers als een nationaal meesterstuk behartigd word, is dan volgepropt met wandelaars. On se jette un salut, un sourire, un regard.
Alles is verder tooh vrij stijf; ongetrouwde jongelieden van be~de
kunnen, zouden zig niet gearmd op dezen wal durven vertoonen;
voorts is buiten de poort alles met lusthuizen bedekt. - De schouwburg speelt Zondags ook, en men danst ook wel op dien dag. - De
stad zal nu hoe langer hoe meer verfraaid worden, want de oude
elendige huizen die men nog hier en daar op de wallen vind, zijn nu
meest aan bijzondere persoonen tot afbraak verkocht; welke aldaar nu
nieuwe zullen oprigten. Hier en daar vindt men heerlijke wooningen, de koopmanshuizen zijn meest zeer schoon ingerigt; het voorhuis is eene soort van kelder en dan zijn agter hetzelve pakhuizen;
ieder heeft bijna zijn eigen huis.
Onder de gebouwen bewondert men den Dom om zijn hoge oudheid. Het bovenste gedeelte van het dak wierd er door den bliksem
eens afgeslagen; het prijkt nog, gelijk het stadhuis, met veele Gothische versiersels, eene herinnering aan dien tijd toen Bremen, Lubeck
en Hamburg, aan het thoofd van het groot Hanseatische verbond, alom hunne vlag deden eerbiedigen. Ik beschouwde ook nog eens den
Roland. 13 Dit colossaal beeld is hier indedaad ook een nationaal
gedenkstuk. De Franschen hebben het weg willen voeren, doch zijn
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steeds daarin verhinderd geworden. Op zijn schild staat een spreuk,
nagenoeg beduidende, ik heb u de vrijheid geb ragt. Deze Roland
speelt een grote rol in veele aardigheden der Bremers. Zodat men
bijvoorbeeM van iemand zegt wiens familie niet bekend is, het is
een neef van den Heer Roeland.
De Zwinger is ook nog een overblijfsel van vroegere tijden. Het is
een grote ronde toren die steeds voor tuchthuis gelbrurkt wierd en er
al zeer barsch uitziet.
Verder ziet men terstond dat deze stad eene koopstad is. Aan den
oever van den Wezer worden gedurig goederen geheessen, en goederen aangebragt, overal ontmoet men zwaarbeladene wagens die
over de straten, die al zeer onbevallig geplaveid zijn, henen rollen.
De vrouwen, zelfs die van eene geringe dasse, hebben een 'bevallig
voorkoomen, en trippelen met hunne zwaar beladene manden en
zwarte pelerines dooor de stad heen en weder. Ik bezocht de schouwburg. Dit is een vierkant gebouw dat op den wal staat, voor het zelve staat het Latijnsche opschrift Interponite gaudia curis 14. Van binnen wordt men terstond getroffen door de weinige zindelijkheid die
in zulk een gebouw heerscht, daar de banken niet veel netter zijn als
in de avondspellen op de Botermarkt. 1'5 Het valscherm is beschilderd met een landschap waarop rozen en bijkorven staan, en dat al
van eenen bijzonderen slegten smaak is. Men gaf dezen avond das
Epigramm. Zeker een van de beste stukken van Kotzebue 16 en hetwelk wezentlijk belang inboezemt. De manier van spelen is hier weder geheel anders als bij ons. Tusschenbeiden wordt er wel eens een
enkele beweging te veel gemaakt. Alles wordt #chargeerd, maar
daarentegen klinkt toch de Deutsche taal zeer bevallig, vooral in den
mond der vrouwen. De rol van de vrouw van de kanzleij-directeur
wierd zeer goed door Mad. Zitschka uitgevoerd. Deze schouwburg
speelt hier vier à vijfmaals weeks; in de bak ziet men alleen heeren.
Men speelt gewoonlijk maar één stuk en dus ziet men niet de helft
van hetgeen onze schouwburg aanbiedt, doch daarentegen zit men
ook op de eerste rang voor 18 Hollandsche stuivers.
Ik wierd hier ingevoerd in het Museum. Reeds vroeger gaf ik eene
beschrijving van het hierbij gevoegde cabinet van natuurlijke historie. Men heeft hier verscheidene kamers ten gebruike van het gezelschap. Hetzelve is ingerigt in de trant van Felix Meritis 17. Eene
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schone voorgevel met kolommen, versiert dezelve, jammer dat deze,
op eene elendige naauwe straat uitkoomt. Men vindt hier in een leesvertrek alle mogelijke tijdschriften, alles is op eenen grootschen en
schonen trant ingerigt. Wekelijks worden hier voorlezingen gehouden. - Het gezelschap de Union heeft het gebouw, aan hetzelve toebehorende, geheel nieuw doen optimmeren. Men vindt hier ook eene
leeskamer waarin de werken der beste Deutsche schrijvers gevonden
worden, en deze kamer is voorts met de afbeeldingen der grootste
Deutsche dichters en prosaïsten versierd. Ik zag hier het silhouet van
eenen jongeling uit dit gezelschap, die in den oorlog der onafhankelijkheid voor het vaderland gesneuveld was. - Dit afbeeldsel was
met een toepasselijk vaers vergezeld en voorts met een lauwerkrans
omhangen. Dit gezigt trof mij. Heil het land dat den dapperen
medeburger nog weet te waardeeren en waar zijne gedachtenis ook
nog na den dood blijft voortleven.
Ik zag hier in de schouwburg den Attila vertoonen. Arme
Werner! 18 Ik geloof dat gij dikwijls u zelve niet begrepen hebt,
doch deze menschen begrepen U nog minder. De decoratiën waren
ten uiterste gepast, want men zag bijvoorbeeld eenen Romeinschen
zaal waarvan het schutdoek een schoorsteen met marmeren mantel,
waarboven een oud familieportrait, vertoonde. Voorts was er eene
decoratie van een opgaande zon, die zig eensklaps vertoonde en al
zeer hard geschilderd was. Attila was een stevige knaap die nu en
dan goede oogenblikken had, maar tusschenbeide zijn rol maar geheel niet begreep. Nu, ik geloof ook dat voor het publiek menig
woord 'ein heiliges Dunkel' bleef. De slaven aan het hof van Romen
dansten al zeer slegt, doch de Hunnen en Romeinen vochten nog
slechter. Aetius 19 stierf met zeer veele stuiptrekkingen en wierd ook
door het publiek over dit meesterstuk zeer toegejuigd. De koren,
die bij de lezing zoo goed bevallen, waren onverdraaglijk en het
accent van Vader Attila was ook regt hunnisch.
Nu wil ik gaarne bekennen dat het stuk voor iemand die het nooit
gelezen heeft, een grote verborgenheid blijft. Aetius had eenig denkbeeld van zijn rol, Hildegonde nu en dan eens. Zulke stukken indien zij nog bevallen zullen, moeten op grote toneelen uitgevoerd
worden, want men ziet hier de weelderigheid van het Romeinsche
hof door een half douzijn elendige dansers en het leger der Hunnen
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door een dito getal mannen, met stokken gewapend, afbeelden. - Wat
hier de smaak van het publiek betreft, ik geloof dat het al tout comme
chez nous gaat, en dat, indien men de moeite neemen wilde om den
Hond van Montargis en Gerrit de Exter 20 in Germanjes taal te vertolken, dezelve ook liefhebbers genoeg zouden vinden. - Gelukkig
dat de Amsterdamsche tooneelkijker 21 zoo ver niet reikt; deze zoude hier misschien ook weinig vreugde beleven. - Een zaak egter is
er waarover men de tooneelspelers alhier niet genoeg kan prijzen, namentlijk dat men bijna niet laat wachten, en men dus alleen geduurende en niet tusschen de bedrijven tijd heeft, om zich te verveelen.
Alle de wachten worden hier door de Hanseatische troupen bezet,
bij wien, zoo ik hoor, het stoksysteem zich weder in zijne behoorlijke
gloria begint te vertoonen. Duitschland is bij eenen ouden rok te vergelijken, dien men in de laatste jaren met kracht bijeen heeft willen
lappen, doch nu beginnen reeds overal, de ellebogen, kniën, etc.
weder door te komen. Het is even moeilijk om dit zoo verdeelde
ligchaam met nationaaien geest te bezielen, als om den steen der wijze te vinden. Pruissen als monarchie mag zulks bezitten, maar hoe
wil men dit in allen die kleine staaten door zooveelebelangens verdeeld, vinden? Eens - doch ik wil geen onheils-profeet zijn, en het
kwade komt steeds nog vroeg genoeg.
Ziedaar dan dus nog een en ander over de Wezerstad. Met genoegen leerde ik haar meer en meer kennen, doch zij draagt in weerwil
van het vrij aanzienlijk getal harer inwoners toch steeds den stempel
eener kleine stad, en hare bewoners zijn niet op den toon gestemd,
welken men in grote steden gewoonlijk vindt, doch in 't geheel is de
plaats aangenaam, Eene menigte van lusthuizen omringen haar van
alle kanten, gelijk een bekoorlijke gordel, en dienen daartoe, om
des zomers aan hare inwoners de strelendste vermaken te bezorgen.
In hare verschillende gezelschappen worden kunsten en wetenschappen aangekweekt, haar handel herleeft weder en de Westelijkste
Hanzestad zal steeds den opregten vreemdeling achting en liefde inboezemen.
De Reis na Hamburg - 4 APril
Reeds was alles bepaald, om op den avond van den 3 April van de
oevers van den Wezer naar die der Elbe te stevenen, doch de mensch
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wikt en terwijl ik mij reeds omringd van koffers en valiesen zag, ontfing ik de tijding dat de Bremensche Vulcanus, 22 die ons voertuig
weder ineen smeeden zoude, op de wijze van grote lieden, na zich
liet wachten. Ik begon te geloven dat nu de eene of andere toverheks
mij alhier terughield en ging vol van deze bespiegeling na bed.
's Morgens drukte ik mijn kastelein Vorweck de hand (en dit na
't betalen der rekening, 't geen voorzeker sterk is). De man had
mij braaf, vriendelijk, en goedkoop bediend en deze hoedanigheden
vindt men zelden vereenigd. Nu trok ik na dem Sternthor en vond
daar dan eindelijk de equipagie gereed, en wij reden af en draafden
langs de chaussée voort met dit gevolg, dat wij ook weldra het
Bremensche territoir agter dns lieten. - Dog wat nu de weg betreft,
herinner ik mij een tovergeschiedenis van Mad. de Genlis, 23 waarin
een vrolijk meisje veroordeeld word om steeds bij eenen altijd even
klaren hemel op een uitgestrekte heide zonder verandering rond te
lopen. Nu deze tovergodin had hiertoe nooit geschikter plaats kunnen vinden dan op den weg tusschen Bremen en Hamburg. Eene
uitgestrekte woesternij van ' t begin tot het einde, de dorpen die
men hier en daar vindt, zijn weliswaar dorpen doch men moet zich
geene Hollandsche dorpen met hunne nette kerktorens voor gaan
stellen, maar alleen de ruwste hutten die men zig verbelen kan. Te
Rothenburg de schoonste nog van deze dorpen is alles voor de huizen
met mesthoopen liefelijk gegarneerd. - Ik zie mij tog egter uit regtvaardigheid verplicht eene onwaarheid aan te wijzen waardoor deze
plaatsen dikwijls lijden moeten. Men verhaalt namentlijk dat op de
reis van Amsterdam na Hamburg men dikwijls dagen lang niets kan
bekomen als desnoods een ei. Nu kan ik daarentegen betuigen dat
men hier overal een goed stuk rundvleesch en een kop Hanoversche
koffy bekomen kan en dat men dan een goede herberg vindt zood ra
men de Hollandsche grenzen heeft overschreden, zoo gaat gerechtigheid boven vaderlandsliefde. - Om nu weder tot onze Hamburgsche
reis terug te keeren, zoo reeden wij dan over Ottersberg, Rothenburg
en Tostedt, aldaar komende was het nog vroeg genoeg om na Harburg te reizen. Overal hetzelfde eentonige gezigt. De Chaussee, ook
door de Franschen begonnen, is juist zoo ver als zij dezelven gelaten
hebben en dus slechts hier en daar bestraat. - De avond van dezen
dag was overheerlijk, en jammer was het dat de stralen der be28

minnelijke Selene 24 zich niet op bekoorlijker voorwerpen konden
terugkaatsen. Eindelijk om Een uur des nachts verkondigde ons de
hoorn des postillons onze aankomst in Harburg, een uitgestrekte
open stad. Hier was onze rust genoeglijk, want indedaad het rijden
vermoeit op de duur evenzoo als lopen. Nu, wij sliepen zeer goed
te Harburg en zagen den volgenden morgen met zijn lief en leed
tegemoet.
De Grote Brug

Niets is bekender als het spreekwoord: 'Indien eens deze brug weg
ware'. Hier vindt men nu dan ook een brug die indedaad weg is.
Dit was zonder twijfel eene reusachtige onderneming, om door
middel van een brug over moerassige half overstroomde landen, de
beide zijden der Elbe met elkander te vereenigen. De Franschen,
door we~ke middelen het ook zij, hebben dit durven onderneemen
en uitgevoerd. Men komt van Harburg aan een versterkt bruggenhoofd, en nu reeds begint de Brug, die van daar tot Hamburg eens
door eene Chaussee, over het middelste eiland, en tweemaal door
eene kleine overvaart afgebroken wordt. Bij deze overvaarten vindt
men ruime en gemakkelijke ponten en kleine ronde wagttorens. Het gezigt is hier uitmuntend. Voor den reiziger legt Hamburg, en
men ziet de brug waarop men geduurig voortrijd, zich in het verst
verschiet voor de ogen verliezen. Op hoge palen verheft zij zich
op eene aanzienlijke hoogte, boven de lage en moerassige gronden
van deze kleine eilandjes, alwaar zich alleen eenige elendige boerenhutten bevinden. - Meer en meer ziet men nu Hamburg naderen, reeds onderkent men de spitse torens van deze ongelukkige
stad, reeds ziet men in de verte de kleine kerkspits van Altona blinken. Ten tweeden maal steekt men over; en ,de Elbe vertoont zich
in alle zijne pracht. Eindelijk 'landt men, en bevind zich eens'klaps
in de straten van Hamburg. Ziedaar dan het werkstuk door Eckmühl 25 besloten en uitgevoerd, en hetwelk tevens met de roem der
Franschen kunst de nagedachtenis der F ranschen tiranny zal vereeuwigen. Alleen despotismus kan Ide menschen in omstandigheden met zulk eene kracht dwingen, om diergelijke werkstukken ten
uitvoer te brengen. Reeds verhaalde men dat de verschillende rege-
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ringen alhier niet in staat waren, dezen brug te onderhouden, dezelve weder vervallen zou, 't geen indedaad zeer mogelijk zijn zoude.
Moge dan eens, even als nog de Waterleidingen van Nîmes van
de magt der Romeinen getuigen, de overblijfsels van deze onderneming aan het nages'lacht, de gedachtenis herinneren van een volk,
dat gelijk Romen overheerschte en gelijk Romen vernietigd wierd.
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HAMBURG, 4---17 APRIL

Eerste aanblik

Terwijl wij nog druk bezig waren om over den brug te redeneeren,
bevonden wij ons reeds eensklaps in Hamburg, dat van deze kant
zonder poorten is. - Langs verscheide fraaie straten, midden door het
gewoel van menschen en rijtuigen, kwamen wij op ,den nieuwen
Wall aan, alwaar wij onze intrek 'im König vam England' namen.
Een zeer goed logiment, geheel in den groten trant, schone kamers
met een goed uitzigt op de binnen Alster. In 't kort men was hier
terstond zeer goed, en alles was in de volmaakste order.
De grote en de kleine Stad

Niets is verschillender dan de physionomie, om mij dus uit te drukken, die Bremen en Hamburg opleveren, en die veel meer verschilt
dan dezelve zulks met opzicht tot het getal van deszelfs bewoners
doen moest, of kon. Te Bremen draagt alles nog het kenmerk
eener kleine, hier eener grote stad. Dit onderscheid ligt in duizend
kleinigheden. Een Bremer spreekt meer over kleine stadsintrigues,
over Bremen' s merkwaardigheden en de Hamburger is meer wereldburger. Hij bezigt meer eene algemeene vriendelijkheid, daar die
van den Bremer meer bijzonder is. Deze pronkt meer, spreekt
meer over zijn vrouw, zijn wagen, zijn landgoed. Daar ziet men
nog eene vreemdeling als iets vreemds aan, hier als iets zeer gewoonlijks. Naauwe verkeringen met dames word uit vrees voor al het napraten in Bremen geschuwd, hier geeft men om niets. Te Bremen
kent men zig bijna allen, hier zegt men van dezen of genen ik ken
hem bij naam. Hier is de grootste drukte op de straten, en veele rijtuigen. Te Bremen is een rijtuig iets zeldsaams, en dit onderscheid
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treft zeer wanneer men na eene dag-reize over de Heide zich van
de eene in de andere stad ziet overgebragt.
De fungfernstich

De ]ungfernstich is een der beroemdste plaatsen van Hamburg en
verdient in den daad dezen roem. Hier is een heerlijke wandeling,
welke men niet beter als bij de Boompjes te Rotterdam 26 kan vergelijken; doch welke daardoor uitmunt dat zij breder is en buitendien gedurig door de verschillende classen van menschen bewandeld wordt, van de eene zijde wordt deze wandeling verfraaid, door
het heerlijk gezicht op den kalmen en beminnelijken Alster alwaar
ten aller tijd bootjes gereed leggen om 'kleine togten op dezelve te
maken. Van den anderen kant is de wandeling met de schoonste
huizen en hotels versierd, zoodat de Hamburgers met recht roemen
dat weinige steden met zulk eene wandeling prijken kunnen. Hier
zoude men nu ook even als op de ParijsGhe boulevards menige opmerkinge maken kunnen. Des ochtends wandelen hier in grote getalen de fatsoenlijkste vrouwen uit Hamburg - op een anderen (tijd)
ziet men de dienstmeisjes heen en weder kuijeren. Deze onderscheiden zich terstond door een mandje, dat zij steeds aan den arm dragen
en dat niet alIeen hunne bijzondere stand maar zelfs hun afgezonderd departement als keuken, kinder, en derde meid of kleinmädchen aanduidt, gelijk ook hun geheel costuum verschillend is.
Verder is deze ]ungfernstich een renbaan aan de Priesteressen der
Aphrodite Pandemus 27 toegewijd. Het smaakvolle costuum van
veele die hier des ochtends reeds rondwandelen, getuigt juist niet
zeer voordeelig voor den staat der zeden in deze stad, alwaar geloof ik de bedorvenheid ten dien opzichte reeds zeer hoog geklommen is. Des avonds wandelt hier nog eene mindere classe, die niet
alleen tracht te bekoren, maar zelfs te overreden, en die hier op speculatie wandelt, om de voorbijgaande inwooner of vreemdeling in
haar netten te lokken.
De Pavillons

Aan beide zijden van deze wandeling staat een pavillon, waarvan
het eene de naam van het Alster en de andere die van het Schweizer
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oavillon draagt. Dit zijn zeer net gebouwde huisjes met verschillende vertrekken. Men vindt alhier alles wat een vreemdeling, die
uitrusten wil, wenschen kan. AUe mogelijke ververschingen worden
hem aangeboden; op alle de tafels liggen de verschillende nieuwspapieren verspreid. De toonkonst doet zonder ophouden hare klanken horen. Hier gaan dan ook vele zich een ogenblik ophouden. De
eene luistert, die gebruikt het nodige, deze leest, gene schaakt, in
't kort dit oord vereenigt de grootste verscheidenheid met vele aangenaamheden.
De Börsenhalle
Dit is een gebouw of eene inrichting zooals wij dezelve nog niet
bezitten. Het is een soort van sociëteit, alwaar men voor het aangaan
der beurs bij elkander komt en waar zelfs meerder affaires dan op
de beurs zelve gedaan worden. De ingang met kolommen versierd
leidt in eene groots gebouwde zaal, alwaar tegen beurstijd alles
van menschen krielt en eene versChrikkelijke cigarenrook den gehelen dampkring vervult. Men V'indt hier alle mogelijke gerieven welke de kooplieden van nut kunnen zijn. Berigten, addressen, alle mogelijke handelsnotitiën, prijscouranten en zelfs geschreven berigten
wegens de prijzen van verschillende plaatsen. Het geheele huis is
voorts ten dienste dezer vergadering ingerigt, uit twee grote kamers
vormt zich een Lesezimmer, waar men alles vindt wat slechts onder
den tytel van nieuwspapier, tijdschrift of maandwerk te noemen zij,
alles na de verschillende landen gerangschikt; verder bevatte deze
haHe nog een aantal schoon gemeubileerde kamers, tot gezelschappen, bals, enz. geschikt. En zoo vereenigt dit voor de handel zoo
belangrijk gesticht, alwaar jaarlijks veele duÏZende vreemdelingen
ingevoerd worden, in ziCh een groot getal voordeel en. - De Beurs
daarentegen is zeer klein en onaanzienlijk, zoodat er zoo veele kooplieden naast als op de beurs staan, men heeft nu Polizey-Gesetze gemaakt om dezelve vroeger af te doen gaan, doch wij weten ook
helaas wel bij ondervinding dat zoodra deze Gesetze niet door geldboeten ondersteund worden, zij zeer weinig betekenen.
Schouwburgen
De grote schouwburg is met regt hier alom beroemd, hoe wel het
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uiterlijks ver van sierlijk is. Ik zag aldaar 'Die Räuberburg', de
nieuwe opera van Oehlenschläger. 28 Decoratiën en costurnes waren
zeer goed. Wat de intrigues van de opera betreft, ik vond dezelven
allerelendigst: de aankomst van een ridder in een rover-kasteel,
alwaar eene oude heiden hem in 't bed zoekt te vermoorden, was
voor mij iets zeer onbevalligs. Mad. Becker, de geliefde zangeres
der Hamburgers, trad te voorschijn. Hare stem beviel mij zeer goed.
- Nu en dan wierd er eens ontzettend getrembleerd en ook geapplaudisseerd. - Mad. Krüger die eenigzints de mededingster van de
vorige is, vereenigt met de gaven van Euterpe 29 ook die van Dione 30 of liever voegt een zeer bevallig uitzicht bij eene goede stem.
De mannen waren juist niet zeer bijzonder. Eén roover speelde uitmuntend, de zaal was ten uitersten vol, doch ik ontwaarde geene
bijzondere schoonheden. - Voorts was ik in een andere schouwburg
de Rdhbahn, de zaal is hier klein doch allerliefst. Men gaf das Rothe
Käppchen. De entree in 't parterre was slechts voor tien schiIlings,
doch het spel was ook na rato. Het gezelschap was hier ook van
minder rang, en de kunstblos schitterde mij hier op menige wang
tegen. Het publiek lachte om de aardigheden van een der acteurs,
die zig nu en dan eens tot het publiek wendde.

Wallen
Moeilijk is het deze wallen te betreden en het schone gezicht van
derzelver top te .genieten, zonder tevens te herdenken aan al den
ramp welken dezelve aan deze stad berokkend hebben. Het was door
hen, door hunne hoogte, door de diepte der grachten, dat de Fransehen bewogen wierden, om deze handelstad in eene vesting te herscheppen, en ziedaar de bron van zoo veele vernieling, van zoo veele
gruwelen. Deze wallen zijn hoog, breed, en met boomen beplant.
Nog aarzelde men om de grachten te dempen, doch hoe kan men
een oogenblik in twijfel staan, om eene bron te vernietigen, waaruit
het geheele ongeluk van zoovele mensehen voortgevloeid is. -

Herinneringen aan onze dwingelanden
Heeft ooit eene stad ten prooi gestrekt aan de woede en de uitzinnigheid van het militair despotismus,' dan was het Hamburg. Eene
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vrije koopstad zag zich in een vesting hervormd, en het gedonder der
kanonnen verving de juichliederen der matrozen. 31 Wanneer men
de Altonaër poort uitgaat, ziet men eene uitgestrektheid nu geheel
en al van huizen en boornen beroofd, en de Hamburgerberg genaamd. Deze was voorheen geheel met huizen bedekt, met de schoonste laanen doorsneden en de praChtigste landhuizen versierden een
grond, die nu geheel en al van allen glans beroofd is. Van deze zijde
op het gehele Hamburger gebied zijn de verwoestingen het grootst
geweest. Overal worden weder huizen opgerigt, boomen geplant, en
misschien zal eene aanhoudende vlijt van een ha:lve eeuw, de vernieling van een halve dag kunnen uitwisschen. Hier zagen de Hamburgers hunne huizen, hunne bezittingen, in rook opgaan, en hoe
bloedt niet het hart van den HoHander wanneer hij bedenkt, dat ook
een Nederlander 32, de waardige helper van Davoust, de 'Tigellinus 33 van dezen Fransahen 'Nero', hier een der grootste rollen
gespeeld heeft.
Altona
Een lief en vrolijk stadje, dat zeer nabij Hamburg legt en voorheen
voor de verwoesting, bijna niet van hetzelve afgescheiden was. Hier
is men reeds in 't gebied van den Koning van Denemarken. De stad
ligt op eene vrij aanzienlijke hoogte, zoodat men van Hamburg komende, steeds stijgt, en die moeite rijkelijk beloond vind door scho-ncgezigten, die men nu en dan op de Elbe ontdekt, door dat van
fraaie en prachtige huizen, die men hier overal ontwaart. Kerk en
raadhuis leveren geene bijzondel1heden op. De kooplieden koomen
daaglijks op de beurs te Hamburg en alles geeft tusschen deze twee
steden een betrekking, als of zij indedaad tot elkander behoorden,
terwijl ondertussehen de inwoners zich van elkander afzonderen en
niet nalaten elkander geduurig te beschimpen ...

Rainville
Men rijdt Altona door, en men wordt naar een schoon huis met
prachtige collonade gevoerd. Men treedt verder en ziet eensklaps de
brede Elbe aan zijne voeten kronkelen. Dit gezigt is uitmuntend.
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Men kan hetzelve hier van verschiHende hoogtens genieten. De Etbe
eene schone heldere, en snelvlietende stroom, :tJiet men hier hare
zilveren vloeden kronkelendzeewaards spoeden. Aan de overzijde
ontdekt men de hoogtens van het Hannoversche die in 't verschiet
blaauwen; sdheepen zeilen gedurig den stroom op en neder. Verder
zijn de tuinen van Rainville zeer bevallig en ongemellkt bevind men
zich na het heerlijke gezigt van de top der hoogte genooten te hebben,
eensklaps aan het strand, alwaar dit ge:tJicht niet minder verrukkend
is. Het was hier dat ik aan de schone beschrijving van de Elbe door
van Merken 34 in haren Germanicus recht deed erlangen en bekennen moest dat indien de dichteres zelve hier geweest ware, zij dit
schone niet beter zou hebben kunnen uitdrukken. N Îenstedten
Ook een ç:liergelijk huis of herberg verder aan de Elbe gelegen. Het
gezigt is hier zoo schoon niet, dewij 1 de hoogte steiler is en ook
het oog zo ver niet reikt. De weg herwaards langs de Ikusten van
de Elbe is zeer bevallig, en levert reeds een groot contrast op met
de elendige heistreken tusschen Hamburg en Bremen. Alles toont
hier meer welvaart, de gronden zijn meer bebouwd, de huizen, de
dorpen, alles is veel netter en beter gebouwd en toont dat de welvaart
der volken ook grootendeels van de grond die zij bewoonen afhangt. Eimsbüttel

Ook een zeer sierlijk huis, bij het dorp van dezen naam, alwaar
een koepel met kolommen een bevallig gezÏ<ïht oplevert. De weg herwaards over Flostedten gaat langs eene menigte van de bevalligste
buitenplaatsen. Odk hier vindt men veel van dezelve, doch daar dit
dorp weder op Hamburgs territoir staat, strekte dit ook ten prooi
aan vele verwoesting. Het hUfsdat wij 'bezochten was ook reeds bestemd om het offer der vernieling te zijn. Reeds begonnen de vlammen, aan twee kanten aangestoken, zich te verspreiden; tevergeefs
had de vrouw des huizes eenen voetval voor EckmUhI gedaan. Opeens dringen de Russen voorwaards, de Franschen wijken terug, de
vrienden en bloedverwanten van den eigenaar hebben tijd om met
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de nodige brandspuiten terhulp te snellen en genieten het geluk om
het gebouw geheel en al te redden.
Klopstocks' graf

Ik achtte het mij ten pligt om ook eene bedevaart naar het graf
van een van Duitschlands grootste dichters te doen. Hetzelve ligt
op het kerkhof te Altona. Daar vindt men de eenvoudige zerk, welke
hem zijn tweede vrouw - bij het graf zijner eerste, zijner geliefde
Meta, deed oprigten. Het opschrift in proza is goed doch te lang.
De marmere steen waarop eene vrouw, het geloof voorstellende,
schoon wierd uitgehouwen, is met de namen van vele reizigers bedekt. Met eerbied naderde ik het graf van den zanger der Messiade. 35 Eere zij den waren, den groten dichter, ook nog na zijn dood
blijft hij in de harten der volken voortleven. Het nakroost noemt
zijnen naam met eeJ:lbied en zijn roem voor den tijd bestand wordt
door edele harten van geslacht tot geslacht voortgeplant. De Boekverkoper

Terwijl ik bezig was om mij een plan van Hamburg aan te schaffen
en ,daar het er op aankwam in welk land mijn persoon het l'icht gezien had, was mijn antwoord: 'Ik 'ben een Hollander'. '0, ein Hollander, ich habe ja selbst ein Buch über Holland gesdhrieben', en wie
was nu deze persoon? Het was de Heer Nemnich 36 door zijne
Technologische Reize door Holland bekend. Nu waren ras de vaderlander en de reisbeschrijver met elkander bekend, en wij namen afscheid, na nog veel over Holland en de reisbeschrijving in het zelve
geredeneerd te hebben. De Hamburgers

Hoewel nog slechts eenige dagen alhier geweest zijnde en dies niet
in staat om een articul onder de naam van 'Zeden en Gharaeter der
Hamburgers' daar neder te schrijven; zoo zij het mij doch vergund
over het een en ander dat mij trof, mijne meening te zeggen. De
stad zou dun!kt mij met recht het Parijs van Duitschland genoemd
kunnen worden, want men vindt hier misschien in eevenredigheid
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niet minder verleiding, niet minder zedebederf, en niet minder
waarover de wijsgeer en de mensch zich bedroeft. Handel is hier de
grote spil waarop alles ronddraait, en zoodra iemand zijn crediet
onbesproken houdt, is het hem vergund verder te doen hetgeen hij
verkiest. Alles leeft hier meer in 't pU!bliek. Vele oude vrijers zwerven gedurig rond, en de tijd die den koopman overschiet wordt
meest gebruikt om van het eene koffyhuis na het andere, en 's avonds
van den eenen venustempel naar den anderen rond te dwalen. Men
komt op de opentlijke straten en promenades vrouwen tegen, op de
bevalligste en fatsoenlijkste wijze gekleed: 'Es sind Mädchen' zegt de
Hamburger lagchende en gaat verder. Ieder laat een ander zijn eigen
tuin wieden, en bemoeit zich niet met denzelven. Zich met geriefelijke meisjes te vermaken enz. wordt voor een van de onsdmldigste
tijdverdrijven gehouden. Maîtressen te houden wordt voor een alleen lopend jongeling als iets zeer gewoonlij'ks aangemerkt, en alleen bij getrouwde lieden bij wien zulks hier ook niet zelden voorvalt, flaauw berispt. De meeste dezer vrouwen, vooral diegene, welke van de natuur niet ongunstig behandeld zijn, hebben hunne bijzondere intrigues. Van speelhuizen grimmelt het alhier, en gene
aJgemeene verontwaardiging of zelfs kwaadsprekendheid treft dengenen die de wetten der zedelijkheid te buiten gaat. Niet dat ik hier
van allen spreke, doch van diegenen, die het grootste gedeelte der
kooplieden uitmaken. Men vergeeft ligt aan een ander, hetgeen men
zelfs doet of gedaan heeft. Indien men hier de weelde in huisraad
en vooral in vermaken nagaat, zoude men niet wanen ziCh in eene
stad te bevinden welke zoo veel geleeden heeft, dat men zich dezelve bij ons als reeds half verwoest voorstelde en in eene stad wier bewooners nog dagelijks zich in de hevigste klachten over het verlies
van hunnen handel uitlaten. Het is een groot rad waaraan slechts weinige huisgezinnen zich onttrekken kunnen. Men doet alles hier meer
uit sleur en gewoonte als uit eigentlijke liefhebberij en het antwoord
op de verontschuldiging is steeds gereed: Ik moet ja toch zoo als
anderen doen.

Het Blijspel
Ik zag twee blij spellen op den schouwburg uitvoeren; en moet indedaad de bekwaamheid der toneelspeelers bewonderen.
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'Die groszen Kinder' van Müllner 37 was een nieuw en vrolijk
stukje waarin een Graaf met zijne twee kinderen, ieder onder hunnen stand trouwen; de vader dit niet aan zijne kinderen, deze het
niet aan hun vader durven openbaren, tot eindelijk alles uitkomt.
De zedeleer is vrij luchtig maar het stuk was zeer vrolijk en wierd
met veel ensembles gespeeld.
De Rehbock van Kotzebue 38 , een der vele s~en van dien
schrijver, welke het te wenschen ware dat slechts in zijne portefeuille
gebleven waren. De intrigue is alleronnatuurlijkst. Het stuk krielt
van de grofste equivoques en de heerlijke zedeleer waarop eindelijk
alles uitkomt, is dat onze deugd alleen van de omstandigheden afhangt. - Belle Conclusion et digne de l'Exorde.
Moeilijk was het egter om zich van lagdhen te onthouden, waartoe
het spel van den comicus Costenoble, 39 die voor den pachter
Grauschimmel speelde veel toebragt.

De Altstadt
Reeds veel wierd er over Hamburg gezegd, doch weinig van de
stad zelve. - Nu, daar is dan ook al zoo veel bijzonders niet van
te zeggen. De Altstad ,is, gelijk geloof ik alle Altsteden zeer oud
met zeer kromme en naauwe straten. - Hier en daar vindt men eene
soort van grachten, welke de patriottische Hamburgers, die nimmer
hunne stad verlieten, zeer fraai noemen, doch die eenen Amsterdammer in 't geheel niet bevallen. Er staan op vele plaatsen schone huizen, en er zijn eenige goede straten zooals de Admiralitäts Strasze,
der Neue Wall enz., doch behalven dat valt er dan ook niet veel
op te roemen, en men behoeft slechts het plan van Hamburg te zien
om over de planloosheid van den geheelen aanleg te oordeelen. -

De Harmonie
Dit gezelschap had ik ook onder de wonderen van Hamburg horen
opgeeven. Het is een zeer groot gebouw alwaar het woord Harmonie
in goude letters den gevel versiert. Van binnen toonde men nu eerst
alweder een Lesezimmer met couranten en tijdschriften opgevuld.
Deze vindt men hier overal en men behoeft niet verlegen te zijn
om het nieuws niet te kunnen weeten. - In deze Lesezimmer heerscht
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de plegtigste stilte en het schijnt daar als of men de Kant's 'Kritik
der reinen Vernunft' bestudeert, terwijl men alleen den onpartijdigen
Hamburger correspondent 40 leest. Doch van hier voerde men mij
in een speelzimmer. Ik had mij ongelukkig uitgelaten dat ik whist
speelde, en dus was er geen genade. Ik wierd oogenblikkelijk aan
een whisttafel met twee vreemden vastgesmeed, stond duizend
angsten uit om mijnen medehelpers genoegen te geeven, en was zeer
vel'heugd eindelijk met een klein verlies op te staan, daar ik de
genoegens der Harmonie van harten verwenschte.
Omwandeling van Hamburg

Reeds had ik veele straten dezer stad doorkruisd en betreden, en
nu besloot ik eens den geheelen omvang van dezelve om te lopen.
Eerst begaven wij ons na de haven, alwaar eene menigte van schepen
van alle volken hunne schatting toevoerden. Hier rijst men langs
den hogen walle tot eene aanzienlijke verhevenheid het Observatorium genoemd, alwaar, de hemel zij dank, banken en een koffyhuis
de Fransche kanonnen vervangen hebben. Hier over~iet men den gehelen haven, Hamburg, Altona, etc. Dit gez~icht is uitmuntend. Men
kan voorts de stad geheel omwandelen en bewondert deszelfs sterkten. Dan eens ziet men op de verwoeste voorsteden naar de zijde
van Altona, dan den buiten Alster, dan de voorstad St. Georg naar
ele kant van het Zuidelijk Duitschland, die alleen nog geheel staan
bleef. Dan komt men op eene nog meer verhevene grond, welke de
F ranschen tot de citadel verkozen haden, van welke zij de rampzalige stad bij den minsten opstand hadden kunnen platschieten. Zoo betrad men dan die wallen,zoo la (n) g het toneel van overheersing en militair geweld; zoo beschouwt men van daar die volkrijke stad; terwijl zich de spitse torens der vijf ihoofdke~ken in alle
rigtingen vertoonen. Het gedeelte van de stad na de kant van Altona
wordt gewoonlijk de Neustadt genaamd en is iets regelmatiger. Het
is in de oude stad dat 'de meeste grachten gevonden worden, die,
hoewel zij inde bevalligheid hunner oevers niet met de onze kunnen
vergeleken worden,egter dat voordeel bezitten, dat het water steeds
vloeit en aan ebbe en vloed onderworpen, een veel aangenamer gezigt oplevert.
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Eerzllil van Büsch
Het is bij de zoogenoemde citadel dat men de Büsch' s Höhe aantreft, welke die naam ontleend van het grafteken hier aan den verdienstlijken Professor Büsch 41 opgerigt, die door zijne uitgebreide
werken over den handel, zijn vaderland, ja het geheel handeldrijvend Europa van zooveel nut was. Het bestaat in eene pyramide die
zeer eenvoudig is. Men vindt het uitgehouwen afbeeldsel van den
verdienstelijken man. Een navolging van eene antique offerhande
als basreliëf, en voorts een opschrift waarin gezegd word dat het
dwkbare Vaderland aan den edelen burger dit gedenkteken oprigtte.
Het blijve dan hier ook prijken, al ware het alleen om te toonen
dat Mercurius 42, die meestal meer met goud dan met eer beloont,
egter ook deze laatste aan zijne lievelingen verschaft en dat handelkunde niet alleen hier ons tijdelijk bestaan 'bevorderd, maar ons ook
bij onze dankbare medeburgers eenen duurzaamen roem kan verwerven.

De Michaëlis Toren
Dewijl het onder de pligten van den reiziger behoort, om, de natuurlijke traagheid welke den mensch aangeboren is, overwinnende,
ten koste van de vermoeiing 'zijns ligchaams, alles te beschouwen
wat merkwaardig is of merkwaardig heet; zoo behoort dan ook het
beklimmen van torens tot de voornaamsten dier pligten en het was
deswegens dat ik mij na de grote Michaëlis kerk begaf. Deze kerk
is van binnen zeer sierlijk Men vindt nog een altaar even als bij de
Roomsehen. Nu ging het aan het klimmen, en het gelukte mij, na
het optreden van zeshonderd zes en vijftig trappen, den top des
torens te bereiken. Het laatste gedeelte gaat cylinderswijze om een
spil, en dan koomt men eindelijk in een klein kamertje vlak in den
top des torens. Nu, men geniet hier dan ook een schoon torengeziCht, doch dat zich moeilijk laat beschrijven. Men ziet de menschen
als mieren grimmelen, 't geen reeds aan menig reiziger gelegenheid
tot stichtelijke bespiegelingen over de nietigheid van het aardsche
heeft gegeeven, die wij hier nu niet herhalen zullen. Nergens egter
krijgt men een beter topographisch denkbeeld van eene stad dan wanneer men dezelve van zulk een hoogte beschouwt.
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Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, hier Charfreytag genoemd, is hier geheel feestdag.
Zij was in vroeger tijden door de kutschenfahrt op den Wal op
dien dag beroemd, wanneer zelfs ten steun der zeden, de poorten gesloten waren om de inwoners te beletten het vermaak buiten de stad te
vinden. Ik wandelde nu nog op dezen wal alwaar men eenige equipages en vele wandelaars vind. - Ik beschouwde met de meeste oplettendheid de schoonste helft van 't menschelijk geslacht, en bevond
dat ook hier, gelijk bij de dochters van Eva in andere landen, het getal der schoone vrouwen het geringste is. Verder zag ik geen een belangrijk paar, veel heeren met twee dames bezet, dames alleen etc.
Reeds in een vroeger articul liet ik mij vrij ongunstig over de zedelijkheid der Hamburgers uit, en hoe meer ,ik hier verneem, hoe meer
ik reden heb deze uitdrukkingen te bevestigen. Geen stand is hier
welligt naar evenredigheid meer bedorven als die der dienstmeisjes.
Men vindt onder hen zeker de schoonste van de vrouwelijke kunne.
Hun costuum getuigt van smaak en pracht, en nadat zij des daags de
zaken van hunnen Herrschaft bezorgd hebben, gaan zij 's avonds op
Privat-geschäfte uit, en hebben allen bijzondere betrekkingen, en
loopt het nu eindelijk eens spaak, dan vindt men ligt eenen goeden
jongen, uit eenen minderen stand, die in haar zijne wederhelft kiest,
en dus het genoegen heeft man en vader te worden. Over het algemeen is huisselijkheid iets, 't geen men hier al zeer zelden vindt. Men
zoekt het genoegen naar buiten en men vindt het daar al zeer zelden.
0, mijne vaderstad! 0 beminde boorden van den Amstel!! Ik zal bij
mijne terugkomst uwe waarde nog meer leeren schatten. De vreemdeling moge dan ook uwe zuinigheid, uw naauwgezetheid bespotten, hij verstomt nog voor uwe grootheid, en gevoelt alles wat hem
zelve ontbreekt. Ja zeker een der genoegens van den reiziger bestaat
ook daarin, om bij het zien van vreemde volken, zijn eigen land,
zijn eigen gewoontens des te meer te leeren waardeeren. - Ja, heil den
Hollander! gerust kan hij Europas rijken doorreizen, kan overal de
paleizen der vorsten en de hutten der armoede bezoeken, en wanneer
hij dan eindelijk aan den boezem van eene teder minnende gade, al
het heil van huisselijke deugd geniet, uitroepen: Heil mij dat ik in
Nederland het leven ontfing. 42

De Mislukte Kerkgang

Ik wilde op eerste Paaschdag, coûte que coûte, tempelwaards aantreden en was daartoe zeer in de vlugt om des ochtends gereed te zijn
om na Altona op te marcheeren. Ik kwam dan ook daar en vernam
waar zich de Mennonitische kerk bevond. Ik trad dezelve in, en vond
een klein kerkje, alwaar, tot mijne verwondering, in 't Nederduitsch
en zeer goed gepredikt wierd. Ik had de oogen nog niet veel om mij
heen geslagen, doch was verwonderd over het deftige zwart, waarin
alle de toehoorders gehuld waren. Weldra bemerkte ik dat alhier de
plegtigheid des Avondmaals, op zoo vele plaatsen in de belangrijke
Paaschweek gesteld, gevierd wierd. Ik vertrok dan van daar en kwam
in een allerliefst kerkje een der fraaiste die ik ooit zag, alwaar men in
't Hoogduitsch predikte, doch waar alles zoo vol was, dat men zelfs
op de gallerij niet horen kon. Hetgeen ik hoorde was uitgerekte kanselstijl. In een derde kerk was ik niet gelukkiger. Ik geloof dat dit
wederom Doopsgezinden waren, want ook hier predikte men in 't
Nederduitsdh, de kerk was zeer groot, doch zeer leeg en ik: zag weldra dat men ook hier Avondmaal vierde. Nu had ,ik eens vooral genoeg, ik verliet de laatste kerk en stapte huiswaards, alwaar ik het dan
maar best vond mij zelfs wat voor te prediken.
Blankenese

Ik zoude 's middags een togt naar het Land maken, en wierd daartoe in een der hier gewoonlijke stoelenwagens 4:3 geplaatst. Ik gevoelde aan de lugtgesteldheid dat mijne reis Noord- en niet Zuidwaards ging want hoewel de zon scheen sneeuwde het fel, en de
koudste voorjaarswind deed ons klappertanden. Wij reden nogmaals langs de bekoorlijke oevers der Elbe, die ik reeds vroeger beschreef. Wij reden Nienstedten voorbij en kwamen te Blankenese of
Blankensee, een soort van schippersdorp wiens inwooners zich door
hunne bijzondere kleding en de vrouwen door hunne rode rokken
onderscheiden. Hier wandelden wij op eene buitenplaats of hier genoemde Garten van den heer Bauer uit Altona, en deze was indedaad verrukkend. Zij legt geheel op aanzienlijke hoogtens en de
paden kronkelen zich uit de valeien naar derzelver top, alwaar het
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utizicht over de geheele omstreken, over den golvenden landstroom,
onbeschrijflijk schoon is. Op een der hoogste verhevenheden staat
een tempel, in eenen zeer goeden smaak gebouwd, onder denzelven
ligt eene grot, en het gezigt van daar op de Elbe is verrukkend. Dit
gehele landschap, nu reeds zoo schoon, moet dan als alles in het gewaad des zomers getooid is, indedaad verrukkend zijn. De gedurige afwisseling van hoogtens en Iaagtens, de verscheidenheid der
gezichten aan alle kanten; .de wel geplaatste versierselen op de
schoonste plekjes, alles getuigt van den smaak van den aanlegger of
den eigenaar. - Daar het weder nu zeer schoon geworden was, 'kon
men zich met moeite van dit oord losrukken. - Bij het terugkeeren
door Altonazagen wij op eenige afstand het graf van alle diegenen,
welke gedurende de belegering door Eckmü'hl uit Hamburg verjaagd wierden, en eindelijk te Altona de eindpaal van alle hunne
rampen hadden gevonden.
Panorama van Parijs

Dewijl alhier een Panorama van Parijs was, kon ik niet nalaten hetzelve te gaan zien. Het was niet datgene, dat te Amsterdam geweest
is. Het gezichtkundig bedrog van zulk een panorama is gewis zeer
vernuftig uitgedacht, en ik geloof dat men op gene wijze een beter denkbeeld van een stad bekomen kan. Dit was volgens mijne
zwakke kunde zeer goed geschilderd, alleen schenen mij de beeldjes wat scherp, en de kleuren schoner dan zij inde daad in de natuur
zijn. - Hamburgers waren hier in menigte met hunne vrouwen, die
er ook veel vermaak in schenen te scheppen en gedurig uitriepen: .es
ist etwas Einziges'; terwijl iemand van de grote natie aan de Hamburger Badauds 44 aanwees waar de beste restaurateurs woonden.
Teil van Schiller

Ik genoot eindelijk een genoegen, dat ik reeds lang gewenscht had,
namelijk een stuk van Schiller goed te zien voorstellen. De schouwburg was zoo tot stikkens toe opgepropt, dat men bijna niet tot staan
konde komen. Vivat de Toneelkijker 45, dacht ik. Hier worden de
grote mannen doch niet verlaten. Nu gevoelde men eerst hoe Schiller de persoon van TeIl 46 begrepen had. Het is niet gelijk bij de
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Franschen zulk een vrijheidsheld op stelten, die heerlijke magtspreuken over nationale vrijheid uitgalmt. Het is de 'Zoon der natuur, die geene samenzwering smeed, doch dáár, ais hij persoonlijk
beledigd word, vrouwen kinderen beschermt! Herzfeld 47 als
TeIl, Kühne 48 als Gessier 49 waren onverbeterlijk. Het toneel van
het afschieten van den appel was uitmuntend. Dat van de bijeenkomst van Rütli 50 deed ook een zeer goed uitwerksel. Herzfeld is
een groot acteur, hij had Schiller geheel gevat. - Jammer is het egter
dat Schiller een vijfde bedrijf gemaakt heeft. De aankomst van Joannes Parricida 51 hoewel ihijdan ook een contrast met Tell oplevert,
verwekt geen belang na al hetgeen dat gebeurd is, hoewel het niets
ontneemt aan alle de schoonheden in de vorige bedrijven vervat.
Herzfeld wierd op het toneel teruggeroepen en betuigde in weinige,
doch gepaste woorden het publiek zijnen dank voor dien bijval.

Sa/Ion d' ApolIon
Tot eene geheel andere, eene geheel verschillende beschrijving
dien ik nu over te gaan. Wie heeft niet van den beruchten Sallon
d'Apollon gehoord, die met meer regt de Sallon de ~erea 52 zou
kunnen genoemd wOl'den. Besloten hebbende eer ik Hamburg verliet, toch ook deze merkwaardigheid te bezigtigen begaf ik mij met
mijnen Cicerone 53 derwaards. Ik vond bij het inkomen dat zij die
mij met zoo veel ophef van den bouw dezer zaal gesproken hadden, de zaak: niet overdreven, want indedaad zij is uitmuntend, met
den grootsten smaa:k gebouwd, overal met beelden versierd, schoon
verlicht, en ik weet in Amsterdam geen zaal zelfs niet die van Felix,
met wien zij het meeste gelijkvormigs heeft, die men boven haar zou
kunnen verheffen. Onder de Franschen was hier een Cour PrétoriaIe, 54 nu is dezelve weder tot hare oude bestemming teruggekeerd.
Het orchest is hier geen speelhuis-muzijk maar zeer goed bezet,
voor een danszaal ,is alles uitmuntend ingerigt, en in den omtrek
kan men zich overa:l van ververschingen bedienen. Hier wandelen
dames, de priesteressen der ongewijde Venus, doch op zulk eene
wijze dat men niet terstond zoude erkennen, op welke altaren zij offeren. Men vindt hier niets van datgene, hetwelk de ondeugd walgelijk is; men vindt alleen hetgeen haar bekoorlijk maakt. Hunne
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kleding is niet onbevallig, zonder dat aanlokkende te hebben dat
men anders bij diergelijke voorwerpen vindt. Ik wandelde hier heen
en weder en kon niet anders dan de vernedering van het Ideaal der
menschheid betreuren bij het bedenken,dat zoo vele indedaad schone vrouwen, die hier nu rond zwierden, geheel aan het verderf ten
prooi gegeven waren. Ik zag er wie nog de blos der eerste jeugd
versierde en die nog de kunstblos niet tot versterking harer bekoorlijkheden hadden ingeroepen. Men zag, vooral bij de sdhoonste, weinige ontuchtigheid van gebaarden, en alles scheen meer eene partij
van vrolijke meisjes, dan een huis der verleiding. Mannen komen
hier zeer veel, ongetrouwde, en zelfs getrouwde, want om hier met
zijne vrouw, zij moge dan schoon, braaf en edel zijn, tevreden te
zijn is toch geen Hamburger mode. Diep betreurt de beminnaar
der menschheid, eene stad alwaar de verfijning der ondeugd reeds
tot zulk eene hoogte geklommen is. Indedaad ik moet openhartig
bekennen, dat men onder deze vrouwen niet zoo zeer schone gelaatstrekken als de rijzigste schitterende gestaltens vindt. Mijn gids
wees mij twee meisjes. Deze, zegt hij, zijn zeer welopgevoed, zij
woonden hier op 't land bij eene oude moeder, en deze zeer arm
zijnde, zoo moeten zij op die wijze iets trachten te verdienen. Hemel, hoe gruwzaam. Zij die mis,chien eens het geluk van eenen braven jongeling had kunnen volmaken, die misschien eens een gezegende moeder geworden was, ziet hier nu de roos der onschuld
op eens afgerukt, om nooit weder op te bloeien. Men vond hier
waar voor alle liefhebbers en zelfs eene zwartin. Na nog een klein
oponthoud verliet ik dit oord, mij als een waar Hollander tot den
passief handel bepalende en anderen den actief handel overlatende,
dacht ik met Tollens:
Teelt den Hemel 't gruwzaam gift,
De ingeschapen toverdrift,
Die het jeugdig hart doet jagen
Zulk een wreede sleep van plagen.
Nog het een en ander

Bij de vertoning van Tell, zag ik nog eens naar mijn publiek om,
of het publiek gevoel had? Nu dit bemerkt men ligt. Dit zij zoo.
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Is dit een volk dat vrij geworden is? Men kan met Attila zeggen:
'Befreij dich sdbst', men is hier te veel gebildet, om aan iets zoodanigs te denken. Men denkt alleen om gedurende eenigen tijd de verveling te ontvluchten en of het dan de Natuur of de Kunst, of het
Schiller of de Sallon d' Apollonzij, indien de tijd maar verdreven
wordt. Ik geloof nog aan eene Natie in Duitschland, nog aan
Pruissen. Tot hiertoe zullen twintig duizend Franschen weinig wederstand vinden. Er zijn edelen onder het volk, doch wat vermag
de diamant in den stofklomp begraven? - Ja, men haat hier de Franschen, en waar deed men dit met meer regt dan hier? Men haat hen
hier, omdat men door Davoust en de Franschen bestolen is, daarom zoude men voor hen ook de poorten sluiten. Doch anders wat
voor een onderscheid is er, om door een senaat of door een keizer
geregeerd te worden? De Fransehen hebben hier een ,schone erfenis
nagelaten, namentlijk hunne zeden; de schoonste vrouwen der kooplieden alhier waren hunne maîtressen. Een volk bij wien dit gebeurt,
is reeds diep gezonken. Indien de handel voordelig is gaat alles nog
goed. Is dezelve nadelig dan zal men toch op de zelfde trant voortleven. Want hoe is het ook mogelijk zich dan uit betrekkingen los te
rukken, zich het genot des levens te ontzeggen. Men wandelt hier
echter op eenen hollen grond; door de roverijen der Franschen zijn
de fortuinen van velen ondermijnd, gelijk de appels aan de oevers
der Doode Zee: het is alleen de schijn welke nog iets beduidt. Handelzuchtig egoïsmus, om een staat van weelde te ondersteunen, onverschilligheid over het algemeen, zucht naar het zinlijke, naar het
genot van het ogenblik. Ziedaar, hoofdtrekken waarvan ik echter
veel uitzonderingen toegeef. Mogt ik mij bedriegen, ik alles te
zwart inzien, en met genoegen zag ik de donkere kleuren in dit
tafreel opgehelderd, indien de waarheid zelve mij dit gebood te veranderen. De schrik is het meest
Terwijl ik in den Koning van Engeland gerust lag te slapen, werd
ik eensklaps door snaphaanschoten opgewekt ... 0, dit droomde ik
zeker, denk ik en wil mij weder in de armen van Morpheus begeven, wanneer eensklaps een twede schot, weldra van een derde ge47

volgd, mijne glazen doet dreunen. Ik spring op doch uit de vensters ziende, en niets gewaar wordende, ga ik gerust weder slapen,
denkende dat de tijd dit raadsel wel zal oplossen, en verneem des
morgens dat er ' s nachts brand geweest was en men gewoon was dit
dus door snaphaanschoten te verkondigen.
Wandsbeek

Met genoegen bereikte ik deze plaats die door den Wandsbecker
Bothe van Claudius '55 zoo bekend is geworden. Op weg vindt men
nog de sporen der verwoestingen, door de Franschen aangerigt.
Wandsbeck is een a:llerliefst dorpje met eene sierlijke kel'k en eene
menigte landhuizen. Een bevallig slot en een klein woud dat dit
oord geheel omringt, maken dit oord tot een diergenen waar men
bij het genot der natuur, het best van alle de woelige zorgen der
Hamburger beurs kan uitrusten.

Tony
Het was de laatste dag van mijn verblijf in Hamburg. Daar zag ik
op het toneelberigt een stuk van Theodor Körner 56 gemeld en dit
moest ik nog zien. - 'Tonr of de Europeërs op St. Domingo', waarvan
de redding van eenen Europeër door een meisje dat hij bemint, het
onderwerp is, is in eenen bevalligen stijl geschreven. De eenvoudige goedhartigheid van den vereeuwigden schrijver straalt in hetzelve door. Mlle Wrede met den bekoorlijksten Duitschen tongval,
dien ik immer hoorde, beviel algemeen. Kühne was als negel'hoofdman onverbeterlijk. Hiermede zeide ik nu vaarwel aan den Duitschen schouwburg en ook aan Hamburg, welke plaats ik echter weldra weder denk te bezoeken.
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REIS DOOR 'T HANNOVERSCHE

Eerste dag 18 april

Vertrek van Hamburg, Stade

Nu was dan eindelijk de dag van mijn vertrek uit Hamburg genaderd. Na 't geen aldaar aan de order van den dag is, goed afgeschoven te hebben, vond ik mijnen stoelenwagen gereed staan en
reed de grote stad uit. Te Altona nam ik afscheid van mijnen loonbediende, den eerlijken Hansen, nog een vaderlander en trok nu zoo
geheel alleen verder de wereld in. Wij reden naar Blankenese. Dit
dorp is ten uitersten schilderachtig tegen een soort van berg gelegen en deszelfs aanblik is verrassend. Hier moest nu weder mijn
pas vertoond worden bij eenen Commissair, die mij volstrekt als
famille van den generaal Le Clerc 57 wilde aanzien. Nu kwam ik
aan het strand en wierd oogenblikkelijk door twee schippers opgevat, en in eene schuit gedragen. Nu roeide men mij over de Elbe
terwijl ik met regt de schone gezichten over de rivier bewonderde.
Tc Cranz waar wij aanlandden, wilde ik extra post nemen, doch
daar het wachten lang duurde, zoo had ik tijd het bijzonder costume
der vrouwen te beschouwen. Hun kapsel bestaat in eene muts van
hetzelfde formaat als de zoogenoemde ezelsmutsen waarmede men
weleer de kinderen tot loon van weinige vorderingen plag te bekronen. Alles was hier in eenen geheel bijzonderen trant. Eindelijk
verscheen de wagen; een open bak met een dwarsplank waarop men
gevoelde wat het is gestoten te worden. Nu reden wij door eene
aaneenschakeling van gehuchten en kleine elendige vlekjes, geheel
door boomgaarden omringd, en ik vernam naderhand dat deze
streek een gedeelte van het bekende kersenland uitmaakte. Eindelijk kwamen wij in eene vlakte en bereikten na lang stoten Stade.
Deze kleine vesting, of die men nu tot eene vesting schijnt te willen
maken, is aan de eene zijde door eenige bergen omringd. Zij is op
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eene hoogte gelegen, doch hetgeen den relzlger alhier treft zijn
elendige huizen en kwaadaardige straatsteenen. Ik kwam eindelijk
in 'die Stadt London' teregt. Dit Stade kan met regt beschouwd
worden als aan Themis 58 toegewijd, want men vindt hier alleen
Doctors, Rechters en Advocaten en leeft geheel van de misdaden en
dwaasheden onzer natuurgenoten. Ik kende hier een dienaar der
Godin tot wien ik mij begaf. Deze ontfing mij vriendelijk en wij
gingen buiten de poort. Ik bezag twee der beroemdste Vaux-halls van
Stade en vond niemand in de eene en eenige kegelende zoonen van
Mars en Themis in de andere. Vervolgens kwamen wij in den Stader
Club die zeer goed ingericht was, en door eene menigte wetten,
waaronder eene het medebrengen van honden verbood, wijselijk
bestierd was. In het Logement was open tafel waarvan drie personen gebruik maakten, terwijl andere aan hunne zijde in het edele
whist verdiept waren. Na 't matig onthaal trad ik in mijne kamer en
zonk eindelijk onder een verschrikkelijk dekbed ter ruste neder.
Twede dag
Reis van Stade na N euhaus

Nog had de klok geen drie uur geslagen, toen ik des ochtends de
rust verliet, om nieuwe werkzaamheden te zoeken. Met gezelschap
reed ik verder in eenen bedekten wagen. Het was nog nacht en de
maan prijkte in vollen glans boven het stadje Stade. Nu begint een
soort van land geheel verschillende van al 't voorheen bereisde en
waarvan kleiland, uitgestrekte graanvelden en boerenhuizen de
voornaamste bestanddeelen zijn. Wij reden langs den dijk der EIhe en zagen weldra de rijzende zon zich boven deszelfs hoogte vertonen. Eindelijk bereikten wij Drochtersen alwaar men ons op een
inlandsch gebak, maulschellen of oorvijgen genoemd, onthaalde.
De bezoeken alhier vereischten eene wandeling door eenen diep
bemodderden weg, en Mercurius had mij hier wel een paar klompen dienen te leenen. Ik besloot verder van mijne voeten gebruik
te maken en laadde mijn valies op de rug van eenen Drochterschen
Hercules, die er al vrij bar uitzag en met wien ik over Dornbusch na
Wischhafen wandelde. Dit land is in eenige opzichten zeer patriar50

chaal. Kooplieden en boeren, hetzij men honderdduizend gulden of
geen duit in de wereld heeft, zijn ten uitersten gemeenzaam met elkander. Mijn bode verstoutte zich nu en dan een woord over den
handel te spreken en wierd steeds door de rijksten des lands met
vriendelijke achting aangehoord. - Deze man was schoenmaker en
loper en verstond dus tegelijk de kunst van schoenen te maken en
die van dezelve te verslijten. Hij verhaalde mij hoe hij zoo goed
als een schaap was, doch zoo gaarne Napoleon of Davoust een kop
kleiner gemaakt had. De weg die wij gingen was niet overal even
aangenaam. Van Dornbusch gaat een zeer goede weg naar Wischhafen, zoo noemt men eene verzameling van eenige kleine huisjes aan
de Elbe. Aldaar vond ik eenen wagen die mij verder zou brengen,
en kwam te Freiburg aan, ook weder eene diergelijke plaats, daar
deze dorpen en landstreken alleen door de namen van elkander verschillen. Met moeite gelukte het mij, daar hier geen post was, een
rijtuig te bekomen bij eenen voerman, die zich duur liet betalen,
en lang liet wachten. De weg buiten Freiburg was ontzettend slecht
en de wagen nog slechter. Daar voerman en paarden hun best deden kwamen wij tamelijk voort. De zon die ik heden had zien opgaan, zag ik weder nederdalen en het was reeds duister, toen ik na
het doorrijden van eene vlakte waaraan geen einde scheen, eindelijk de Oste bereikte. Hier wierdt nu mijn voortgang door deze
stroom belet, eene rivier niet beroemd door bloedige oorlogsdaden aan hare oevers voorgevallen, maar door het koolzaad dat aan
hare boorden groeit. Deze moest door eene pont overgestoken worden, die, gelijk vele zaken 'hier te lande, niet zeer tot geriefelijkheid der reizigers ingerigt was. Doch nu was men nog niet te Romen. Weder van eenen gids vergezeld, wandelde ik na Neuhaus
hetwelk ik nooit dacht te bereiken. De nacht wierd meer en meer
duister en wij hompelden over eenen dijk, alwaar men nu over dezen, dan over genen steen struikelde, terwijl ik arme bijziende onder den last van eenen zwaren jas gebukt ging, en niets van het doel
mijner wenschen ontwaarde. Eindelijk zagen wij licht en waren te
Neuhaus, alwaar ik in eenen goeden herberg vele geriefelijkheden
vond en van de veelvuldige moeilijkheden van dezen dag heerlijk
uitrustte.
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3e Dag Neuhaus, 20 April

Deze dag bleef ik in Neuhaus en dus is er van dezelve niet veel
bijzonders te melden. Neuhaus is een soort van middelwezen tusschen eene stad en een dorp. Men is hier zooals de tuinman in de
fabel van La Fontaine:
Demi bourgeois, demi manant.
Verder gaat het hier zooals in de meeste kleine steedjes. Men
heeft eene comedietroep van ... marionetten, nu en dan eens een bal,
een haven, een kerk. Men bepraat elkander, komt bij elkander in
een collegie of liever herberg en leeft bijna gelijk als op 't land.
Neuhaus ,is zeker een der fraaiste plaatsen die ik tot nu toe in Kehdingenland zag. - En dit zij dan ook genoegzame eer voor Neuhaus.

4de Dag. Geversdorf, Kehdingenland

Geversdorf was het oord dat ik heden bezocht en dat ook niet
onder de meest bekende :behoort. Schoon is de ligging aan de Oste
voor binnen en buitenlandschen handel. Hier woonde voormaals
een man die door koornhandel rijk geworden is, en nog vele gedenktekens van kleingeestige trotschheid à la Siegfried 59 nagelaten
heeft. Zijn huis praalt met eenen toren, terwijl het huis Gods er genen heeft. Dit huis Gods is eene kerk die reeds een paar eeuwen
telt en waar de zitbanken zoo oud zijn, dat het mij verwondert dat
zij niet reeds onder den last der gelovigen ingezonken zijn. Hier had
nu gemelde heer eenen verhevenen zitbank doen plaatsen alwaar
Etalant son néant en face des autels
alle zijne bezittingen, waaronder een olymolen konstiglijk in hout
uitgesneden waren, welke zitbank eens op last van kerkmeesters afgebroken, en naderhand weder hersteld wierd en dus voor eenen
dichter de stof tot een twede Lutrin 60 zou kunnen opleveren. Op
het kerkhof vindt men de eerzuil voor den bezitter van den nooit volbouwden olymolen. Nog een eerzuil rijst hier door eene bedroefde
weduwe aan haren egtgenoot opgerigt, welke nabij Geversdorf door
eenen booswidht voor eenige jaren omgebragt wierd. De laatste stichting eindelijk is een armenhuis 'hetwelk misschien beter den meer
gepasten naam van varkenshok verdiende te dragen.
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Al dit beschrevene behoort tot het land Kehding wiens midden
geest- of zandgrond en wiens kant heerlijke korenvelden bevat.
Men leeft hier meestal zeer eenvoudig. Klütjes of meel-proppen die
wel iets naar de Liba 61 der Romeinen gelijken, zijn hier een bekende
spijze. Het diner wordt in eenen groten pot opgebragt, en vader,
moeder en kinderen tasten op 't felst toe. De taal is hier bijna onverstaanbaar. Het land is een paradijs voor de verkondigers des
Woords, die hier tegelijk den wereldlijken en geestelijken akker beploegen. Terwijl het aanlokkelijke waardoor een vader zijnen zoon
tot hetbestudeeren der godgeleerdheid aanvuurt, steeds is: Dan kunt
gij in eenen wagen met vier paarden rijden, 'tgeen dan ook werkelijk gebeurt.
5e Dag, Otterndorf, 22 APril

Nu kwam ik van Neuhaus naar Otterndorf en hierdoor in 't land
Hadeln dat slechts een quadraat mijl in den omtrek bevat, doch uitmuntend vruchtbaar is, vooral in koolzaad en tarwe. Alles is hier;
in den zomer: paradijs; in den winter: hel, dewijl dan de wegen
bijna ontoeganglijk zijn. Otterndorf is een oord dat uit hoofde van
een markt en poort zooals ook door het bezit van een Raadhuis en
Magistraat op den naam van stad aanspraak maakt. Men vindt hier
eenen stompen toren welke groter had moeten worden doch niet afgewerkt is, en misschien het eenig punt van vergelijking tusschen Otterndorf en Babel oplevert. Men leeft hier zeer genoeglijk. De man
koopt graan. Vrouwen en meisjes leveren de soepen en gerechten
door hunne dierbare handen gereed gemaakt en bewijzen:
Que femme qui cuisine bien
N'en est pas moins jolie.
Verder overal een toon van hartelijkheid en vriendelijkheid.
Klachten in menigte over de Franschen, gene bijzonderheden voor
den oudheidkenner, maar een vruchtbare grond en werkzame menschen.
Zesde dag: Altenbruch, Ritzebiittel, Guxhaven

Ik reed van Otterndorf over Altenbruch naar Ritzebüttel. Alternbruch is een dorp zooals er meer zijn. Een dubbele kerktoren ver53

dient als iets vreemds bemerkt te worden. Nu gaat de weg steeds
door heerlijke korenvelden na Ritzebüttel en Cuxhaven. Dit is eigenlijk toch ook maar een dorp. Aan het einde is een schone haven,
aan welks uiterste eind een lichttoren prijkt die sierlijk gebouwd is,
en waar men bij den mond der Elbe een uitmuntend gezicht geniet.
Hier had ik strijd met den heer Sekretär over 't viseeren van mijnen
pas. Deze geheimschrijver die, geloof ik, overal geheimen vermoedde, kon zich niet voorstellen hoe ik eerst na Ritzebüttel en dan van
daar terug wilde, en vroeg zoo nieuwsgierig, dat ik hem eindelijk
zeide dat dit mijne en niet zijne zaken waren. Hij zeide voorts dat
de pas niet goed opgesteld was, en ik antwoordde hierop dat hij
zich hierover bij mijne overheid diende te vervoegen. Vol van bezwaren ging de man naar den Amtmann 62 en kwam zonder een
woord te spreken met den afgetekenden pas terug. Het toneel waar
dit gesprek voorviel was het Kasteel van Ritzebüttel dat op eene
hoogte ligt en met eenige kanonnen bezet is, terwijl eenige Hannoveraners bezetting houden. Dienen deze kanonnen tot eereschoten of
om den vijand af te weeren, dit zoude ik niet durven beslissen. Men
rijdt verder denzelfden weg naar Otterndorf terug. Ook hier hebben
de Franschen veel gestolen, doch ook hier is veel sluikhandel gedreven. Gelijk in alle 'Product-landen' vindt men hier vermogende
lieden, doch alles behalven geld. Zaad- en granenhandel met verzendingen naar Hamburg, Bremen, Amsterdam of HuIl maken hier den
voornaamsten tak van handel uit.
Zevende Dag. Terugtogt over de Elbe

En nu dan ook de laatste dag in 't Hannoversche. Ik vertrok weder over Neuhaus na Wischhafen. De weg gaat midden door 't land
en dus is alles hier meer woest en men ziet nu en dan hei, met magere schapen versierd. Bij Wischhafen vindt men een rij adelijke
sloten die veel op boerenhuizen gelijken. Te Wischhafen wilde ik
over de Elbe steken. Een boot wierd met drie roeijers bemand en
wij moesten tegen eenen stevigen Oostenwind opzetten. Ik vermaakte mij eerst door dit toneel met eene woelige zee van Bakhuizen 63 te vergelijken, doch toen de golven om ons heen sloegen
en onze schuit op het water begon te dansen, vergat ik Bakhuizen
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en dacht om mij zelve. - Daar ik zag dat mijne zeelieden lagchten,
lagchte ik mede, denkende, ik ben nu in de schuit, ik moet mede
varen. Ik zag de zon heerlijk in de schoot van de Elbe vallen, en
voorts eene ontelbare menigte vogels, behoorlijk in pelotons afgedeeld, boven ons hoofd defileeren. Wij landden eindelijk aan den
mond van de Stör. Het land is hier lagchend, vruchtbaar, met kleine sloten doorsneden, en ik wandelde, van mijne zeelieden vergezeld naar Wewelsfleth aan de Stör gelegen. Hier wilde ik bij een
mijner haver-vrienden mijnen intrek nemen, doch alles was na Hamburg weggereisd. Bij de vrouw van een van dezelven wierden egter
alle de pligten der gastvrijheid jegens mij uitgeoefend. Moeder en
dochter bereidden het avondmaal voor den vreemdeling. Eene Biersoupe wierd mij voorgezet, het vleesch van den zolder en de wijn
uit den kelder gehaald. Na het souper en behoorlijk gesprek, wierd
ik naar de slaapkamer geleid, alwaar ik een bed vond, dat men
eigentlijk met eenen ladder had dienen te beklimmen. Op den volgenden dag nam ik afscheid van mijne vriendelijke gastvrouw, pakte mijn valies op de schouders van eenen schilder of liever verwer
uit Glückstadt, stak over de Stöir, en wandelde over den dijk naar
Glückstadt, alwaar ik mijne eerste begroeting (hoorde) uit den mond
van eenen zoon uit het geslacht van Israël, die mijne nedrige wijze
van te voet te reizen, en mijn valies ziende, zich terstond bij mij aanmeldde, of ik ook wat te handelen had.
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HOLSTEIN

Eerste dag, Glückstadt

Dus heet deze stad aan het strand der Elbe gebouwd en door de
moeilijkheid der onderneming en den gelukkigen uitslag met den
naam van Glückstadt bestempeld, of deze stad nu daarom zoo gelukkig is, zoude ik niet durven beweeren. Zij was dit ten minsten niet
anno 1814 toen zij tegelijk door de Russen, Zweden en Engelschen
beschoten wierd en de kogels, bommen en raketten hier door elkander vlogen. Men vindt hier nog kogels in vele huizen. Nu wordt
de vesting ontmanteld, en de plaats, waar de vestingwerken stonden,
gelijkt veel na eene Arabische woestenij. De haven was zeer schoon,
doch met weinig schepen bezet. De wandeling langs de Elbe maald
een van de genoegens der inwoners uit. Verder vindt men hier vijfduizend zielen, eene schone gracht langs den haven, eene soort van
wandeling met een half dozijn bomen, een gezelschapshuis, weder
met den naam van Harmonica bestempeld, alwaar men dans-, lees-,
en speelzalen heeft. Ik bezag hier in de nabuurschap eene zeer
schone landhoeve, eenen boer, Minck '64 genaamd, toebehorende.
Deze boer durfde het ondernemen om, toen reeds verscheidene pogingen mislukt waren, de bestiering van het graven van het Holsteinsche kanaal op zich te nemen. Hij won daarbij eerlijk geld, en
veel roem. Hij is nu bijna reeds tachtig jaar oud. In dit huis vond
men zalen en zolders van eene ontzettende grootte en ook hier verstaat men de kunst om zeer wel te leven. Over het algemeen is
Glückstadt eene stad van weinig betekenis, wier levendigheid nu
ook door het vertrek der bezetting zeer verminderd is. Het omliggende land is vlak gelijk Holland. In den winter wordt men door
de slechte kleiwegen, die de stad van alle zijden omringen, binnen
dezelve besloten, en het is slechts in weinige tijden van het jaar dat
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men hier de genoegens van het buitenleven kan genieten. Doch de
mensch gewent zich aan alles en denkt dan ook al dat dit tot de
orde der natuur behoort.
Twede dag, Elmshorn

In Glückstadt bij vrienden gehuisvest, genoot ik de menigvuldige
genoegens van gezelligen omgang, en van daar deed ik eenen uitstap naar Elmshorn. Dit Elmshorn ligt twee mijlen van Glückstadt
af. De weg naar hetzelve en de dorpen die wij doorreisden verdienen geene bijzondere melding. Elmshorn is een groot welvarend
dorp. Wij deden hier bezoeken bij korenkopers, brandewijnbranders en eindelijk bij de Apothecar, die ons volgens het privilegium
van de Apothecars alhier, namentlijk om borrels te verkopen, daarvan rijkelijk bediende. Overal wordt men hier gul ontfangen en
men heeft reeds de handknepen van man, vrouwen dochters beet,
eer men nog gezegd heeft wie men dan eigentlijk is. Wij bezagen
hier ongenodigd eenen lieven tuin, vonden aldaar dames, maakten
kennis en scheidden deelnemend, zonder dat beide partijen wisten
met wie zij eigentlijk gesproken (hadden). In den tuin was een
houten gebouw, alwaar (men) in een opschrift de wensch uitgeboezemd had, dat Zefyr 65 hetzelve nog lang mogt doorwaaien. De
Apothecar, die hier monopolium bezat, had ook eenen zeer schonen
tuin. Verder zag men eenen haven, en dit zijn dan ook de merkwaardigheden van Elmshorn. Derde dag, Krempe, Itzehoe, Wilster, St. Margarethen,
Brunsbüttel, Neufeld

Nu zou dan de verdere reis door 't Holsteinsche beginnen. Dit
geschiedde met twee Glückstadter vrienden op eenen korfwagen, na
mijnen Hollandschen in eenen Deenschen pas verwisseld te hebben.
Wij reden over de vernielde vestingwerken en onze eerste rustplaats
was Krempe een vrij gewoon vlek. Het merkwaardigste aldaar is de
ruïne van den kerktoren en kerk. Deze kerktoren was door het gehele land beroemd, zoo om deszelfs hoogte als de helderheid van
deszelfs klok, van waar het spreekwoord ontstond:
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Kremper Mädehen, Kremper Gloeken;
können jeden Mensehen loeken.

Men verhaalde voorts van deze klok, dat de werkman, te veel zilver bij de vorming gebruikt had, en daarover door zijnen vertoornden meester met de dood gestraft was. Wat hiervan zij, deze kerk
was door de Zweden tot een kruidmagazijn gebruikt. Het kruid ontvlamde, en de kerk en toren stortten in, doch gelukkig viel de toren
in de kerk, zoodat weinig huizen daardoor schade leden. Van hier
ging de weg naar Itzehoe. Nu verlaat men den kleigrond, en Komt
in eene soort van zandwoestijn, niet meer als een vierde mijl groot,
alwaar op eene plaats eene ontelbare menigte stenen gevonden worden. Hier ziet men Breitenberg, een adelijk slot, wiens bezittingen
meer dan een vierkante mijl beslaan. Itzehoe van bosschen en bergen omringd, geniet eene schilderachtige ligging. De stad is vrij
groot en vrolijk. Men vindt hier ook een Luthersch klooster. Nu reden wij verder van Itzehoe naar Wilster. Men gaat dan weder naar
de Elbe, en daar is alles klei en het land vlak. Wilster is nog eene
soort van stad. De kerk is de schoonste die ik in het gehele land
zag. Zij is nieuw, en geniet het voordeel dat weinige kerken genieten, namentlijk dat van goed verlicht te zijn. Daar wij nu zoo aan 't
doorkruissen van Holstein zijn, wil ik een woord ter eere der Holsteinsche schonen zeggen. Ja, voorwaar, paarden en vrouwen zijn
hier van eene zeer goede teelt. De laatste hebben eene klederdracht, die niet zeer bevallig is, en bezitten dikwijls een paar oogen,
die niet te versmaden zijn. Voorbij Wilster gaat men uit de WilsterMarsch in 't Dithmarsch, van elkander afgescheiden door eenen
dijk, die men de L. .. n dijk noemt, dewijl men voorgeeft dat laatstgemelde in 't Dithmarsche sterk gehuisvest zijn. De eerste plaats is
St. Margarethen. Hier vonden wij eenen herberg, beroemd door de
aldaar verkocht wordende pepernoten, en alwaar de zolder zoo
laag was, dat vele reizigers aldaar hunne namen met krijt vereeuwigd hadden. Van hier na Brunsbüttel rijdt men langs eene aaneenschakeling van korenvelden. Eindelijk kwamen wij te Neufe1d,
een klein gehucht. Hier vonden wij weder Oostersche 66 gastvrijheid. Het gehele huisgezin was druk in de weer, en de reizigers
waren van hunne zijde zeer vergenoegd hier rust te vinden, na reeds
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een aanzienlijk gedeelte van Holstein achter zich te hebben laten
liggen.
Vierde dag. Marne, Meldor!

Des morgens vroeg opgestaan zijnde, volgens het hier heerschend
gebruik, zaten wij weldra weder op den wagen en reden na Marne, eene kleine en niet schitterende landplaats. Alhier wierden vele
visites gedaan. Zoodanig was de gastvrijheid dat wij moeite hadden
om bij het gedurig en gedwongen gebruik van rum en wijn nog
compos mentis 67 te blijven. Het was Zondag, doch dit wist men bijna
alleen uit den almanak. De fatsoenlijke lieden lieten hier de kerk
aan het canaille en deze weder aan hen over. Dit gaat hier zoo ver
dat de verkopers juist niet in maar naast den tempel waren, en aldaar wierd staande de kerktijd gedever verkogt en negotie gedaan.
De boeren gaapten de kerk aan, doch bleven buiten dezelve. Ik ging
er binnen en wist niet of ik mij over de elendige kerk, of over de
geringheid der schare het meest verwonderen moest. Over het
godsdienstige wordt hier zeer geklaagd, en de Holsteinsche boer is
een elendig wezen, uitgeleerd in 't wereldlijke, doch al zeer dom in
't geestelijke. - Nu nam ik van de Glückstadters afscheid, en reed
naar de Koog. Deze Koog bestaat uit boerderijen op ingedijkte
landen door Oostvriezen en Vriezen van den koning van Denemarken gekocht. Het land is zeer vruchtbaar en het koolzaad, in de
Kroon-prince Koog geteeld, overal beroemd. Alle de boerenhuizen
zijn naar Friesche bouworde, en men waant hier indedaad in 't vaderland te zijn. Deze bebouwers hadden groote voorrechten, door
den koning toegestaan, doch gedurig opgekort, doch nu is hier ook
betalen de boodschap. - Er wordt veel geklaagd, doch meer kan
men ook al tegen eenen koning niet doen. Eindelijk kwam ik te
Meldorf, een klein stadje zeer bevallig in een bebouwd en vruchtbaar land gelegen. Ik vond hier eenen allerbesten herberg, eenen kastelein tevens koopman, met eene zeer bevallige dochter, die de honneurs van het huis waarnam. Ik deed hier een bezoek bij eenen
Cancellary-raad aan wien ik eene familiegroet doen moest. Zoo
lang Zijne Excellentie mij niet kende, was hij vrij lomp; naderhand
gaf het aan buigen en glimlagchen geen gebrek. Zoo gaat het in de
wereld: onbekend maakt onbemind.
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V ijlde dag, W örden, Busum, Wesselbiihren, H eyde
De Holsteiners, 29 April

Men was dan indedaad bij Vader Tiedemann uitmuntend gelogeerd. Het gezelschap aan tafel bestond uit een paar Hamburgers,
d,ie in hunne eigene oogen geestig, en in de mijne laf waren. Eene
bevallige brunette, die zeer de aandacht der heeren tot zich trok,
bediende ons, en het souper was overheerlijk. Des morgens nam ik
van Tiedemann en de schone He1ena afscheid en beklom eenen wagen, welken ik gehuurd had, en die langs eenen ladder bestegen moest
worden. Onze eerste rustplaats was Wörden, dat op eenen steilen
heuvel ligt. Hier vond ik eenen bekenden die onder zijne bezittingen eene bekoorlijke dochter telde. Van hier ging het door korenvelden naar Busum, dat weder aan de Elbe ligt. De huizen zijn klein
en onaanzienlijk. Wesselbühren heeft zeer goede huizen, en van
hier reden wij nu geheel terug naar Heyde. Veel had ik van dit
Heyde horen spreken, hetgeen men als het Parijs van Holstein roemde, doch verre zag ik mijne verwachting overtroffen, toen ik mij
in een zeer schoon gebouwd logement bevond, aan een uitgestrekte
markt, in welks midden de kerk prijkt en die geheel met schone
gebouwen omzoomd is. Dit gezicht is aangenaam. Heyde is de hoofdstad van Noorder Dithmarsch en bekend wegens den aangenamen
toon van omgang, die alhier heerscht. Des avonds, was hier club.
Dat is: men speelde eerst whist of hombre in eene kamer, tot stikkens
toe met tabaksrook vervuld, vervolgens werd er gesoupeerd. Onder
dit souper wierd eene musiceerende familIe ingevoerd, wier grootste
sieraad in eene schone harpspeelster bestond. Dit meisje was indedaad schoon, en bezat buitendien de gaaf van hare schoonheid te doen
gelden en met eenen sluier van gewaande zedigheid te bedekken.
Zij wist ook de heeren van Heyde weldra geheel in het net te lokken.
Species-dalers en drittels wierden in grote hoeveelheid ingezameld
en deze Sirene bezat de kunst om meer dan een zintuig tegelijk bezig
te houden.
Dewijl ik hier nu dezen ochtend rustdag houde in Heyde, zoo wil
ik nog de eene en andere bijzonderheid optekenen. - Een ijverig
voorstander der Godsdienst beklaagde zich zeer over den toestand
van dezelve in dit land en ik geloof dat hij gelijk had, want zelfs
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bij de boeren is dit gevoel verloren; en heerscht de grootste onverschilligheid, zoodat men hen ook nooit over ernstige of belangrijke
onderwerpen, maar alleen over de graanprijzen hoort spreken. Neen,
heil dan ons vaderland alwaar men ten minsten gevoelt wat men aan
zijnen Schepper verplicht is.
Men heeft hier verder al zeer weinig patriotismus voor eene regering, die het er op aangelegd heeft, om hare onderdanen te bedriegen, die zich in dit Hertogdom langzamerhand souverein heeft
gemaakt, en men verlangt nu na de herstelling van het Duitsche
Keizerrijk, om zich te beklagen. Er bestaat hier egter nog eene soort
van volksvertegenwoordiging en zij die tot dien post verheven zijn,
worden met den titel van Vollmacht vereerd. De boeren hadden hier
in 1802 en eenige volgende jaren, zeer goede tijden, en met baldadigheid wierd het gewonnene verteerd, en duizenden marken
dikwijls op eenen avond verteerd. Ook hier wierd overal gesmokkeld en ook dit land bevestigt mijne overtuiging, dat niets meer
geschi:kt is als die handel om de zeden des volks te bederven en
te doen verbasteren. - Een smokkelaar alhier, een zeer geacht man,
kwam openlijk voor den stelregel uit, dat men bij dien handel, den
moed moet hebben om ieder, die gevaarlijk zijn kan, uit den weg
te ruimen. Ook staan hier ook bij wezentlijk brave lieden a:lle deze
smokkelaars met eenezwarte kool getekend. Zoo zal het dan ook
bij velen: Zoo gewonnen, zoo geronnen zijn. Men spreekt hier overal
Platduitsch en verwondert zich als een Hollander deze barbaarsche
taal niet verstaat. Graanhandel is de voornaamste tak van handel,
doch wordt hier te wild en door te veele menschen gedreven. Ieder
halve mijl heeft zijn speculanten, zijne commissionairs, zijne opkopers, etc. In den zaadtijd heeft niemand rust nog duur, en de boeren
worden dikwijls reeds des ochtends te half vier, door eenen ma:kelaar opgeklopt en bekoomen dikwijls op eenen ogtend zeven à acht
bezoeken, dewijl de kooplieden uit ijverzucht tegen elkander gedreven, zich dan ook het geld heerlijk uit de za:k kloppen. Men doet
zeer veel om zich als groot koopman in dit vak eenen naam te maken,
dien men dan oök meestal duur genoeg betaalt. Van hier dat ook
velen van tijd tot tijd de zaken opgeven, en bijna in ieder nieuwstijding weder een concours aangemeld word. Op de kleine vlekjes
hier overal leeft men zeer genoeglijk, en geniet des winters vele ver61

makelijkheden. Itzehoe is als eene onaangename plaats bekend, door
den adel die zich aldaar bevindt, en die zich van de burgerlijken
afscheidt. Aldaar woont, zoo ik hoor eene zekere Müller die de
Sara Burgerhart in 't Hoogduitsch vertaald heeft 68. Vriendelijke
gulheid heerscht hier overal. Elk rekent zich het bezoek van eenen
vreemdeling tot eer en bij het afscheid is het altijd Bezucken Sie
uns' mal wider! Bacchus kan zich niet beklagen hier vergeten te
worden en de pocaal wordt steeds duchtig volgeschonken, terwijl
men uit glazen drinkt, die eene tamelijke hoeveelheid vocht kunnen
bevatten. Te Marne zag ik nog het sierlijk gedenkteken aan eenen
ongelukkigen opgerigt, wiens vaartuig, bij de overtogt van de Elbe
was omgeslagen, waardoor hij met nog twaalf anderen, zijn graf in
de vloeden vond. De menschen zijn hier over het algemeen vrij wel
tevreden met hun lot en buiten de klachten over de lage graanprijzen
gaat alles goed en gaarne mag men het horen wanneer de vreemdeling
het vette land Holstein prijst, bij welke gelegenheid zich dan een
glimlach van nationaal genoegen over het gezicht van den hoorder
verspreidt.
Zesde dag: Heyde, Tönning, 30 April

Dezen morgen bragt ik nog te Heyde door en bewonderde de netheid van dit kleine plaatsje. Volgens de berigten vond men hier vermaken in menigte, clubs met en zonder dames, in 't kort alles wat
men wenschen kan. Deze plaats is voor den binnenlandschen handel
belangrijk. Ik wijdde hier nog eenen halven dag aan de vrienden
van Heyde, en nam toen extra-post na TOnning. De weg ging voornamentlijk over den geest en was dies vrij zandig. Bij de post is
hier eene goede inrichting, namentlijk dat men bij het einde van den
weg een papier moet tekenen, dat de postillon weder mede neemt,
en waarin men vermeldt, of men tevreden is, goed gereden wierd.
Wij reden zoo lang tot wij aan den Bider stuitten en nu verklaarde
mij de postillon dat wij niet verder konden. Ik wierd dus aan eenen
veerman over~eleverd met wien ik naar het strand ging, en daar dit
strand zeer week was, zoo nam deze mij, gelijk wijlen Nessus 69
Mevrouw Deïanira, op zijne schouders, en voerde mij zoo in de
boot.
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Van dezen Bider kan men met regt gelijk Slenderhinke 70 van
de Zuiderzee getuigen:
'Dollköppig water dat niet still to moaken was:
Er is hier namentlijk in dezen rivier zulk een felle stroom dat
men den overtogt nu eens in vijf minuten doen kan, dan weder een
uur daartoe nodig heeft. Naauw is men egter den vloed overgegaan,
of men bevindt zich terstond in Tönning, eene plaats, die, nadat
men het vrolijke Heyde verlaten heeft, er al zeer zwaarmoedig uitziet.
Hier was ik nu uit Holstein en bevond mij in het hertogdom Sleeswijk. .. Ik nam mijnen intrek bij Lekzow alwaar men geloof ik, wel
behandeld wordt. Des avonds had ik aan tafel weder gelegenheid
onzen volksroem op te houden, daar ik onze schone moedertaal voor
eene abscheuliche Sprache hoorde uitmaken en natuurlijk derze1ver
partij moest opnemen. Het grootste voorbeeld, dat een dier letterkundigen tot het bewijzen zijner stelling bijbragt, was dat men volgens
hem in 't Hollandsch kommandeerde: Presenteer den snaphaan alsjeblieft, een kommando, dat ik hem verzekerde, dat nooit in eenig
Nederlandsch Legerkorps was gebezigd geworden.
Zevende dag, Tönning
Een weldenkend reisbeschrijver komt vaak bij het ter neder schrijven zijner belangrijke opmerkingen in grote verlegenheid, wanneer
hij namentIijk plaatsen beschrijven moet, waarvan volstrekt niets te
beschrijven is, en die zoo arm aan voorwerpen van natuur en kunst
zijn, dat men er zelfs geen geestig uithangbord kan afschrijven.
Onder deze soort kan men ook Tönning rangschikken, een zeer
gewoon vlek, met huizen, kerk en plantaadje, doch verder ook niets
bijzonders. De nationale trots vestigt zich hier op den haven, die ook
vrij goed is, en den aanmerkelijken handel, die hier gedurende de
blokkade van de Elbe gedreven wierd. Doch deze handel, die onnatuurlijk was, verdwenen zijnde, zoo zal niemand weigeren te bekennen, dat Tönning eene zee! doodsche en elendige plaats is,
waarin men om 'thalf uur een mensch ziet en waarin buiten circa
drie kooplieden niets in den handel omgaat, en bijna niemand kapitaal tot handel heeft. Men heeft hier dan zeer veel met den landbouw op en ieder heeft zijn buitengoed. Door dit buiten versta men
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echter geene Hollandsche buitenplaatsen, maar gewone boerderijen,
op het open veld, behoorlijk met koe- en paardestallen voorzien,
waar boomen nog struiken groeien en alwaar men aan wind en hitte
op eene liefelijke wijze blootgesteld is. De zoogenaamde tuinen, die
men hier en in geheel Holstein heeft, bestaan uit eenige bedden aspergiën met een regt pad tusschen beiden, en dit is dan ook alles.
Vruchtbomen zijn hier, geloof ik, al zeer weinig, want men ziet
dezelve op velden noch wegen. Landbouw is dus de grootste tak van
bestaan, want over den handel hoort men bittere klachten, en deze
bepaalt zich ook geheel tot uitvoer van granen en invoer van eenige
kleine benodigdheden. Voorheen moet de weelde hier groot geweest zijn, doch thans heeft men daarover niet te klagen en eene
partij whist, nevens een fles wijn in 't logement is zooal de gewone
uitspanning. - Verder heeft men het hier overal druk over de staatkunde, over het al of niet blijven van Napoleon op St. Helena,
over zijne Deensche Majesteit, die, dewijl hij van zijne magere Jutten
weinig halen kan, zijne onderdanen uit de hertogdommen tot melkkoeien gebruikt, waarover men dan maar matig tevreden is, etc. Fabrieken vangt men hier nu en dan weleens aan, doch men legt spoedig met debeenen omhoog, en menig olymolenaar heeft zich reeds
arm gemalen. Ieder nieuwling denkt slimmer als zijn voorganger te
zijn, zooals het overal in de wereld gaat. Titelomanie is hier ook
in den smaak,zoodat men zelfs nu en dan dengenen, die er genen
heeft, met den titel van Herr Kaufmann aanspreekt.
Achtste dag, Hllsllm (2 May)

Dewijl er bij gelegenheid van de grote ossenmarkt te Husum togten derwaards ondernomen wierden, zoo besloot ik van deze goede
gelegenheid gebruik te maken en des ochtends te half vijf uur begon de reis. Door eene onaangename ondervinding wierd ik nu
overtuigd, dat ik mij in 't Noorden bevond, want de koude was
aanmerkelijk en ik was hartelijk tevreden toen wij na een rid van
twee uur, Husum bereikten. Deze vrij groote stad is zonder kerk,
en niettegenstaande de ondernemingen om er eene te bouwen,
heeft men het nooit zoo ver kunnen brengen. Onderweg wierd ik
opmerkzaam gemaakt over de weinige huizen, die overal gevonden
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wierden, daar vele boeren van tijd tot tijd tot armoede geraakten,
en men dan hun land kocht en de gebouwen afbrak, eene gebeurtenis, die naderhand het bezit der landerijen tot nadeel van den staat,
in weinige handen bragt, en die tevens veel tegen de regering bewijst, dewijl het onder eene goede regering een landbouwend iand,
zonder ongelukken van oorlog als andersints, wel moet gaan. Weinig treuriger of onaangenamer steden zag (ik nooit), zoodat ik
weldra mijn genoegen had en na de ossenmarkt wandelde. Deze ossenmarkt had plaats op eene vlakte, buiten de stad gelegen, alwaar
zich het gebulk van vijf à zes duizend ossen vermengde, 't geen
voorwaar een zonderling concert uitma~kte. Men vond hier kopers
en verkopers, boeren, heren, drijvers, schreeuwers en verder eene
grote menigte ossen van allerlei grootte, dikte en fatsoen, zoodat
voor een beestenschilder, gelijk wijlen Kobell 71, deze dag goud
waard ware geweest. Geen beestenschilder zijnde, had ik dit echter spoedig bezien, en nu mijne zaken afgedaan hebbende, beving
mij zeer sterk de kwaal der verveling. De klok scheen hier niet
voort te gaan. In de morssige straten zag men niets anders dan ossen
en menschen, die misschien niet veel van ossen verschilden. Zelfs
aan tafel hoorde men niets anders dan ossendiscoursen met de
grootste deftigheid gevoerd. Men hoorde wel over heilige zaken
profane aardigheden, doch over ossen en ossen-negotie zou niemand
hebben durven spotten. Nu riep ik ook in mij zelve nogeens met Vader Vondel uit:
0, Goon! wilt mij verlossen
Van deze Deensche ossen. 72
Nu, het uur der verlossing naderde dan ook en ik verliet Husum
met het vaste besluit, om, in zoover het niet allernoodzakelijkst was,
nooit deze stad met de herhaling van mijn bezoek lastig te zullen
vallen, en wij bereikten eindelijk weder de wallen of liever de straten van Tönning.

Negende dag, Friederichstadt, Rendsburg
Zoo had ik dan mijn vertrek bepaald uit Tönning dat, met eerbied gesproken, een elendig verblijf is, hetwelk alleen door hoop op
winst kan bezocht en bewoond en door gewoonte kan goedgevon65

den worden. Ik stak over de Bider, vond hier mijnen wagen en
reed geheel alleen naar Rendsburg. Dit alleen rijden schijnt eerst
zeer onaangenaam, doch men gewent zich zeer spoedig daaraan en
men heeft altijd wel iets na te denken of vóór te nemen, ziet nu en
dan iets belangrijks, en zoo gaat de tijd om. De manier van reizen
egter op oopen wagens, zooals men dit hier overal aantreft, is egter
bij ongunstig weder zeer onaangenaam en men wordt door koude
en hette even zeer verhit. Wij reden nu door het Dithmarsche tot
vlak over Friederichstadt, alwaar ik in een pont de Eider overstak.
Boerinnen en voerlieden waren druk in gesprek en een veerman
maakte door Platduitsche aardigheden de gehele vergadering aan 't
lagchen, dewijl ik bekennen moest dat ik daarvan al zeer weinig
verstond. Verrassend is het gezicht van Friederichstadt, namentlijk
om in 't hart van Holstein opeens eene Hollandsche stad te vinden.
Dezelve is inde daad geheel op de Hollandsche wijze gebouwd.
Grachten, markten, schellen aan de huizen, innerlijke inrigting, alles getuigt van de stichting dezer stad door de uitgewekene Hollanders, die hier in het begin der zeventiende eeuw de vervolgzucht der
Contra-remonstranten ontweken, en zich nevens vele Doopsgezinden alhier nedergezet hebben. Bij het zien dezer huizen was het alsof ik oude kennissen zag, en ik was weldra in het denkBeeld dat ik
reeds zoo veele mijlen van mijnen terugtogt afgelegd had. Met dit
alles is Friederichstadt eene stad waarin vele grote kooplieden gewoond hebben, doch die thans in 't verval is. Hoewel deszelfs ligging aan de Bider, tusschen Denemarken en Holstein, met gemeenschap door 't kanaal met de Oost- en Noordzee, in 't midden van
een land, dat rijk aan voortbrengselen is, zeer voordeelig is en men
van dezelve zeer veel nut zou kunnen trekken. - Weder de Bider
overgestoken zijnde, reed ik verder en zag nu dan ook het einde van
die onafgebroken kleivlakte, welke zich sints een paar weken onophoudelijk voor mijne oogen uitstrekte. Wij reden over verscheidene hoogtens; alles wierd schilderachtiger, en het gehele toneel
veranderde. In plaats van de vette kleiaard was hier dorre zandgrond, alwaar het graan bijna gene wortelen kan schieten; in plaats
van de paleizen der boeren in de Koog zag men hier door elendige
kleine vierkante huisjes armoedige dorpen vormen. In plaats van de
sierlijk gekleedde en net gevormde Holsteinsche meisjes, zag men
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hier weder grove boerinnen, door de behoefte des levens voortgezweept, over de onvruchtbare hei heen trekken. - Zoo staat zelfs het
lot van den mensch in verbinding met den grond waarop hij geboren wierd. Eindelijk zag ik ook weder boomen en stak over den Eider
bij Ohefehr. Nu ging weder een gulle zandweg gedeeltelijk over
eene hei, alwaar het stof bij geheele wolken oprees, tot ik eindelijk
Rendsburg genaakte, een sterke vesting met eenen dubbelen wal
en met Deensch garnizoen voorzien. In het logement 'de Stad Lubeek en Hamburg' kwam ik te land. Rendsburg is indedaad bezienswaardig. Men vindt hier eigentlijk twee vestingen, de Alt- en
Neustadt. In de laatste, die met de eerste door eene schone laan verbonden is, vindt men eene zeer uitgestrekte paradeplaats, en om dezelve uitmuntend schone huizen, waaronder het paleis van Prins Frederik 73, het koninklijk Provianthuis etc. Een fraaie wal met eene
bevallige wandeling voert om de gehele stad heen. Dezelve wierd in
1813 genaderd door de Geallieerden, doch niet ingenomen. Wegens het kanaal en de tol, die alhier betaald moet worden, blijft deze
plaats zeer gewichtig. In ons logement was des avonds groot gezelschap, waarbij egter de vreemdelingen als ongewijden wierden
aangezien, zoodat ik mij in eene kamer vlak naast de vergaderzaal
ter ruste begaf, en mij de luidruchtige vrolijkheid der Rendsburgers
niet belette oogenblikkelijk in te slapen.
Tiende dag, Reis van Rendsburg na Kiel, 10 May

Deze morgen liep ik eens door Rendsburg en zag dan ook het
zoogenaamde kroonwerk of de haven, waar vele schepen liggen
kunnen, doch, dewijl ik mijne reis voort wilde zetten, besloot ik
hier spoedig alles af te doen en weder verder te trekken. De onaangenaamste gebeurtenis was een onafgebroken stortregen, die echter
tegen den middag ophield. In eenen overdekten wagen per extrapost ging de reis aan. Dewijl ik nu zoo dikwijls in Holland van
het Holsteinsche kanaal had horen spreken, zoo dacht ik, dat het
schande voor eenen reiziger wien zijn eer lief is, zijn zoude om in
Amsterdam terug te keeren zonder dit gezien te hebben. Ik had dus
eene vergunning verkregen om op het afgesloten voetpad langs dit
kanaal te rijden. Wij reden eerst over eene zandige en bergachtige
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landstreek tot aan het dorp Kluwensik en van hier verder langs het
kanaal. De landstreek was hier en daar bevallig; op sommige plaatsen was het kanaal door vrij hoge bergen geboord, doch over het
algemeen was de weg vrij eentonig. Op geregelde afstanden vond
men zeer net gebouwde sluizen, die elkander vo~komen gelijk waren. - De schepen worden bij tegenwind hier met paarden opgetrokken. - Wat nu het kanaal zelve betreft, zoo geloof ik gaarne, dat het
graven van hetzelve met vele moeielijkheden gepaard ging, doch
voor den Hollander, bij wien men zulke kanalen, vaarten of hoe
men zulks ook noemen moog, bij menigte vindt en die voorts de
uitwatering van den Rhijn gezien heeft, is juist de verwondering,
door dit gewrocht verwekt, zoo ontzettend niet. Daar nu de weg
veel om was, en de postillon gedurig op dezelve vloekte, gaf ik hem
eindelijk de vrijheid den weg naar Kiel in te slaan. Nu reden wij
over verschillende dorpen, op hoogtens gelegen, over eenen weg, die
met stenen opgevuld was, zoodat dit een stoten zonder ophouden
gaf. Verrassend was het gezicht, toen ik eindelijk, nadat ik de laatste hoogte bestegen had, de stad Kiel in de schoonste ligging voor
mijne oogen ten toon zag gespreid, in 't midden van heuvels, bosschaadjen en graanvelden. Ik wenschte mij zelven geluk, dat ik deze toer had ondernomen, en was nog meer tevreden, toen ik bij het
nederdalen in Kiel eene zeer nette en aangename stad vond, zeker
eene der fraaisten, die ik tot nu toe gezien had en waarbij Tönning, Glückstadt, etc. in geene vergelijking komen. Ik stapte hier
bij Fischer af. Door recommandatie verkreeg ik binnen vijf minuten kennis in deze stad, alwaar ik geheel vreemd was, en toog met
dames naar een concert, doch de lieve hemelsche daauw bleef nog
vallen. Wat nu gedaan, dacht ik en was zeer verwonderd toen ik
eensklaps, een dier voertuigen onder de naam van draagkoetsen bekend, zag verschijnen. Plafond en voorzijde openden zich, de dames
wierden ingepakt, en zoo wierd het voertuig tot in het concerthuis
geb ragt. Dit wierd weder in een gezelschap, de Harmonie genaamd,
gegeven. Het klavierspelen van den heer Kühlau nam den meesten
tijd weg, terwijl het overige niet veel betekende. Alles was even
stijf, en men zat gedurende de pause even stil als onder de uitoefening der toonkunst. Dus bevind ik mij dan nu aan de Oostkust des
hertogdoms, alwaar men egter alles meer Deensch vindt dan aan de
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Westelijke. - Deze Holsteiners staan tot de Deenen gelijk de Brabanders tot de Hollanders. Zij willen gene Deenen genoemd worden, en
laten gene gelegenheid voorbijgaan om hunne minachting voor de
Deensche taal, welke bij Koninklijke verordening op de scholen geleerd moet worden, te laten blijken. Aan den anderen kant, zoo zijn
zij in staatkundige opzichten weder goed Deensch, vooral als het er
op aankomt met de Hamburgers te twisten, welke dan, hetzij gegrond of ongegrond, aan de Deenen een groot gedeelte hunner ongelukken toeschrijven. Men heeft toch ook het gedrag van deze mogendheid eenigzints miskend, want het was toch vrij natuurlijk, dat
zij geen vertrouwen kon stellen in diegene, welke zonder reden hare
hoofdstad in brand hadden geschoten. 74 Men klaagt hier dan zeer
over slechte tijden en wat men dan eigentlijk begeert, heb ik nog niet
kunnen vernemen. Een land, dat meest door akkerbouw lbestaat, kan
dunkt mij, dan alleen niet bestaan, wanneer de uitgestrekte benodigdheden der weelde, het overschot van producten, dat na andere
landen gezonden wordt, verre overtreffen, of wanneer de regering
het land uitgeplunderd heeft, en dit is hier het geval.

Elfde en twaalfde dag, 5 à 6 May
Kiel
Nog een woord over deze stad, ook wel klein Hamburg genaamd.
Ik bevond mij alhier eenen te korten tijd om dit te kunnen beoordelen. De stad is net gebouwd, en de huizen der bijzondere personen
meestal fraai, doch de kerken schijnen tempels der verwoesting, en
zijn ook niet beter geworden door het gebruik dat de Russen van
hen als Lazarethsgemaakt hebben. Men heeft hier nog eene Hoogeschool en een kabinet van ontleedkunde, doch daar ik weinig tijd
had, verkoos ik het gezicht van de levende boven dat van de dode
natuur.

De Haven
Deze haven is de zoogenaamde Kielerfiord of golf, een schone
zeeboezem, van alle zijden met hoogtens omgeven, zoodat dezelve
tevens het schoonste gezicht voor den beschouwer en de grootste
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zekerheid voor de schepen' oplevert, en den handel gemakkelijk
maakt voor de inwoners, die egter over het algemeen weinig ondernemingsgeest bezitten. Diisternholt

Men behoeft bij ~iel niet lang te lopen om de schone natuur te
vinden. Men gaat slechts den haven langs en vindt weldra het Düsternholt, een klein boschje op grote verhevenheden vlak aan den
haven gelegen. Dit is eigentlijk eene bezitting van den Koning,
waarin een paar pavillons staan, waarvan het eene als herberg gebruikt wordt. Men verbeele zich een schoon bosch met de uitmuntendste gezichten op den haven, op Kiel, en dit alles binnen vijf minuten buiten de stad. Een paar gezichten van dit bosch zijn in plaat
gebragt en verdienen dit ook met regt. Alles is hier schilderachtig en
overal vindt men verrassing ( en), terwijl alom door rustplaatsen als
anderzints voor de geriefelijkheid der reizigers gezorgd wordt.
Brmmschule

Naauw is men het Düsternholt eene poos voorbij of men vindt eene
niet minder bevallige inrichting; het is de Baumschule of liever een
bosch ingerigt ter dienste van die kwekelingen welke voor het houtvesterschap opgevoed worden. Men ziet hier ook de schoonste wandeling, en twee zeer net gebouwde huisjes tot het nut van onderwijzer en leerlingen. - Deze laatste zag ik hier zelve handen aan 't werk
slaan en ik wierd door hen met veel beleefdheid wegens den weg
teregt gewezen.
Een enkel woord staatkunde

Hierover wil ik nog een woord zeggen. Wat zal er van Duitschland, wat van Europa worden? Deze vraagen worden veroorzaakt
door na te denken over hetgeen mij verschillende menschen alhier
zeiden. 'Ja, zonder oorlog kunnen wij niet bestaan'. - Dit is zeker
dat er nog overal een geest van spanning en van onrust heerscht,
en zelfs de vrij gevoelloze Holsteiner begeert zijne oude privilegiën
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en constitutie. - Onder de voornaamste voorstanders van dezen eisch,
behoort een zekere Rath Moltz, die voor eenigen tijd eens gehooor
bij den koning liet vragen om hem voor te stellen om alle de Joden
die zeker veel tot het verval des lands bijgedragen hebben, op eenige
schepen in te laden, en dan in den Sont te doen zinken. De adel
is hier zoo uitgeput, dat zij bij de tegenwoordige graanprijzen volstrekt niet bestaan kan. De krijgsstand wordt slecht betaald, en sommige officieren kunnen hunne gehele gagie voor het schoonmaken
hunner uniformen uitgeven. Aan vertellingen wegens de hier zoo
averechts geliefde Deensche natie ontbreekt het volstrekt niet, en
'wir sind Holsteiner' is altijd schering en inslag.

Kennissen in Kiel
Ik ontfing in Kiel vele vriendelijkheden. Eens iemand bezoekende,
vond ik een zestal dames vergaderd en wierd genodigd om deel te
nemen aan een kaartspel pogchen genaamd, dat veel gelijkenis met
ons hokken '75 had en waartoe een bijzonder werktuig vervaardigd
was. De heren vermaken zich meest met het kegelspel en men kan
hier in Duitschland nergens de schone natuur bewonderen, of men
hoort in plaats van het maatgeluid der nagtegalen, het geraas der
ballen, of het geschreeuw der kegelopzetters. In de Harmonie vindt
men vele tijdschriften en eene zeer nette bibliotheek. Ik was hier
bij Fischer gelogeerd en vond in hem en zijne vrouw twee allerbeste menschen. Hij was in 1764 in Holland geweest en was voorheen kamerdienaar van den beroehten graaf Stroensee 76, in wiens
regtsgeding hij ook ingewikkeld wierd, doch daar hij zijnen meester getrouw bleef en niet schuldig bevonden wierd, wierd hij naderhand weder ontslagen, doch hij spreekt nog steeds met veel hartelijkheid van Stroensee en van de ongelukkige koningin '77. Ik leerde
hier ook den heer Kammermusicus Kühlau 78 kennen, die verscheidene operas gecomponeerd heeft, en een zeer braaf man scheen. Hij
verhaalde mij vele bijzonderheden wegens de gestorvene Julie Overhek 79, die in de laatste week door eenen val bij den sprong uit
haren hollenden wagen, rampzalig omkwam. Zij was niet alleen als
landschapsschilderes en door vele bekwaamheden bekend, maar
wierd buitendien voor de schoonste vrouw van geheel Copenhagen
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gehouden, terwijl in haar voorkomen eene echte Grieksche bevalligheid moet geheerscht hebben.

Schloss-Garten
Men vindt in Kiel ook nog een soort van slot, doch dit ook eens
voor lazareth gediend hebbende, is daarvan buiten de muren niet
veel meer overig. Lang woonde hier eene koningin van Denemarken. Men vindt hier eenen tuin, die vrij uitgebreid, doch stijfjes
aangelegd is, en de boze wereld zegt, dat in deze menigvuldige lanen
de invloed van de ster van Aphrodite des nachts eene grote rol
speelt, een doel waartoe de tuin door zijnen vorstelijken stichter zeker
niet is 'bestemd geworden.

Het Raisdorfer-dal (7 May)
Door eenen vriend te Kiel was mij het Raisdorfer-dal, waar zich
een papiermolen bevindt, als eene natuur schoonheid opgegeven. Het
is zulks ook wezentlijk. Van eene steile hoogte reden wij eensklaps
hals over kop tot in het midden van het bekoorlijk dal, alwaar de
molen en het huis van deszelfs bezitter gevonden worden. Deze
laatste ontfing mij met de gulste vriendelijkheid. Zijne beminlijke
dochter bragt mij een eenvoudig ontbijt; hij zelfs toonde mij zijne
gehele heerlijkheid, en weldra waren wij met elkander bekend. Men
kan zich indedaad niets aangenamers dan dit dal voorstellen, en de
natuur heeft hier een ideaal daargesteld. Overal stuit het gezicht
tegen hoogtens, geheel met bosschaadjen bedekt. Een klein beekje,
dat het molenrad in beweging brengt en verder eene kleine cascade
vormt, kronkelt door het dal; de schoonste wandelpaden voeren
langs de hoogtens en men schijnt hier van de gehele wereld afgezonderd te zijn. - Dit is eene dier plaatsen die men in den volsten
zin romantisch zou kunnen noemen, en deze schone natuur, gevoegd
bij de gulle vriendelijkheid van den goeden Zinter, maakten voor
mij van het begin mijner reis op dien dag een zeer dichterlijk oogenblik.

Preetz
Bevallig is ook de verdere weg na Preetz. Na eenen verrukkenden
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en vruchtbaren regen had zich overal de groeikracht der natuur ontwikkeld; overal begonnen bomen en bosschen te groenen. Het weder
helderde allengskens op, en eindelijk verdreef de koesterende lentezon ook de laatste nevels en maakte de reis meer en meer bekoorlijk.
10. Preetz, een aangenaam stadje, stapte ik aan eenen fraaien herberg
af, en binnengetreden vond ik aldaar de afbeeldingen van Duitschlands voornaamste dichters en herkende ook den eerlijken Seume 80.
Van dezen verhaalde mij de kastelein, dat hij eens op eenen morgen
in den 'Spaziergang' 81 van dezen schrijver bezig zijnde te lezen, opeens door twee vreemdelingen hierin verrast wierd, waarvan de eene,
ziende wat hij las, hem zijnen reisgenoot als de schrijver des werks
voorstelde. Dit gebeurde bij Seume's terugkomst van zijne reis in
het Noorden. PJön

Verrukkelijk en vol afwisseling is de weg, welke van hier naar
Plön leidt. Bergen, bosschen, meeren, graanvelden, in 't kort niets
ontbreekt hier dat tot eene schilderachtige natuur mede kan werken.
Ook hier bemerkte ik hoe zich de mensch aan alles kan gewennen.
Bij mijne eerste nederdaling van eenen berg, dit was te Bentheim,
was ik zorgvuldig afgestapt, en nu reden wij gedurig bergen af en
dit dikwijls met losse teugels, zonder dat ik mij veel daarover bekommerde. Men kan niets schoners bedenken als de ligging van
Plöo. Het stadje zelve betekent zeer weinig. Ik bevond mij nu voor
het eerst geheel alleen in eene streek, alwaar ik volstrekt onbekend
was, en alwaar mijne handelsbetrekkingen mij van volstrekt geen
nut zijn konden. Glimlagchende over de denkbeelden welke de
Plöners misschien van mij opvatteden, nam ik mijnen wandelstok
op en trad naar het slot, dat vrij vervallen is en door een schoon
bosch omringd in de heerlijkste landsdouw ligt. Plön zelve, en een
gedeelte van de streek, die ik bewandelde, ligt op eene landengte
tusschen twee meervjes, wier tegenovergestelde oevers met geboomte,
heuvels en kleine dorpen versierd zijn. Ik hield een ogenblik op bij
eene herberg alwaar de vrouw des huizes met haar breiwerk tot mij
naderde, om mij, geloof ik, eens regt uit te horen, doch dit was
mis. Ik moest eindelijk besluiten terug te keren, want de gezichten
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waren zoo betoverend, dat ik begreep dat ik met al dat dwalen weleens van het rechte rigtingspunt zou kunnen afdwalen. Ik keerde
langs denzelf den schonen weg terug, beval eenen wagen gereed te
maken en reed verder naar Eutin.
Elltin

Dewijl niets onaangenamer is, dan wanneer een reiziger in eene
dode beschrijving natuur-schoonheden tracht voor te stellen, zoo zal
ik alleen zeggen dat de weg van Plön na Eutin even afgewisseld
als het voorheen bereisde was. Ik reed overal door schone bosschen,
en mijne oogen zochten overal de plaatsen, welke de dichter der
Louise 82, die zooals men weet te Eutin gewoond beeft, tot zijne
schilderingen aanleiding hadden kunnen geven. Hoe schoon ook de
ligging van Eutin, hoe net ook het stadje zij, moet ik echter bekennen
dat hetzelve niet met mijne gedachten overeenstemde, daar ik iets
meer eenvoudigs, meer landelijks verwacht had en kleine steden bij
mij altijd, waarom weet ik niet, eenen onaangenamen indruk verwekken. Men scheen mij hier juist voor geen Nabob te houden, want
men wilde mij met een zeer gering en elendig vertrek afschepen,
alwaar de vloer schudde en de vengsterglazen lek waren. Ik nam
egter de vrijheid hier tegen te protesteren en bevond dat niet alleen
de brutale lieden, zooals het spreekwoord zegt, het derde deel der
wereld, maar ook de beste vertrekken in de logementen bezitten.
Hier was mij ook geen enkel sterveling, zelfs niet bij name, bekend.
Ik ging dus alleen in den tuin van het kasteel wandelen, die mij
zeer goed beviel. Men vond hier eenen zeer goeden aanleg, eenen
smaakvollen tempel en eene goede waterpartij, doch de waterwerken waren eigentlijk mislukt. Hier nu deze merkwaardigheid bezichtigd te hebben, trok ik na mijne kamer en besteedde mijnen tijd
aan het beschrijven mijner reis, die op dien dag wezentlijk merkwaardig geweest was.
Veertiende dag, Nellstatlt, LIlbeek (8 May)

Reeds vroeg nam ik van mijnen hospes afscheid en reed na Neustadt over eenen schonen weg, doch met zeer koud en onaangenaam
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weder. Neustadt heeft eene schone ligging en eenen schonen haven,
doch is anders eene elendige stad, zoodat ik mij haastte dezelve te
verlaten. De weg van hier na Lubeek levert ook schone partijen, doch
het valt moeilijk de schoonheden van een land te beoordelen, wanneer men tegen wind bij eenen onophoudelijken stortregen op moest
rijden, hetgeen bij dezen mijn geval was. Zeer aangenaam was het
mij dus toen ik in het eind in 't verschiet de torens der vrije Hanzestad Lübeek 83 zag prijken en na een behoorlijk poortexamen te hebben afgelegd binnenreed, en in 'de Stad Hamburg' mijne goederen
overbragt. Dit was dus de veertiende of laatste dag van mijne reize
door eigentlijk Holstein en ik kwam hier aan, drie weken nadat ik
van Hamburg afgereisd was, hebbende in dien tijd vele streken doorkruisd, vele goede menschen kennen geleerd, vele vriendelijkheden
genoten, en mij gesterkt voelende om, na een kort verblijf alhier, na
Hamburg teruggekeerd, vandaar de reis na de oevers der Oostzee
te vertrekken, en ook daar, onder 's hemels zegen, vruchten van mijne
opoffering en mijne onderneming in te oogsten.
Lübeck, 8-13 May

Zoo bevond ik mij dan in de oudste der drie steden, die nog op den
dag van heden den naam van Hanzesteden behouden hebben. Ook
hier is veel veranderd en men beleeft niet meer de tijden, toen Lübeek oorlogsvloten uitrustte, den overweldiger Christiernes 84 verdreef of den wettigen heerscher op den troon van Zweden 85 herstelde. Ook hier heeft men geleerd wat het zij eene grensstad van
het grote Fransche rijk te zijn. Ook hier herinnert men zich nog aan
die dagen toen de Fransche en Pruisische legers alle de woede des
oorlogs in deze vreedzame stad verplaatst hadden. De grootste stilte
heerscht hier tegenwoordig in den handel. Vele verbintenissen wierden door den oorlog afgesneden, en door den vrede nog niet wede!
hersteld. Alleen als eene stapelplaats van Russische waaren is Lübeck
nog van eenig belang. De stad zelve is niet onbevallig, en bezit boven
Hamburg het voordeel, dat hare straten breder en de huizen minder
hoog zijn, zoodat de vrije lugt hier ruime gelegenheid heeft om door
te spelen. Ook hier in de stad zijn hoogtens te beklimmen, en het
plaveisel is hier slechter dan in de kleinste Hollandsche dorpen. Ver75

der leeft men hier stiller, voor't minst de menigvuldigheid der openbare vermaken is hier zoo groot niet als in Hamburg. Het toneel is
slechts bekend als allerslechtst zijnde. Concerten vindt men alleen
des winters. Verder ziet men overal navolgingen van Hamburg. Een
conditorei moet de Alster-pavillons voorstellen en men vindt in eene
sociëteit, die Vereinigung genaamd, eene kleine navolging van de
Börsen-halle. De Trave vormt den haven en de wandeling langs
denzelven leverde het treurige schouwspel van zeer geringe levendigheid op. Men vindt hier voorts eenige pleinen, zeer veel vernieuwde
huizen, en bij de inwoners in het algemeen eenen geest van beschaafdheid en welwillendheid.

Reis na Tra1lemiinde
Ik ondernam dezelve in eenen reiswagen, in gezelschap van eenen
Lübecker en eenen vreemdeling. Reeds de wallen van deze stad leveren schilderachtige gezichten op. Men vindt verder in de nabijheid der stad eene grote menigte van kleine herbergen, bevallige
boschjes, schone lanen en in 't geheel zijn de omstreken van deze
stad zeer aangenaam. Op eenigen afstand wordt men met eenen pont
over de Trave gezet, die hier zeer breed is, en door een en sierlijken
weg genaakt men Travemünde, de eigentlijke reede van Lübeck. De
eerste intrede geeft een ongunstig denkbeeld, doch nader bij zee
vindt men goed gebouwde herbergen en huizen. Veel drokte was
hier nu met schepen en reizigers die naar Petersburg zouden vertrekken. Travemünde is ook bekend door zijn zeebad. De omstreken
zijn hier, zooals bij de meeste zeebaden, niet zeer aanvallig. Men
was aa~ het strand zeer bezig met het aanleggen van lanen en planten van bomen, doch zonder veel gevolg. Hier vindt men eenige
zeer nette woningen voor badegasten, een schoon Conversationshuis
met een danszaal, en alles wat verder tot het weder bekomen der gezondheid dienstig is. Men vindt hier ook eenen koepel van koper en
verscheidene middelen ter afwering der brandende zonnehitte, die
aan het strand der zee vrij gevoelig is. Wij bezagen hier ook den
lichttoren door den Lübeckschen senaat gebouwd, welks top men beklimt, en van daar een uitgestrekt gezicht over de Oostzee geniet. Wij
genoten hier tot middagmaal den beroemden Drösch, welken men
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met den naam van schelvisch der Oostzee bestempelt, hoewel dezelve het best bij gewone Huizer bot kan vergeleken worden. Het
weder was, nadat het (N.B. 9 May) braaf gesneeuwd en gehageld
had, vrij goed geworden; de zuster van de zon verspreidde haren
liefelijken glans en wij verheugden ons zeer deze kleine togt ondernomen te hebben.
De Mariënkerk

Dit is de hoofdkerk van Lübeck, wdke vele zoogenaamde merkwaardigheden bevat. Hieronder behoort ten eerste een zeer schoon
uurwerk, en ik trof hier nu juist het buitengewoon geluk mij alhier
klokke twaalf te bevinden, wanneer in dit uurwerk uit een kleine
deur de twaalf apostelen uittreden, zich voor het beeld van den zaligmaker buigen, en den zegen ontfangen, terwijl twee kleine engelen op de bazuinen blazen; eene prachtige vertoning in den trant
van het Amsterdamsche doolhof. Verder aanschouwt men hier een
der grootste orgels van Europa. Een altaar in marmer, den gekruisten
Verlosser nevens Maria en Joannes voorstellende, is indedaad schoon.
In eene zoogenoemde dodenkapel ziet men eenen dodendans
in den trant van dien, welke te Bazel zoo beroemd is. Deze is in
't geheel in den alouden schildertrant zonder door eenige bijzondere
schoonheid uit te munten. Eindelijk vindt men eene prachtige doopvonte, terwijl men voor eenige stuivers de beschrijving dier schoonheden bekoomt. Doch nu is verder deze kerk gevuld met eene ontzettende menigte mausoleën en beelden, zoodat indien er slechts
zoo vele gelovigen als beelden zijn, de kerk wel bezet is. Het gebouw is schoon en ik word meer en meer van de waarheid der uitdrukking van Schlegel 86 overtuigd, dat de bouworde dezer aloude
kerken het denkbeeld van het oprijzen der gedachten tot den hemel
met zich voert. Altaren, biechtstoelen etc. vindt men hier zooals in
de Roomsche kerken, en dit ziende bevangt mij weleens de gedachte of het eerste denkbeeld der hervorming niet meer de strijd
van den Augustiner monnik tegen den paus, dan de opheldering
en verbetering van godsdienstige 'begrippen was. De predikstoel is
geheel met beelden bedekt. Stichters en stichteressen worden in Latijnsche opschriften bedacht en men zou meer dan een dag nodig hebben, indien men alle deze schoonheden uitpluizen wilde.
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De Domkerk

De twede kerk in rang en merkwaardigheid is de Domkerk, die
veel smaller is, doch eene uitgebreide lengte bezit. Ook hier vindt
men sieraadiën in menigte. Onder de merkwaardigheden behoren
eene gehele reeks kapellen, waarin verschillende adelijke famieljen,
deze in marmere, genen in steenen kisten hunne laatste rustplaats innemen. Hoewel dit alles grote en dwaze ijdelheid is, zoo boezemt
het gezicht van deze grote kerken, waarin zulk eene reeks van beroemde geslachten den laatsten dag dezer aarde afwacht, waar zoo de
zoon naast den vader, de moeder naast de dochter slaapt, waar de
geharnaste mannen, en de opgehangene blazoenen nog van den ouden riddertij d getuigen, eene soort van eerbied in. En de gedachte
bij het intreden dezer kerk, alwaar men niet alleen op graven treed,
maar alwaar alles wat ons omringt, ons aan de nietigheid van de
grootheid dezer aarde herinnert, en tevens de gewisheid des doods
voor oogen stelt, is eerbiedwekkend. Men vindt hier ook gedenktekenen voor velen, en men vertoont hier eene afbeelding der Lijdensgeschiedenis, welke men aan Albert Dürer 87 toeschrijft. Zij draagt
voorzeker de kentekens zijner eeuw. De uitdrukking is hier en daar
goed, doch het zondigt tegen alle de regelen van doorzichtkunde en
goeden smaak. Uitdrukking van hartstogten was toen ook nog zeer
zwak, in de spelers om de klederen besefte de kunstenaar dit, doch
om het verheven ideaal in de persoon van Christus voor te stellen,
hierop had men toen nog geen denkbeeld. Verder toont men ook
nog bijzondere werkstukken in aarde en ijzer en een uurwerk, eene
zon verbelende, die bij de beweging des slingers, evenals in de
toverlantaarn de oogen verdraait. Men verhaalt eene menigte sprookjes, gelijk men bij het zien van alle merkwaardigheden, steeds veroordeeld is te horen, doch niet te geloven.

Het Raadhuis
Ik moest toch het raadhuis van deze stad ook nog bezien. Het zelve is van buiten in eenen stijven trant gebouwd. Of dit nu Gothisch
of Saraceensch is, weet ik niet, doch wel, dat het niets van dat verhevene heeft, dat Chateaubriand 88 en anderen in alle overblijfsels
van oude bouwkunde zoeken willen. Van binnen ziet men hier

78

verscheidene kamers, alle met snijwerk in hout op eene prachtige
wijze versierd. Vele schilderijen vindt men hier, dewijl ieder schilder zijn meesterstuk aan den raad ten geschenke moest geven, doch
onder alle deze meesterstukken vindt men er weinig, die eigentlijk
dien naam verdienen. Het merkwaardigste voor een liefhebber der
oudheid is de Hanze-zaal, waar zich voorheen alle de afgevaardigden der steden tot het beroemd Hanzeatisch verbond behorende,
vergaderden en aangenaam zijn de herinneringen aan dien tijd, toen
de beschaving van het Noordelijk Duitschland misschien hoger gestegen was, dan men zulks tegenwoordig algemeen vermoed. Hier
toont men nog eene soort van schilderij, den tocht van Keizer Matthias over de Elbe 89 voorstellende. - Verder ziet men ook nog een
stoel, waarop zeker burgemeester naar 't schavot gebracht wierd,
welke het gemeenebest verraden had, daar hij door de genotene eer
van met de Koningin van Denemarken te dansen, zoo bekoord was
geworden, dat hij het eiland Bornholm, dat aan Lübeck als pand afgestaan was, zonder terugbekoming der penningen, teruggegeven
had. 90 Dus kan men met regt dezen dans eenen dodendans noemen.
Doch het wordt tijd om van dit raadhuis en ook van Lübeck af te
stappen. Over de bijzondere verkering alhier heeft een verblijf van
drie dagen mij weinig gelegenheid tot opmerking kunnen geven en
ik wil mij zelven dus hieromtrent een eerbiedig zwijgen opleggen.
Mengelingen over Lübeck

Ik kan deze stad niet verlaten zonder nog aan de gulle vriendelijkheid van deszelfs bewoners hulde te doen. De dagen welke ik hier
doorbragt, waren mij zeer aangenaam. Op een van dezelve wierd ik
op een groot diner genodigd. Men plaatste zich aan tafel zooals men
wilde. Na het diner diende de vrouw des huizes koffy voor, en nu
verdween ieder zonder te bedanken voor de vriendelijkheid of voor
de eer van het aangenaam gezelschap, alleen met vaarwel te zeggen aan de vrouw des huizes. Eene zeer goede inrigting alhier vinde ik dat al het vleesch door de bediendens voorgesneden wordt,
en de inwoners dus niet ten kosten van eenen zuren arbeid de genoegens der maaltijd genieten. Over het algemeen is de keuken
hier vrij goed, doch men vindt vele gerechten, die slechts uit weini-
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ge schotels bestaan, zoodat men altijd op speculatie eet, en dikwijls,
als men eerst recht denkt te beginnen, brood en kaas of het slot
van het werk ziet opdragen. - Ik zag ook de schutterij van Lübeck:.
Nu er wierd weleens per halve maan gemarcheerd, of iets diergelijks, maar daarop moet men bij een burgercorps niet zien. Hetgeen
mij het best beviel was dat de bevelhebbers goed en met waardig·'
heid commandeerden,zonder dat zij steeds met opgezwollen wangen een stroom van vloeken uitwierpen, hetgeen in ons vaderland
zoo noodzaaklijk schijnt te zijn. Verder zag ik hier in den Schouwburg een bedrijf van den Rehbock: vertonen, doch daar mij het
stuk bekend was en de acteurs in 't middenmatige vielen, verdween
ik spoedig. Bij de vorige vertoning hadden de acteurs na aftrek
der kosten ieder vier stuivers uitdeling bekomen, 't geen juist niet
à la Catalani 91 is. Ik moet ook nog herinneren, dat ik eene grove
fout begaan heb door te verhalen, dat om twaalf uur de twaalf apostelen uit de deur van het uurwerk verschijnen, moetende dit wel degelijk de zeven keurvorsten verbelen, welke nevens den keizer den
zegen ontfangen. Ik hoorde hier eene anecdote van de kroonprinses van Zweden, die in Denemarken zijnde en op een concert ter
harer eere gegeven, tusschen de koningin en kroonprinses van dit
rijk zittende, uitriep: 'Ah, quel mal de tête affreux, cela m'arrive
toujours quand je m'ennuie' en zich zelfs zooveel vergat, dat zij
eens van de koninklijke familie omringd, zeide: 'Permez la porte'
en aan de hoogeerwaarde kroonprinses antwoordde: 'Plaît il, mademoiselle?' N.B. Deze verhalen, aan eene Deensche gravin te danken
hebbende, sta ik niet geheel voor derzelver echtheid in.

Reis na Hamburg (13 May)
Reeds zeer vroeg kwam mij mijn kutscher, een zeer vrijpostig soort
van lieden alhier, ter bedde uithalen, en na van 'de stad Hamburg'
en de aldaar logeerende vreemdelingen afscheid genomen te hebben, steeg ik in zijnen wagen en vond aldaar eenen koopman uit
Eutin. Spoedig wierd ons gezelschap vermeerderd door eene jonge
beauté de province, die in Lübeck: geconditionneerd had, en nu in
Wandsbeck bij hare tante ging, en eindelijk een lid der Hebreeuwsche natie. Naauw waren wij eenigen tijd op weg of wij bevon-
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den, dat wij eenen weg bereden waarbij de Bildtweg aangenamer
gedachtenis eene heerlijke chaussee was. Ribbenstoten ontfing men
hier ieder oogenblik, zoodat de Eutiner en mijn persoon besloten
om de reizende schone tusschen ons beiden in te nemen en ons dus
vast te zetten, hetgeen dan ook gebeurde, en wij zetten genoeglijk
onze reis voort. Hier en daar vondt men enkele aangename partijen
en een boschjen, het duistere bosch genaamd, alwaar voor eenige jaren eene vrouw het lijk van haren man, wien zij even de hals afgesneden had, nederlegde. - Te Schänherg vonden wij eene menigte reizigers en de doortogt op dezen weg is zeer levendig, hetgeen dan deszelfs slechten staat des te onverschoonlijker maakt, en
ik geloof dat op dezen rid reeds menig vloek uitgesproken wierd
en dezelve misschien voor een hypocondricq gestel nuttiger zijn
zoude dan menig gezondheidsbron. Te Schänberg stond een goed
middagmaal gereed, hetgeen wij dan ook zeer benodigd waren.
Hierna pakten wij ons weder in en reden door eene menigte onbelangrijke dorpen tot Wandsbeck, alwaar wij door het vertrek onzer reisgenoten weder lucht schepten, en nu in den zandweg eene
hemelsche verlustiging vonden. Eindelijk genaakten wij Hamburg, waar ik weder in den 'Koning van Engeland' afstapte, geheel
overtuigd dat het bereizen van deze agt mijlen indedaad eene leerschool is voor dengenen, die lust heeft geradbraakt te worden.
Hamburg, 14 - 17 May

Daar was ik dan nu weder in Hamburg, dat mij terstond beter
beviel dan voorheen. Het gezicht eener levendige stad was mij zeer
aangenaam. Veel was mij reeds alhier bekend, de stad had egter
door de bomen, die hier in den tijd mijns afzijns groen geworden
waren, eene meerdere vrolijkheid en ik schiep nu meer genoegen in
de drukte, die overal heerschte. Ik wil dan nu nog deze gelegenheid waarnemen om het een en ander algemeens over deze stad te
zeggen. Verschillend is het tafreel, dat de straten hier opleveren,
doch men moet bekennen dat Hamburg met eene bevolking half
zoo groot als die van Amsterdam, veel meer het denkbeeld eener
grote stad verwekt. Alle inrigtingen zijn hier tot gemak aangelegd
en men vindt eene (stad), alwaar genoegen en vermaak tot de be81

standdelen des menschelijken levens gerekend worden. Terwijl op
de gewone wekelijksche dagen de omstreken van Amsterdam na eene
barre woestenij gelijken en men slechts hier of daar een philosofisch of gezondheidslievend wandelaar, of een verliefd paar ontmoet, zoo leveren de omstreken van Hamburg op ieder middag der
week, eene ontelbare menigte van wandelende huisgezinnen (die)
naar Altona als in eene soort van bedevaart optrekken, de waarde van
eenen Hamburger schilling verteeren, en gelukkig en tevreden weder na hunne haardsteden terugkeren. Men verhaalde mij, dat het
getal der danszalen alleen in Altona meer dan vijftig beliep. Bij AItona is nu eene geheel nieuwe zaal gebouwd, die voor de Apollo's
zaal niet behoeft te wijken. Zij is versierd met eene schone kolonnade, om dewelke heen overal zitplaatsen en tafels staan, terwijl het
binnenste gedeelte voor den dans geschikt is. De middag wordt
meest aan de verstrooyingen toegewijd. Overal ontwaart men de bevallige stoelenwagens met de sierlijk gekleedde Hamburgerinnen
bezet. Pavillons en koffyhuizen vindt men in allerlei gedaantens.
Zoo bezocht ik nog op den weg naar Altona eene rotonde, die zeer
bevallig is en alwaar, gelijk overal, alle mogelijke ververschingen
en de meest geliefde nieuwspapieren gevonden worden. Des middags na het aflopen der beurs, verspreidt zich het getal van vele
nog ongehuwde kooplieden aan eene grote verscheidenheid van
open tafels, restauratiën. Een der beroemdste is de open tafel bij Weidemann, alwaar men met de grootste netheid en zorgvuldigheid bediend wordt. Verder vindt men hier ook nog verscheidene Fransche
restaurateurs. Alles is hier voorts geschikt om het verblijf van den
vreemdeling van langen duur te doen zijn. Slechts een paar uur op
den dag is het hem door de gewoonte vergund, zijne bezoeken af te
leggen. Des avonds rijdt men naar de omliggende buitenplaatsen in
de nabijheid van Hamburg, waartoe men aan ieder poort steeds
eene menigte rijtuigen gereed vindt. Men toont hier nog alle de
plaatsen, alwaar de sporen der verwoesting ten toon gespreid leggen,
maar toen deze plaatsen alwaar nu alleen ingevallene puinen den
vreemdeling bedroeven, met sierlijke lanen en landhuizen bedekt
waren, moet het doorbrengen van eenen zomer in deze stad wezentlijk verrukkend geweest zijn. Des ochtends hoort men overal het
rollen der zwaarbeladene vrachtwagens. De costumen van de ver82

schillende omliggende dorpen vereenigen zich hier. De boerinnen
van Elmshorn, Blankenese, en 't Hoogland contrasteren met de bevallige kleding der Hamburgerinnen, terwijl sommige handwerkslieden, zooals b.v. de suikerbakkers zich door een geheel bijzonder
costuum onderscheiden. De ]ungfernstieg levert het toppunt der
sierlijkheid, de Hopfenmarkt is de vergaderplaats der geringere en
ombeschaafde dasse, door welke men de echt Hamburgertaal regt
krachtig hoort uitspreken. Eene taal, welke wederom zooveel van
het gewone Platduitsch verschilt, dat men voor dezelve alleen een
geheel bijzonder woordenboek vervaardigd heeft. Men begint op
de verwoeste plaatsen weder te bouwen. De Hamburger berg is opnieuw, gelijk voorheen, aan de priesteressen van Cytherea toegewijd,
welke alhier, door de zonnestralen geblakerd, voor hunne woningen, de rampen, aan hun toilet overgekomen, herstellen. - Ziedaar
eenige trekken, wegens eene stad alwaar tevens zooveel verkwist
en geklaagd wordt, welke vele trekken heeft overgenomen of reeds
bezat van het volk, dat haar overweldigde, welke door de geledene
rampen nog niet geleerd heeft, en de meeste lessen van het voorledene vergeten heeft, terwijl ieder naar zijne verkiezing leeft en op
die wijze welke hem goed dunkt.

Prof. Suhr 92
Ik zocht gezichten uit Hamburg en wierd aan eenen zekeren Professor geaddresseerd. Ik kwam bij dezen en vond daar, gelijk dit
veelal in diergelijke gevallen gebeurt, juist hetgeen ik niet zocht.
Men voerde mij in eene kamer, geheel en al opgevuld met eene menigte schilderijen en afbeeldingen, allen het werk van den heer Professor. Er waren dan ook vier gezichten van Hamburg, doch groot
en duur. Verder toonde mij de Professor, die ondertusschen druk
bezig scheen om in eene nabijzijnde kamer de bevallige trekken eener
Hamburgerin op het doek over te brengen, een pak Hamburger
costumen en eene verzameling van Hamburger volksschreeuwen, en,
hoe belangrijk mij dit laatste ook scheen, kon ik niet besluiten mij
dit aan te schaffen, betaalde den kunstenaar eenen thaler voor twee
costumen, maakte eene beleefde buiging en vertrok.
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Devrient 93

Slechts eenmaal had ik het genoegen dezen bekwamen kunstenaar te
horen. Als schouwspeler van Berlijn, navolger van Iffland, 94 en
mededinger van deszelfs roem, gaf hij in Hamburg een twintigtal
vertoningen, waarvan ik er eene bijwoonde. Men gaf op dien avond
,der arme Dichter' en 'Hedewig oder die Banditen Braut' 95. Devrient
was geheel de arme ongelukkige dichter en geheel de bandiet, die
een oogenblik door liefde, op den weg der deugd teruggevoerd,
zich eindelijk weder in den afgrond terugstort. Natuurlijkheid van
voorstelling, kracht van uitdrukking en het gehele vervuld zijn van
zijnen rol, zijn de hoofdtrekken van dezen kunstenaar. Jammer was
het, dat de souffleur eenigszints deel in de representatie had, 't geen
egter bij het twintigmaal spelen, en dit dikwerf in twee stukken,
niet te verwonderen is. De Banditerrbraut was van Körner. Zij was
hier en daar wat mystisch, hoewel men schone stukken daarin vindt,
waaronder dat waarin de invloed van de liefde op den jongeling
geschilderd wordt. Verder brand en grote coups de théätre tot aan
het einde, wanneer weder eenige rovers ongelukkig omkwamen, en
de lelywitte deugd triomfeerde selon l'usage.
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REIS DOOR MECKLENBURG EN POMMEREN

18 May
Met de Heer F. gefranciseerde Zweed, zoude ik de reis door een
gedeelte dezer landen doen. Zijn E. was mij reeds vooruit gereisd,
en ik zou volgen. Nu kwam dan eindelijk mijn wagen en ik ondervond hier l' embarras ,des richesses; want eer alles behoorlijk gesmeerd, bezorgd en ingepakt was, ging een goed half uur voorbij,
en nog was zooals uit het vervolg blijken zal, niet voor alles gezorgd. J!k reed het drukke Hamburg uit en reeds voorbij Wandsbeek gereden, wierd ik eensklaps uit eenige aangename bespiegelingen door de bemerking van den voerman gewekt, dat het portier
niet goed gesloten zijnde, ik mijnen korf daaruit verloren had. Nu
behelsde deze korf mijne gezamentlijke reisprovisie; wij joegen
over de scherpe steenen terug, doch er was geen korf te vinden, en
dus moest ik met het verlies van mijne mondbehoeftens den verderen weg inslaan. Ik gevoelde dat die weg mij nu minder raadbraakte, en had gelegenheid om wat om mij heen te zien, in een nevelig,
dampachtig weder dat hier bij de lente schijnt te behooren. In
Schön:berg wierd ik opgewacht door eenen gewezen Hortulanus uit
den Hortus Medicus te Amsterdam, doch verder bestond mijn eenige
onderhoud in dat met mijnen voerman, die mij dan ook verscheiden
voermans anecdotes verhaalde. Ik had gelegenheid genoeg nog op
de Duitsche Staaten te vloeken, die hunne wegen zoo verwaarloosden, hun eene reize herwaards toewenschende in den postwagen,
een afschuwelijk rijtuig, dat mij, met zes paarden bespannen, tegenkwam, en zoo bereikten wij Liibeck.
Lübeck, 19 May

Nauw was ik een paar uur in Lübeck geweest, of ik bevond, dat
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ik niet buiten den waard, maar buiten mijn reiscompagnon gerekend
had: qui ne pouvait absolument partir dimanche, avoit des affaires,
etc. Dus moest ik den lieven Zondag nog in Lüheck doorbrengen.
Nu, ik zag hier niet veel nieuws als dat ik nog getroffen wierd door
de ongewone en smaakloze massa van den zoogenoemde Holsternthor. Op de wallen heeft men op eene soort van geslechte batterij een
zeer schoon uitzicht. Verder hoorde ik een oogenblik een kansel-Ieeraar welke, gelijk allen die ik tot nu toe hoorde, predikte alsof hij
eene les opzeide en ook weinig invloed kon hebben. Des middags
bezogt ik een paar tuinen alwaar de halve beaumonde van Liibeck
vereenigde. Niet alleen vindt men hier weder het eeuwige kegelen,
maar ook bij het gekras van een paar violen, een soort van dans waarin van dat soort van dames komen, die zoo tusschen den hoogen en
lageren stand der maatschappij in zweeven. Men zegt van onze arme
Hollanders, dat zij zeer phlegmatisch zijn, doch in dit verwijt mogen onze Duitsche broeders dan ook wel delen, want op zulke plaatsen, als deze, ziet men zelfs in 't midden van den dans geen gezicht vertrekken, geen lagje zich plooien, alles gaat even bedaard en
men geniet het zoogenaamd vermaak zonder dat men eigentlijk weet,
wat vermaak in de waereld is. 20May

Nu zou dan de reis na Wismar doorgaan en dit geschiedde ook indedaad. Mijn wagen wierd gereed gemaakt, en na vele zorgen en
omstandigheden togen wij eindelijk het vriendelijke Lübeck uit
en na door een zeer bevallig boschje gereden te zijn, kwamen wij
in de staten van den hertog van Mecklenburg. Onze eerste aanmerking was, dat de wegen hier ook al niet beter waren dan in de aangrenzende landen, en onder verschillende aanmerkingen van mijnen vriend sur l' aff reux pays, die niet uitbleven, kwamen wij te
Grevesmühlen eene vrij elendige stad, waar de stadsmuzykant zich
op de viool vermaakt en alles al zeer langzaam toeging. De weg
verder na Wismar was zoo uitgehold dat wij eenige keeren op het
punt waren geheel om te slaan en de zwaarlijvige postillon, door
zich in vele buigingen te wringen, het evenwigt herstelde. De eerste station van Grevesmühlen toonde ons eene aangename land-
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streek, men zag nu overal hoogtens met korenvelden. Eindelijk dan.
bereikten wij het einde van deze togt, terwijl een zoogenoemde
Steenweg, alleen het ideaal van een zeer slechte chaussee opleverde
en eindelijk genaakten wij Wismar.
21

May

Wismar
Nadat wij onze naam aan eenen allerstomsten Mecklenburgschen
corporaal opgebiecht hadden, kwamen wij in een groot en nieuw
hotel te land. Reeds zaten wij vreedzaam aan onzen matigen avonddisch, toen er eensklaps eene uitnodiging kwam nog dien avond met
eene Wismarsche familie kennis te maken. Wij wierden ingevoerd
in een gezelschap alwaar de pocaal reeds duchtig in 't rond zwierde.
Men wierd weldra famielaar, alle talen wierden beurtelings gezongen en opgezegd. De champagne en madera wierden in zeer grote
glazen rondgeschonken en toen wij ontsnappen wilden, bemerkten
wij dat ,de deuren gesloten waren, en vernamen dat dit Wismarsche bon ton was. - Eindelijk toch verkreeg men de vergunning terug te keeren en de eene meer, de andere minder, door de invloed
van Vader Lyaeus 96 vervuld, kwam men eindelijk tot ruste.
Wismar, zoo dikwijls door de Hamburgers ein hässliches Loch genaamd, verdient dezen naam toch eigentlijk niet; men vindt er zeer
schoon gebouwde huizen, doch smaak moet men hier niet zoeken.
De haven is schoon en zeker. Alles wat publiek gebouw heet: stadhuis, poorten, kerken, is boven alle verbeelding afschuwelijk. Het
opmerkelijkste is dat in deze Duitsche kerken steeds bijna alle de
glazen gebroken zijn en niemand lust of geld schijnt te hebben dezelve te herstellen. De markt is zeer fraai. De environs zijn juist niet
zeer beschaduwd, hoewel men mij toch naar Rohlsdorf, een zeer
bevallig boschje voerde. Wat de menschen betreft, deze zijn alhier ten
uiterste gastvrij, en overhopen de vreemdeling met vriendelijkheid,
die nog aangenaamer zijn zoude, indien het gebruik van duchtige
teugen daarmede niet gepaard ging. Voor goed drinken is Wismar
ook door geheel Duitschland bekend, met welke nationale roem de
inwoners dan ook wel in hun schik zijn. Deze stad, weleer Zweedsch,
wierd door den Koning van Zweden voor den tijd van honderd
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jaar aan den Hertog van Mecklenburg verkogt. Men bewaart hier
nog het uitgedroogde lijk van den Zweedschen generaal Wrangel 97,
hetwelk ik echter tog niet het geluk had te zien. Ondankbaar ware
het deze stad te verlaten zonder niet nogeens den gullen aard harer
bewoners den behoorlijken lof toe te zwaaien. De straten gaan hier
tusschenbeide berg op en af, zoodat het rondlopen hier ook verre
van gemakkelijk is. De kooplieden leven hier genoeglijk, houden
rijtuigen en paarden en dragen, zooals in de meeste kleine steden,
zorg zich niet dood te werken!
22 May

Reeds des morgens te half vijf, na nog een dagverblijf in Wismar, zaten wij in den wagen om verder op te trekken. De weg leidt
door een zeer goed bebouwd land. In de eerste rustplaats Bukow
hadden wij nog regt gelegenheid op de traagheid der Duitschers
te schimpen, bij wien de spreuk: kom ik er vandaag niet, dan kom
ik er morgen, steeds in eere is. - Na verschrikkelijk langzaam rijden, kwamen wij te Doberan, alwaar een allerfelste stortregen ons
belette de merkwaardigheden behoorlijk te bezichtigen. Dit Doberan een beroemd zeebad, is een plaatsje dat de alleraangenaamste
ligging bezit, door het schoonste geboomte (waarmee het) van alle
kanten omringd is. Men ziet hier zeer schone wandelingen, het paleis
van den Hertog, een Gothisch gebouw voor zijne 'dochter, een zeer
fraai comediehuis, schone herbergen, in 't kort de vereeniging van
veele aangenaamheden. Na een en moeilijken weg reden wij voort,
en bereikten eindelijk Rostock.
23 - 24 May

Rostock
Reeds het eerste gezicht van Rostock toont, dat men zich in eene
gehele andere stad bevind. Dezelve is zeer regelmatig gebouwd,
word overal door regte straten doorsneden, en door vele schone huizen versierd, hoewel dezelve weleens wat bont zijn geschilderd.
Buiten de poorten vindt men veele tuinen en wandelwegen en alles
levert de kenmerken van welvaart en nijverheid op. Diepe wallen
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toonen dat men deze stad voorheen als eene soort van vesting beschouwde, doch dezelve heeft, gelijk veele andere steden, door eene
verbeeterde of liever verergende krijgskunde, dit voorrecht verloren.
De stad ligt aan eenen zeer smallen zeeboesem, die zich in de
Oostzee uitstort, en welke indedaad rijkelijk met schepen bezet
was. Men is voorts in deze steden vrij beschaafd, hoewel de echte
Duitsche geest hier tog ook eigentlijk niet doorstraalt. De staten van
Mecklenburg worden door eenen Hertog geregeerd, die goed eet
en drinkt, dus luidt de betuiging der inwoners, en verder steeds aan
dengenen, die het laatst spreekt, gelijk geeft. - De Mariënkirche is
zeer groot, en ook door vercierselen vrijwel opgevuld. Men ziet hier
een der schoonste en grootste orgels, die ik ooit zag. Obelisken en
grafzuilen, gelijk men die overal vindt, en schilderijen, die juist
niet voortreffelijk zijn. Onder het altaar van deze kerk liggen de
ingewanden van Hugo de Groot bewaard, welke hier op zijne togt
na Zweden overleed. Heilig zij dus aan elken Nederlander deze
plaats, waar een der grootste mannen van ons vaderland den laatsten adem uitblies. - Wat zal hier niet al veranderd, wat niet voorgevallen zijn, zints de dood van dien vereeuwigden. Veelligt waren toen alhier nog slechts zwaarmoedige steenmassaas, of elendige hutten te vinden, terwijl nu alles netheid aanduidt. Men vond
hier gewis toen nog ge ene huizen, gelijk het hotel de Russie, alwaar
wij onze huisvesting hadden, en dat met de schoonste kamers
voor reizigers, alle de gemakken des levens en zelfs een danszaal
vereenigt, die zoo door derzelver grootte, als door de sierlijkheid
van derzelver bouworder bezichtiging verdient. Ik bezogt hier ook
den schouwburg, goed gebouwd, doch alwaar de bijzondere slechte verlichting mij belette de schoonheid der Rostockerinnen te bewonderen. Men gaf o.a. een stuk, de knegt met twee meesters genoemd, waarin een comiek den rol van den bediende uitmuntende
vervulde. - Verder was hier weder een rook-, speel- en leesvereeniging, alwaar men een ontelbaar getal vond van tijdschriften, en
schriften door de omstandigheden der tijden geboren, en men weet
niet of men het geduld der schrijvers, of dat der lezers van verschillende dier geschriften het meest moet bewonderen. - De Duitschers willen alles beschrijven, alles ontleden, en met regt zeide
mijn reisgenoot van veele van hen: lIs cherchent midi à quatorze
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heures. Ook hier ben ik verpligt de vriendelijkheid der Rostockers
hulde te doen. Slechts twee dagen bragt ik hier door en ik ontfing
daarvan veele blijken. - Deze goede lieden zijn grotendeels kooplieden. Hun koophandel is eenvoudig en is eigentlijk alleen 'Producthandel' . Naauwlijks heeft de klok vijf geslagen, of allen trekken
naar de voornoemde GeseUschaft, de damp stijgt uit een menigte
meerschuime kanalen, de whisttafel word bezet, en ziedaar hunne
uitspanning. Er is hier ook nog eene Hoogeschool. Opmerkelijk is
het, dat de bul waardoor de vergunning tot het oprichten van
dezelve voor eenige eeuwen door de Paus toegestaan is, door eenen
geheimschrijver ondertekend is, die den naam van Buonaparte voerde, een naam voorwaar dien hij niet vermoedde dat eens zoo beroemd worden zoude. Hier hoorde ik ook veel van de wonderen verhaaIen, door eenen landman hier nabij wonende voortgebragt, welke
door bestrijking veele kwalen genas, zoo dat soms eenige duizend personen, dikwijls op eenen dag tot hem komen, en hij zelfs den Doorluchtigen Hertog van Mecklenburg onder het getal zijnergenezene
patiënten kon rekenen. - Men zegt, dat de artsen zelve bekennen,
dat hij eene grote massa van magnetische kracht bezit, en een buitengewoon vuur in zijne handen gloeit. - In hoeverre dit mooglijk
zij, is niet mijne zaak te beslissen. Relata refero 98 zeggen wij Latijnen.
25May
Reis na Stralsund

Wij wilden reeds des nachts van Rostock vertrekken, doch dewijl
men ons waarschuwde, dat wij alsdan gevaar liepen, hals en beenen
te breken, en wij daartoe weinig lust hadden, stelden wij de tocht
tot den vroegen morgen uit, en vertrokken met heerlijk weder verder, vonden ook eenen slegten weg, doch het gerucht en de verhalen hadden er ook niets aan verminderd. Het land, dat wij doortrokken, behoorde nog aan ,den Hertog van Mecklenburg wiens hofalmanak bijna even zoo uitgestrekt als die van wijlen Keizer Napoleon is, en welke door zijne onderdanen eene menigte onnutte kostgangers doet betalen, doch het is nog als in den tijd van La Fontaine: Tout petit prince a des ambassadeurs.
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Bij Damgarten genaakt men dan eindelijk het voormalige Zweedsch
nu Pruisisch Pommeren en men bemerkt terstond aan eene menigte
formaliteiten, dat men onder het gezegend gebied van zijne Pruisische Majesteit is. Damgarten is een allerelendigste plaats, waar wij
lang opgehouden wierden, en vervolgens twee paarden bekwamen
die evenals de Zweedsche, zeer klein en zwak waren. Men vond nog
de Zweedsche uniformen. Het land is vrij moerassig doch men vindt
overal betere wegen, en bebouwde velden, terwijl men zich over het
buitengewoon getal van ganzen alhier moet verwonderen. - Barth is
een klein stadje, dat zeer onaanzienlijk, doch echter voor de zeevaart
ten uiterste belangrijk is, dewijl de reders van eenige honderd
schepen hier gevonden worden. Hier verliest men nu het meest door
de verandering der regering, dewijl de Pruisische vlag niet op de
Middellandsche zee mag verschijnen. Verder reisden wij nu na
Stralsund, na door een verschrikkelijk onweder, liefelijk begroet te
zijn. - Stralsund onderscheidt zich door zeer brede grachten en omgeworpen vestingwerken. - De stad ziet er al zeer droevig uit, wij
hielden stil in het beste logement alwaar men ons op gerookte spekgans onthaalde. De maaltijd in de herbergen is alhier zeer onaangenaam, daar alles met de grootste langzaamheid geschied, en men
hier dikwijls een quartier uurs naar een zeer slegt gerecht moet wachten. Wij bragten hier eenen Zondag door, en gaarne had ik het bekende Rügen een bezoek gegeven, doch daar de afstand van de
merkwaardige Stubbenkammer zeven mijlen was, konde ik dit niet
met het doel mijner reis overeenbrengen. Ik bezocht hier de twee
grote kerken met eene menigte versierselen opgevuld, doch die er
dan voorts zeer elendig uitzagen. In eene van dezelve waren bij eene
belegering veertig bommen gevallen, zoodat de grond in eene geduurige golving was. Meest alle glazen in stukken zijnde, zoo vinden
de vogelen des hemels eenen vrijen ingang en vergezellen door hun
gezang dat der gemeente. - Nadat de leeraar zijne rede uitgegalmd
heeft, treed hij naar het altaar en deelt het Avondmaal uit. Hierna
wordt gezongen, of liever geschreeuwd, ·den zegen uitgesproken, nog
eens gezongen en dan basta. Men plag hier het huis te vertonen,
waarin de beroemde anecdote wegens het voorgevallene van Karel
den Twaalfden 99 en de bombe geschied is, doch dit is afgebroken.
Met regt is ook deze plaats in de nieuwere geschiedenis door den
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dood van Schill 100 vermaard, die alhier door eenige Hollanders
gedood wierd, nadat hij nog eerst, reeds na het innemen der vesting
tot den haven gena:derd, teruggekeerd was en de generaal Carteret 101
nedergesabeld had. Schill is met regt beroemd, doch eChter misschien
meer als hij verdiende. - Hier had hij in de laatste dagen geheel den
kop verloren, was steeds dronken en die inwoners die aan de contributiën weigevden te voldoen, wierden op eene zeer republicanische wijze door vijftig Aarsprügeln tot reden gebragt. - Zoo is dan
toch ook menig vrijheidsvoorstander een Napoleon in zijn soort.
Het stadhuis is hier van zulke eene allerwonderlijkste bouworde, dat
men zich sterk moet verwonderen dat er een tijd geweest is, waarin
men zoo iets fraai vond. De haven was hier niet sterk bezet. Men
ziet van nabij de kust van Rügen. Men vindt hier nu een bezetting
van Pruissen. De officiers zoo trotsch alsof zij nog van het geslacht
der Titans waren; koffers en passen worden sterk gevisiteerd, doch
met eene goede steekpenning komt men vrij. Ainsi va Ie monde.
Daar wij hier ongelukkig Zaturdag laat aankwamen, bemerkten
wij het onaangename om hier eenen Zondag zonder kennissen door
te brengen, vooral daar het weder zeer onaangenaam was. Alle de
goede Straalsunders en Straalsundinnen zaten meestal op de drempelen hunner huizen met troniën, waarop de verveling haar lieflijk
beeld geschilderd had. In ons logement dineerden wij op Zweedsche wijze, dat is men begint met brood en kaas en dan eerst wordt
de soep opgedragen. Onze hospes egter behandelde ons zoo stiefvaderlijk dat wij een beter locaal opzochten en vonden, alwaar wij
tevens in een nieuw spel onderrigt wierden, hetwelk uit eene heerlijke vereeniging van het kegel- en billardspel geboren was. Ziedaar
dan de voornaamste bijzonderheden wegens de stad Stralsund, die
voorzeker zich op weinige bijzonderheden kan beroemen. Men
klaagt hier dat het weder bijna nooit goed is, en dat behoort dan
toch ook tot de onaangenaamheden des levens. Men leeft hier verder vrij genoeglijk en 'klaagt sterk over den weinigen handel, en de
vereeniging met Pruissen of liever de afscheiding van Zweden,
doch men moet zich troosten, want:
on sait que de tout temps
Les petits ont pati les sottises des grands.
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28-29May
Reis van Stralsund tot Stettin

Het was op een bekorelijke morgen, die de tegenspraak van het
algemeene gevoelen scheen op te leveren, dat wij Stralsund verlieten, en verder optrokken door een bevallig en aangenaam land. De
eerste pleisterplaats, die wij bereikten was een dorp op een aangename wijze op verschillende heuvels gelegen, waarvan de hoogste
tot kerkhof diende, en met een fraai kerkje versierd was. Hier stonden verschillende eiken wier kracht de woede des tij ds had weerstaan en die gedurende opeenvolgende eeuwen zoo vele geslachten
hadden zien bloeien en vergaan. - Een van dezelve was van binnen geheel uitgehold en kan gewis twaalf à veertien menschen in
zijn omkreits bevatten. - Zeer goed uitgekozene bijbelspreuken prijkten overal op de nette graven alwaar de ontslapenen de dag der
eeuwigheid beidden. Weldra nu genaakten wij Greifswald dat nog
met regt de naam van eene stad verdient te dragen, en zeer schone
straten, eene regelmatige bouworder, en de schoonste kerktoren van
geheel Pommerland vertoond. Men heeft hier nog een soort van
Pommersche Hoogeschool, welke nu egter misschien wel vernietigd
zal worden. De tijd vergunde ons niet met deszelfs bijzonderheden
bekend te worden. Als handelsstad is deze plaats ook nog van veel
gewigt. Wij vertrokken na, tot gedachtenis aan Greifswald ons diner
eens regt duur betaald te hebben. - Vervolgens van Greifswald tot
Wolgast koomt men door eene zeer schone landstreek, overal vindt
men op eenen heuvelachtigen grond de schoonste afwisseling van
dorpen, bosschen en korenvelden; overal vindt men net gebouwde
huizen, overal heerscht algemeene welstand, hetwelk dit land zulk
een gelukkig aanzicht geeft, dat mijn reisgenoot, die reeds zijne
Zweedsche cocarde had opgestoken, zich niet wederhouden kon
meer dan eens uit te roepen: 'Ah, quel dommage que ce pays n'appartienne plus à la Suède!'
Wolgast is een klein stadje, dat geheel aan een soort van uithoek
ligt, en slechts uit hoofde van een paar handelshuizen bezocht word.
De stad zelve is bij uitstek klein, doch bezit eenen schonen haven.
Bij dezen haven ligt op een soort van hoogte de eerwaardige over93

blijfsels van een oud slot, over welks bestaan de inwoners geene
andere inlichting konden geven, als dat zij het nooit anders gekend
hadden. De inwoners waren hier zeer opgeruimd in de hoop dat
nu hun haven in stede van die van Swinemünde de haven van Stettin
zou worden; en het was dus ter eere van hunne beurs dat zij zich
verheugden onder den Pruissischen Adelaar te komen. - Alles bragt
het zijne toe om het verblijf in Wolgast onaangenaam te maken.
De kooplieden waren aan hunne kegelbaan. In de herberg was men
zoo nieuwsgierig, als in alle herbergen waar men weinig vreemdelingen ziet, en extra-post was hier zoo zelden dat het een paar uur
duurde eer wij eenige elendige boerenknollen met eenen nog elendiger voerman bekomen konden. Toen verlieten wij Wolgast en
reeds was de nacht gevallen eer wij Anklam bereikten. Hier moesten wij een menigte van poorten doorrij den, overal betalen, wierden door eenen schildwagt vergezeld, moesten den heer Inspecteur
de handen vullen, en kwamen na lang wachten eindelijk weder op
weg. De stad scheen grote en fraaie straten te hebben. De volgende
station is Ueckermünde, die ook weder een haven heeft. Nu was
men geheel in Pruissisch Pommeren. Van hier tot Finkenwa1de vijf
mijlen lang rijdt men gedurig door een zeer schoon bosch, alwaar
men de schoonste dennen, eiken en beuke-boomen ziet, en hetwelk
bij het heerlijke weder eenen aangenaamen togt opleverde. Finkenwalde ligt in het midden van dit bosch, en wordt nevens zijne graanvelden van allen kanten door hetzelve omkransd, hetgeen aan dit
dorp eene zeer schone legging verschaft. Van hier rijdt men nog
eenigen tijd door het geboomte, en nadert eindelijk Stettin dat in
't midden eener open vlakte ligt alwaar ook verwoestingen de gruwelen des krijgs verkondigen. - Met hoge verschansingen steekt deze stad boven de omliggende streken uit en het was hier dat wij
aan het 'hOtel de Prusse' afstapten. Zoo hadden wij nu geheel Pommeren doorreisd, en moeten bekennen dat het bekomen van dit land
van het grootste gewigt voor Pruissen is. 102 Meest alle inwoners, die
onder Zweden de grootste vrijheid genoten, zijn over deze verandering zeer ontevreden en schrijven alles aan de eerzucht van den
Prins van Ponte Corvo 103 toe, die toch in 't geheel niet in hunne
gunst staat, en van wien zij met het ophalen der schouders zeggen:
'Ja, das ist auch noch ein verfluchter Franzos'.
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Stettin
Deze stad, een van Pruissen's sterkste vestingen, verheft zich
aan de oevers van den Oder. De stad zelve is zeer fraai gebouwd
en men vindt huizen die met regt den naam van paleizen konden
dragen. Zij ligt op eene aanzienlijke hoogte, en steekt boven alle
de omliggende streken uit.

De Haven
De haven van deze plaats wordt door den Oder gevormd, die echter lang zoo breed niet was, als ik mij na de aftekening der landkaarten verbeelde. Als plaats van handel met Silezië en het binnenste van Duitschland is Stettin van groot belang, doch nu hoorde
men hier ook overal vele klachten. De haven van Stettin is eigentlijk Swinemünde, doch deze wordt als vrij gevaarlijk aangezien. Er
is steeds veel vaart op de rivier, en alles wordt van boven afgeladen in zeer spitse schuiten, die Oder~Kahnen genoemd worden.

De Wallen
Van alle zijden is deze stad door eenen driedubbelen rang vestingwerken omgeven, hetgeen haar zulk een sterk aanzien geeft, dat men
zich niet gemakkelijk kan voorstellen hoe de vijand binnen eene
zoo wel verdedigde stad ooit binnen zou kunnen komen. Maar helaas! de ondervinding der laatste tijden heeft bewezen dat geen geweld van wallen in staat is om den overwinnenden vijand te weeren.
- Buiten deze wallen hebben de Fransche broeders na hunne lieffelijke gewoonte, ook een klein miniatuur van de verwoesting
van Hamburg opgeleverd. Op deze wallen is egter reeds weder eene
zeer aangename wandeling hersteld, vanwaar men de schoonste uitzichten op de stad en den haven heeft, en men vindt hier eene waarschuwing aangeslagen waarin het schenden der boomen niet bij geesselstraf verboden, doch derzelver bewaaring aan den Gemeinsinn van
het publiek overgelaten wordt. De poorten zijn zeer fraai, met veel
beeldwerk ter gedachtenis van vroegere overwinningen versierd.
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Gebouwen

Weinig zeer bijzonders vindt men hier, kerken zijn, zooals overal
vrij verwoest, en daar de Franschen hen tot paardestallen gebruikten,
daardoor ook niet veel beter geworden. Een soort van gymnasium
dreigde in te vallen. Wat gebouwen van bijzondere personen aangaat, deze zijn zeer schoon. - Aan de oevers van den Oder verheft
zich het aloude slot, alwaar weleer de graven van Pommeren hunne
dagen in rust en onrust gesleten hebben. Dit slot wordt nu zints
dertig jaar bewoond door Prinses Elisabeth 104, weleer gemalin
van wijlen Frederik Willem den 2e, doch welke hij, daar zij niet
aan alle de pligten eener kuische huisvrouw getrouw geweest was,
op bevel van den groten Frederik 105 verstiet en hier heeft zij nu
tij1d en gelegenheid gehad om alle hare zonden te beweenen. Zij betuigt, na men zegt, in deze afzondering meer genoegen gesmaakt
te hebben, dan aan het hof van Pruissen. Zou het hiermede ook zijn
als met de vos en de druiven?
Kunstwerken

Onder de publieke kunstwerken, die Stettin versieren, behoort het
levensgroot standbeeld van den groten Fritz, welke hier in zijne moderne kleding, doch met den koningsmantel, zeer goed uitgehouwen is, met dit opschrift Pommerania Frederico II. Toen in 't kort
de Pommersche soldaten tegen wil en dank in den dienst van Pruissen overgingen, hield hun veldprediker hun bij dit beeld eene treffende rede, waarin hij den geest van den vereeuwigden Koning hierbij
het presidium deed voeren. Of de troepen overtuigt waren weet ik
niet. Le seigneur Jupiter sait dorer la pilule. Bij dit beeld vindt men
de schone paradeplaats en ook wallen van waar het gezicht fraai zijn
moet, doch welke men niet vergunt te beklimmen. Men heeft ook nog
een soort van Wasserkunst, bestaande in eene fraaie fontein, kunstig
gewerkt, waaraan niets ontbreekt als water.
Oder Vaart

Ik voer met een vriend na eenen molen, op een half uur afstand
van Stettin gelegen. Stelt u deze bekoorlijke rivier voor, met de
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schoonste gezichten op de verschillenden Oder dorpen, die overal
bevallig in 't gebergte verscholen leggen. Van dezen molen, die op
een klein eilandje ligt, heeft men heerlijke gezigten op de bergen, die
weleer den waren oever van den Oder gevormd hebben, terwijl naderhand alhier, zooals bij de monden van alle grote rivieren, veel aangeslibt is geworden. Bij den molen waren een paar kleine huizen
met de meeste smaak versierd, alwaar men zeer vele kunststukken
van beeldhouwkunde en schilderkunst vind. Of alles juist echt was,
zou ik niet durven beslissen. In het kort, het verblijf was hier zeer
aangenaam. In het terugkomen bezocht ik een kleine tuin midden
in de vestingwerken gelegen, en waar wij onder eene linde nederzaten, die uit twee opzichten merkwaardig was, ten eerste omdat
zij de eenigste was welke de Franschen gespaard hadden, en voorts
omdat zij door de hand van Catharina de 2e, die alhier geboren
is, geplant wierd.

Mengelingen
Stettin heeft ook een schouwburg, die echter even duister is als de
voorheen bezochte. De inwoners hebben een soort van vriendelijkheid die zich meer tot woorden als daden uitstrekt. Men loopt hier
nog groot gevaar van !honger te lijden, want de zoogenoemde
Wirthstafel is het elendigste en vervelendste dat men zich voor kan
stellen. Men is hier nu in het hart van Pruissen, en dit bemerkt men
terstond. Er is gewis geene regering, die, trots al het vloeken op die
verdammten Franzosen, zooveel van die zelfde Franzosen heeft overgehouden, getuige alle de lastige Polizey-verrigtingen en velenhande knevelarijen. Men had zich hier ook na alle de aangewende
krachten, eene schonere toekomst beloofd, maar het gaat zooals overal, het volk arbeidt, en de regering plukt de vruchten. - Om nu nog
een woord van mij zelve te spreken, zoo dient dat ik hier van mijn
reisgenoot den Marseillaan 106, met wien ik aangenaame dagen gesleten had, afsCheid nam en door hem weder in kennis met eenen
Zweed kwam, met wien ik weer en wind dienende, naar Dantzig
hoop te stevenen. Een klein leergeld moest ik hier ook nog als
reiziger betalen, daar mijn wagen die niet spoorde, mij vroeg of laat
dreigde om te werpen. En ik gaf dus bevende denzelven in handen
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van smid en wagenmaker, die voor zulke werktuigen hetzelfde zijn
als dokter en apotheker voor den armen sterveling.

1.2.3·1unij
Rid van Slettin na Danlzig

Zoo waren dan eindelijk alle hinderpalen, die mijne reis uit Stettin
belet hadden, verdweenen. Fölsch was naar Anklam vertrokken, en
ik reeds om vijf uur door de toonkunstige vereeniging van eenige
hanen, kalkoenen, etc. uit de armen van Morpheus gewekt, en was
den gehelen ochtend bezig om mijn vulcanus aan te sporen.
Eindelijk stond de wagen daar, in zijne brede spooren. Eer ik Stettin
verlaat, kan ik egter niet nalaten aan te merken, dat reeds in deze
stad, ik opmerksaam gemaakt wierd, op het character der Pruissen,
en dat dit eigentlijk in eene grote mengeling van kruipende laagheid en domme trotsheid bestaat. Men heeft hier alle uitrekeningen
om eenige groschen aan den armen reiziger af te troggelen, en de
verlossers van Europa vernederen zich om den rol van tolbedienden
op zich te neemen. Doch hierbij basta. De Zweedsche consul no. 2
wierd ingenomen, enwij vertrokken uit Stettin. Onze eerste plaats,
die wij bereikten was Damme een klein stadje, alwaar men ook zijn
namen deftig aan de poort moest opgeven. Ik wil mijzelven niet
vermoeien met het optellen van alle de stationnen alwaar wij van
paarden verwisselden en alleen eenige melden. Omstreeks twee
uur des nachts kwamen wij op den len Pinxterdag te Naugard, en
zagen opeens alle de boeremeisjes van het dorp, of de jeunes bergères in het bevallig négligé, hun vee uitdrijven, 't geen een zeer
vrolijk toneel opleverde, dewijl menige intrigue zeker ook daarbij
in 't spel was. Te Roman was het ochtend en de Heer des Dorps,
een groot politikus, die alle de adelijke geslachten van Duitschland
op zijn duim kende, zat uit eene loffelijke nieuwsgierigheid voor
het posthuis op de Berlijner courant te wagten, en was daarom uit
het bedehuis gebleven. - Te Körlin was het middag. Alles zat in
eene aangename ledigheid elkander te bekijken en te bepraten, en de
Zondag-costumes waren juist niet uitstekend bevallig. Overal in de
huizen was alles met groen bestrooid, en men had overal grote
Pinxterboomen nedergezet. - Te Köslin vonden wij eindelijk tegen
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den avond, een allernetst stadje met eene zeer schone vrolijke markt.
Deze stad, eens voor honderd jaren verbrand zijnde, wierd door koning Frederikde lste 107 hersteld en ter diens eere was hier een
pragtig standbeeld op de markt opgerigt, nevens twee pragtige fonteinen. Hier vonden wij eene zeer uitmuntende herberg, vriendelijke
dochters des huizes, welke ons door het voorzetten van Lachs-forellen
en een aangenaam onderhoud het uur oponthoud zeer kort deden
schijnen. Wij vernamen hier dat men de gewoonte had, de kinderen
op Pinxteren te laten inzegenen. 's Maandags bereikten wij Stolp,
een vrij aanzienlijke plaats met eenen haven, die juist daarin niet
zindelijker dan de andere is. - Te Langhorn deed ons de postmeester
alle zijne tuinen en plantaadje rondwandelen. Wat nu de weg betreft, zoo moet ik toch bekennen, dat ofschoon men hier op geenen
vetten grond roemen kan, en ofschoon dit land juist geen merkteken
van bijzondere vruchtbaarheid draagt, men echter hier en daar zeer
schilderachtige partijen vindt. Nu en dan reden wij door zeer schone bosschen, dan weder hadden wij heerlijke gezichten op verschillende hoogtens, bij welke gelegenheid, dan mijn reisgenoot uitriep:
'Das ist wie in Schweden', wij zagen ook nog een stad geheel en al
roet muren omringd, die nu in eenen staat was, waarin zij alleen
desnoods een leger ratten zoude kunnen afweeren. Men had de
menschlievendheid ons overal redelijk spoedig voort te helpen, hoewel de postillons met regt tot het onvergenoegste soort wezens
onder de kinderen van Adam kunnen gerekend worden. Tot het verstaan van het plat Duitsch behoort zeker eene vrij uitgebreide kennis
Vlm dialecten. Ik begon hier doch reeds indedaad goede voortgange
te maken; toen ik te Neustadt opeens eene geheel andere taal hoorde,
en vernam, dat men daar een soort van Poolsch patois sprak van
hetwelke ik door geene analogie van eenige mij bekende taalen iets
verstaan kon. - Het was eindelijk Dingsdagochtend, dat wij van
Caats het heerlijke uitzicht op de schone Oostzee en de bevallige
omstreken van Dantzig met derzelver geboomte, bergen en landhuizen genoten, een gezigt dat ons bijzonder aangenaam was. Eindelijk
bereikten wij in gezondheid Dantzig, na den afstand van 48 mijlen
in 64 uur afgelegd te hebben.
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REIS EN VERBLIJF IN OOST-PRUISEN

4 Junij-14 Junij

Dantzig, Eerste aanblik
Het eerste gezicht, en het daardoor opgevatte denkbeeld, beslist
dikwijls zeer veel over het oordeel dat men over eene zaak, plaats of
mensch blijft vellen. Wij hadden nu de schone omstreken van
Dantzig, de aangename en welgebouwde lusthuizen gezien, en met
deze schone beelden vervuld, dachten wij hier in deze stad iets aan te
treffen, 't geen met alle deze beelden overeenstemde, doch wierden zeer bedrogen, toen onze wagen ophield, in eene zeer morsige
straat met zeer slegt gebouwde huizen, waaronder dan ook ons 'hotel de Berlin' geen schitterend figuur maakte. Ik had naderhand het
genoegen deze stad lang en breed te bewandelen, doch derzelver
tweede aanblik was niet veel vrolijker. Men verbeele zich eene menigte straten op allerelendigste wijze geplaveid, huizen van
eene verschrikkelijke hoogte en smalte en naar de alleroudste bouworde, terwijl men overal voor deze huizen een soort van kleine voorhuizen vind, die geen zeer bevallig gezicht opleveren. Kerken, publieke gebouwen, alles ziet er donker en zwart uit, met stompe torens waaraan dan nog somtijds kleine zwevende torentjes vastgehecht zijn. Het gezicht op den haven, waar men onder verscheiden nog geruïneerde pakhuizen doch ook verder vele reeds weder
hersteld ziet, is gewis het aangenaamste gedeelte der stad. Alles is
uitgesleten, ontverfd en geheel in den ouderwetschen trant gebouwd,
terwijl men voor vele huizen beeld- en snijwerk, aardbollen, leeuwen
en wat niet al meer ontwaart. Met al dit sombere is egter de stad
toch vrij levendig, en men ontmoet overal menschen genoeg. Diegene die onder deze het meeste mijne aandacht trokken, waren de
Polen. Een groot gedeelte van hen zijn Joden, en lopen hier met
hunne grote wandelstokken en dikke karpoetsmutzen, en bijzonde100

re lange baarden zeer deftig op de beurs heen en weder. Deze stad
is eigentlijk zoo slegt gebouwd, dat de inwoners, al wonnen zij

schatten, er tog nooit iets goeds van zouden kunnen maken, en
daarom schijnt men in de gelukkige tijden er ook niet aan gedacht
te hebben, en dit brengt veel daartoe bij voor elken vreemdeling, die
hier geene kennis ( sen) heeft, Dantzig tot eene zeer onaangename
plaats te maken.
De Kooplieden

Wanneer men bij ons van Pruissen spreekt, dan verbeelt men zich
dikwijls eenen staat daar Eendragt maakt magt de spreuk van Vorst
en volkeren is, alwaar het patriotismus alle gemoederen en gezindheden tot één smelt, en dus is men verwonderd wanneer men, aldaar aangekomen, bemerkt, dat nergens meer op de Pruis sen geschimpt wordt dan in Pruissen zelve. Hier in Dantzig klaagt men
de regering zeer aan, over de weinige zorg die zij voor den handel
draagt en indedaad valt hierop ook niets te roemen. Men zegt het
eenigste genoegen dat wij hebben bestaat daarin, dat niemand ons
belet te zeggen wat wij willen.
De Allée

Weinig aanblikken waren aangenaamer, dan toen ik de schone
Allée aanschouwde welke zich tot de poorten van Dantzig uitstrekt.
Zij bestaat geheel uit vaderlandse lindeboomen, welke de oevers
van het Sparen voor die van den Weichsel verlaten hebben. Weliswaar, is hier en daar menige nedergevallen, doch het overgeblevene
is nog zeer schoon en de opengevallen plaatsen zijn door het patriotismus van eenen Dantziger koopman weder met nieuwe bezet. De Laan
is zeer breed en indedaad allerbevalligst.
De Ruïnes

Men vindt hier ruïnes van twee soorten, beide het uitwerksel van
den verwoester der menschheid, den verderfelijken krijg. Aan de
Oostzijde der stad ziet men alom overblijfsels der huizen, die door
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den brand vernield wierden, welke door het bombardement 108
veroorzaakt wierd en die zich als eene zee van vuur over dit gedeelte der stad uitstrekte en overal de sporen der verwoesting overliet.
Veel is egter reeds weder opgebouwd, waaronder eenige der schone pakhuizen welke alle op een eiland liggen, dat door de twee
takken van de Mottlau, eene kleine rivier, die uit den Weichsel zijn
oorsprong neemt, ontstaat. Aan den anderen kant ziet men eene uitgestrekte plaats in den elendigsten toestand, door het losbarsten van
den kruidtoren, wiens uitwerksel egter niet met dat van het springen, van het ongelukkige kruidschip van Leijde kan vergeleken
worden.
Vestingwerken

Geen ingenieur zijnde, kan ik over de vestingwerken van deze
stad geen gevoeglijk oordeel vellen. Dit weet ik dat dezelve van
eene zeer grote uitgebreidheid zijn en geschikt om den naderenden
vijand eenen geruimen tijd af te weeren. Een der poorten van de
binnenstad uitgaande ziet men aan de eene zijde den hogen Bischofsberg, waarop de Franschen hunne kanonnen geplaatst hadden, welke geheel met huizen bedekt en met bomen beplant is. Van de andere zijde ziet men op den Hagelsberg, alwaar de natuurlijke sterkte nog door eene steene verschansing versterkt is. Op den voorgrond vindt men nu een allerliefst klein aangelegd 'boschje, 't geen
aan de Dantzigers de vaderlijke zorg eener stadsregeering vertoont,
die zelfs hunne vermaken begunstigt.
Langfuhr

Dit is de naam van een dorp, alwaar ook sommige droevige overblijfsels van vroegeren welstand van de woede der mensdhen getuigen. Ik was hier in een zeer schoon huis, hetwelk met een schoon
op zuilen rustende voorgevel zich ook bevallig vertoonde. Op het
platte dak geniet men de schoonste gezichten op de bergachtige
omstreken van Dantzig. Ook de tuin was zeer bevallig aangelegd,
doch sterk zijn hier de klachten over de verergering van het klimaat,
die mij toch bijna onbegrijpelijk voorkwamen. Men zegt, dat vruch102

ten en gewassen, die voor twintig jaren hier nog rijp wierden, het
niet zoo ver meer brengen. Of dit tot de reeds in den tijd van Horatius 109 bekende jammerliederen over den goeden ouden tijd of tot
een wezentlijke natuurkundige waarneeming behoort, weet ik niet
te beslissen.
De Beurs
Vele koopsteden wenschen regt hartelijk om een goede beurs en
de Dantzigers, die er een bezitten, gaan er niet in, doch verkiezen
er buiten te blijven en schijnen dus liever aan koude en hitte blootgesteld, dan daarvoor bedekt te willen zijn. Deze beurs is een
schoon gebouw met albaste kolommen. Men zegt dat dezelve voorheen een bierkroeg was, of dit waar zij weet ik niet. De versiering
is allerwonderlijkst. In het midden prijkt het levensgroot standbeeld
van Koning Augustus van Poolen. 110 Verder zijn de wanden met
een paar zeer goede schilderijen versierd. En voorts met eene menigte beelden, waaronder dat van de heilige Christoffel eene grote
plaats inneemt. Aan de zoldering hangen schepen. Overal zijn hartekoppen vastgemaakt en een schiMerij selt Actaeon 111 voor. Of
dit eene satire op de Dantziger egtgenoten is, en of deze daarom
buiten de beurs blijven, is een bloot vermoeden.
De Polen

Ik deed eene kleine togt naar den Weichsel, die een quartier uur
van Dantzig verwijderd vloeit, en daar eene stille, vriendschappelijke rivier schijnt. Men heeft de gewoonte aan de zijde der rivier al
het koren dat van Polen afkomt, uit te laden en behoorlijk te bewerken, en dagelijks te verschieten. De bezitters van veele ladingen zijn
de Poolsche Israëlieten, die bij het kopen van de granen, tevens
eenige boeren mede huuren welke dan na een paar maanden afreizen, en na druk werk met vier dalers beloond worden. Deze arme
lieden werken den geheelen dag in dit graan, in de grofste en eenvoudigste kleeding, en vinden hunne nachtrust in kleine hutten
van stroo, van het maaksel van gewone honden-hokken, die hier
overal opgeslagen zijn. Terwijl ik dan deze in 't zweet huns aan103

schijns niet hun brood zag verdienen, maar in eene slavernij zag
gedompeld, die waarlijk ook weleens op de schaal der zoo menigvuldige bestaande slavernijen mogt geplaatst worden, dacht ik om
Schiller
Der Mensch ist freij geschaffen, ist freij
Vnd würde er in Ketten geboren.
Ja, wij zijn verlost van dwingelanden, doch vele volken vragen
nog wat zij gewonnen hebben. Gezegend zij ons land, hetwelk het
geluk gehad heeft eenen Vorst te bekomen, die verstand bezit, en
die naar recht beoordeelt dat niet altijd het nieuwe daarom omdat
het nieuw is, verworpen moest worden. Vorsten der aarde! hebben
de twintig laatste jaren V niet wijs gemaakt? 0, wees dan ook
verzekerd dat gij het ook nu nog nimmer worden zult.
Peloonka

Een tweede togt buiten de wallen van Dantzig voerde mij door
Langfuhr, naar het niet minder beminnelijke Peloonka; het was aldaar waar mij gulle gastvrijheid in een bevallig landhuis opnam.
Hetzelve ligt op eene hoogte, wier helling alom met slingerpaden
bedekt was, terwijl het oog de schone landstreken ontwaarde, aan
welks einde zich de Oostzee bevond, en men de schepen aanschouwde, welke op de rede van Dantzig ankeren. Een vijver, een schoon
bosch, vermeerderden het aangename van dit verblijf. De meeste
Dantziger kooplieden bezitten landhuizen, waarin zij de vrije lucht
genieten kunnen. Het te voet gaan is hier tog niet aan de order des
dags, en alles wordt per rijtuig afgedaan. Alle deze oorden hebben
nog hunne Poolsche naamen behouden, dewijl deze landstreek indedaad voormaals geheel Poolsch was, hetwelk men ook door de
taal der inwoners hoort bevestigen.
Oliva

De Zondagochtend wierd tot eene wandeling naar Oliva bestemd,
hetwelk indedaad een soort van wonder was. De weg derwaarts was
zeer schoon, dewijl wij aan de regterzijde in 't verschiet de Oostzee,
en aan de linkerzijde de schoonste gezichten op de beplantte hoogtens genooten, op welke vele landhuizen gelegen zijn. De legging
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van Oliva zelve is allerschilderachtigst en schoon verheffen zich de
spitse torens des kloosters midden in 't geboomte. Het was heden
een feest te Oliva, en dus ook een feest voor de Dantzigers. - Reeds
bij het aanbreken des daags waren eene ontelbare menigte rijtuigen
daarheen getrokken, want terwijl de Amsterdammer met pijp en
paraplui genoeglijk langs de boorden des Amstels kuiert, verheugt
zich de Dantziger alleen, wanneer hij ,fabren' kan. Er was dan
geen ophouden van de gedurige rennende en stappende rijtuigen
van allerlei soort. Over sommige wagens had men berceaux van levende takken gemaakt, die naderhand des middags bij den gevallen regen, liefelijk dropen. In het kleine dorp Oliva waren alle
huizen in herbergen hervormd en de drukte en gewoel waren ontzettend. Men vondt een kleine markt van alle de benodigdheden
des levens, terwijl gehele wagens met oxhoofden bier bedekt, getuigden, dat men nog goede aftrek verwachtte. Wij drongen eindelijk in oe kerk van dit klooster, dat weleer door zijne rijkdommen beroemd was, doch zich nu in eenen beklagenswaardigen toestand bevond. De kerk was zeer smal, doch desniettegenstaande opgevuld met grafgestichten, schilderijen en heiligen zoo van hout als
van steen. Groot was het contrast tusschen de aandacht der gelovige Roomschen en de nieuwsgierigheid der ongelovige Protestanten.
De pater-Prior had den kansel beklommen. Ik hoorde alleen, dat hij
over das Geheimnisz der Erbsünde redeneerde, terwijl het gedruisch
belette om iets anders te verstaan. Nu naderde de processie, bestaande uit eenige schreeuwende monniken, vier dragers van een verhemelte waaronder de priester de gewijde ouwelen droeg, een monnik, die een wierooksvat gedurig heen en weder slingerde, en eindelijk kwam de Bisschop, in 't zwart gekleed, met eenen gouden
ketting. Hij is Vorst van Hohenzollern. De vrouwen bewonderen
hem als een zeer welgemaakt man, terwijl de mannen, zijne geliefde,
door welke dit edel Bisschoppelijk geslacht vermeerderd is, en die
ook dit feest bijwoonde, als zeer onbevallig aanzien. - Hierna begaf
men zich in den kloostertuin, die zeer bevallig aangelegd is, met
uitmuntende uitzichten. Hier vond men een zeer landlijk gezicht,
door alle de huisgezinnen en gezelschappen die hier in 't gras
nederzaten en den medegebragten voorraad ten toon spreidden. In
dezen tuin was ook een acoustik konststuk, uit twee tegensover elkan105

der gelegene grotten bestaande en deze bijzonderheid bevattende,
dat wanneer men tegen den wand van de eene zagt spreekt, de
persoon in de andere geplaatst zulks zeer duidelijk hoort. Verder
bezagen wij ook nog het klooster. In een vrij sterk geruïneerde eetzaal, ontwaart men de afbeeldingen van alle de hoogeerwaarde
Priors van dit klooster. Op eenen groten steen wordt nog de gedachtenis vereeuwigd van den Olivaër vrede, die hier in de zeventiende eeuw gesloten wierd. 112 Agter deze trein drong zich eene
menigte van gelovigen, alle met onstuimig geweld, zingende en
schreeuwende. Ik heb zelden onbevalliger gezichten gezien dan deze, die meestal tot de edele natie der Cachouben 113 behoorden, en
op wier gelaat men bij de mannen verregaande domheid en bij de
vrouwen hevige dweepzucht ten duidelijksten geschilderd zag, terwijl zij al galmende de omstanders uit elkander drongen.

Dantzigs gebouwen
Misschien heb ik bij de eerste beschouwing, het gehele tafreel
dezer stad met eene te zwarte verf gemaald. In het geheel geloof
ik gelijk te hebben, doch wat de bijzonderheden aangaat was dit
misschien zoo niet. Ik bezogt nogmaals, al strompelend over de e1endige straatsteenen, de voornaamste straten van Dantzig. De Frauenkirche is een zeer schoon Gothisch gebouw. Een der poorten met
verscheiden ingangen, verdient ook opgemerkt te worden. Ook
vind men hier nog vele overblijfsels van de eenige oudheid, welke
men hier vinden kan, namentlijk die uit de kruistogten der Teutonische order 114, waarvan nog overblijfsels door geheel Oostpruissen verspreid zijn, en het bekende Mariënburg het voornaamste is.
Men vindt hier in veele poorten, nog oude werkstukken en wanneer
men de stad, en dit vooral de Altstadt, rondziet ontwaart men overal
torens en brokken van muren, die duidelijk hunne vroegere bestemming tot verdediging van Dantzig tegen de omliggende heidenen
aan den dag leggen. Het eenige nieuwerwetsche gebouw is de
schouwburg, die in eenen zeer goeden smaak gebouwd is. Ik bezag
dezelve van binnen bij gelegenheid van eene concert door eenen
fluitspeler Walframm gegeeven. Het gebouw was ook, gelijk overal,
slecht verlicht en niet door die netheid versierd, welke wij Hollan106

ders vooral verlangen. De fluitspeler verdiende bewondering,
doch het zingen van eenen liefhebber wierd koeltjes aangehoord.
Verdere merkwaardigheden van Dantzig wierden mij niet bekend.
Men heeft hier eene kunstschool, waar de jongelieden uit de burgelijke klasse tot veel nuttigs opgeleid worden. Er moet ook nog
een klein kabinet van Natuurlijke Historie zijn. De inwoners zelve
behoren niet onder de begunstigers der Muzen en het is Euterpe
alleen, die hen nu en dan nog eenen vriendelijken lach afdwingt.

Dantzigs handel
De grootste merkwaardigheid van Dantzig is eigentlijk haar handel
en het was als handelsstad, dat zij alom haren roem uitstrekte. Ook
in het Hanzeatisch verbond speelde zij eene grote rol, en het was
als de voorraadschuur van Polen dat zij voor ons vaderland steeds
zeer belangrijk was. Men was steeds gewoon hier niet alleen de
voortbrengselen van de omliggende streken, maar zelfs die van geheel Lithauen, Krakau, Sandomir, etc. tot aan Lemberg te vereenigen, en hier steeds eenen beduidenden voorraad van granen te vinden. Het middelgetal der jaarlijksche afkomst uit Polen wierd meest
op 40.000 lasten berekend, terwijl zelfs de oude berigten van een
jaar gewagen waarin 110.000 lasten granen te Dantzig aankwamen.
Door de menigvuldige oorlogen is Polen, op vele plaatsen ontvolkt
en de landbouw verzuimd geworden, terwijl tevens de belegeringen
van Dantzig andere uitwegen hebben doen zoeken. Door alle welke
oorzaken de aankomst zich in dit jaar op niet meer dan tien à vijftienduizend lasten beloopt. Asch is ook een articul, waarin hier veel
handel plag te geschieden, dodh het gering getal der fabrieken die
thans nog bestaan moet natuurlijk bij de minste vraag de prijzen
doen stijgen. Dit alles gevoegd bij het verlies van vele rijkdommen
veroorzaakt in deze stad een stilstand van handel, welke alleen door
tijd en geduld, vermeerdering des capitaals en lage inkopen van
een voordeelig gewas langzamerhand verdreven kan worden.

De Barnsteen
Onder de meest bekende voortbrengselen der Oostzee behoort zeker de barnsteen, die reeds in de vroegere tijden bekend was. Men
107

vindt dezelve hier aan het strand der zee en zij wordt ook uit
den grond gegraven, waarna zij, door kunstglans versierd en aan
den klomp ontheven, als bevallig koraal om de blanke hals der jeugdige schoonheid zwiert, of onder verschillende gedaante op haren
zacht kloppenden boezem prijkt. Dit barnsteen schijnt eerst een
zachte stof te zijn die zich langzamerhand verhard, hetgeen o.a.
blijkt uit de insecten-steenen, zoogenoemd dewijl men in deze
stukken barnsteen verscheidene insecten vind, die zich misschien
eerst in de zachte, lijmige stof vastgezet hebben, en aldaar allengskens verhard zijn. Veel van dit barnsteen plag men voorheen naar
Engeland te zenden om vandaar in den ruilhandel met de Zuidzeeeilanders of Indianen gebruikt te worden, en om aldus gezonden te
worden naar de tegenvoeters van diegene, welke hetzelve bearbeiden.
Dus vereent de handel de verste gewesten, de voortbrengselen van
verschillende volkeren verwisselen zich, het Noorden en het Zuiden
verrijken zich beurtelings, en het is alleen te betreuren, dat deze handel die overal voorspoed, en vrede verspreiden moest, en alleen door
vrijheid bestaat, zoo dikwijls door de willekeur van regeringen en
den naarijver van volken in haren gezegenden invloed is gestuit geworden.
Dantzig en Hamburg

Bij het bezoeken van twee steden welke beide zoo zeer door de
woede des krijgs, en de dwingelandij onzer naburen geleden hebben, wordt de vergelijking van derzelver tegenwoordigen toestand
belangrijk. Te meer daar beide zich even zeer over het rampzalige van hun lot beklagen en beweeren ,dat geene stad meerder (dan)
de hunne geleden heeft. Het valt egter den onpartijdigen beschouwer ligt om dit verschil te beslissen en aan het rampzalige Dantzig
eene grotere mate van rampen toe te staan. Dantzig zag door twee
belegeringen en door eenen folterend en toestand van verscheidene
jaren alle zijne schatten verdwijnen en de middelen van zijn bestaan
uitputten, sints de eerste belegering in 1807, terwijl Hamburg in
dienzelfden tijdkring nog bloeiende jaren kon tellen. Hamburg zag
zich plotseling verarmd, Dantzig wierd stelselmatig uitgeput. - De
verliezen van Hamburg waren treffender, die van Dantzig wezent108

lijker. Beide steden zagen hunne omstreken verwoest, beide steden
zagen zich aan al de oppermagt van het militair despotismus ten prooi
gegeven. In Hamburg ziet men verwoeste buitenstreken, terwijl bijna alle de gedeelten der stad verschoond bleven. In Dantzig ontwaart het oog overal puinhopen, terwijl de regteroever (van) de
Mottlau nog een schouwspel van verwoestingen aanbiedt. - In Hamburg waren eenige huizen de rampzalige offers der rampen, terwijl
de andere met hunne firmaas en het overschot hunner capitalen hunnen handel bleven voortzetten. In Dantzig zijn vele aanzienlijke namen geheel uit den rang der kooplieden verdwenen, bekende familiën
tot den bedelstaf geb ragt, of genoodzaakt met eigen hand de sobere
kost te winnen. Hamburg durft door zijne gelukkige ligging, door
de veelvuldige takken van deszelfs handel op een gelukkige herstel
van zijn welvaart hopen, terwijl de langzame bloei van Dantzig
slechts door gezegende jaren en eenen zamenloop van gelukkige
omstandigheden kan bewerkt worden. Eindelijk in Hamburg schijnt
men reeds de voorledene rampen vergeten te zijn, terwijl de alom
heerschende weelde overal een schijn van geluk verspreid, terwijl
daarentegen Dantzig in de stille leefwijze van vele harer inwoners
en al hetgeen wat nog tot uitwissching der verwoestingen te doen
valt, duidelijk aanwijst al hetgeen nog wezentlijk tot het vernietigen der droevige sporen van verledene rampen ontbreekt. - Ziedaar
mijn gevoelen over den verschillenden toestand, waarin zich tegenwoordig beide deze zoo bekende steden bevinden.
Het merkwaardige huis

Ikbezogt het huis van den Hollandschen Consul alhier, hetwelk indedaad in vele opzichten merkwaardig is. Dewijl het na de eerste
inneeming van Dantzig door den eigenaar verlaten en door de regering in bezit genomen was, was het alhier, dat Napoleon bij zijne
doortogten door Dantzig gehuisvest wierd. Toen hetzelve naderhand
weder aan den Consul ten deel viel, vonden in dezelf de kamer de
tegenwoordige Koning en Koningin der Nederlanden hunne nachtrust. Wonderlijke lotsverwisseling! Te minste zal die tegenwoordige
Zuidzee-balling 115 bij zijne toenmalige verblijf niet ligt gedroomd
hebben, dat na verloop van eenige jaren, de Prins van Oranje Koning
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der Nederlanden en hij - niets meer zoude zijn! 't Kan verkeren
zegt Bredero. In de tuin van dit gebouw had de generaal Rapp 116
een klein pavillion doen bouwen, dat scheutvrij voor de bommen
was. Deze gene-raaI Rapp zonder juist zijn confrater Davoust in
alles gelijk te zijn, was niet veel beter. Hij liet zich door de stad
tafelgelden hetalen en noodigde nu en dan den eenen en anderen
Dantziger koopman ten eeten, en wanneer het dan niet genoeg
scheen te smaken, voegde hij er deze vriendelijke uitnoodiging bij:
'oh, mangez toujours, c'est vous qui Ie payez'.
De wandelingen

Eene der aangenaamste wandelingen van Dantzig in de nabijheid
der stad, bestaat in een zeer lief boschje, vlak bij de poort gelegen,
alwaar zich des avonds de beau monde, aan wie het lot de middelen
tot het bezitten van een buitenverblijf ontzegd heeft, vergadert.
Men vindt hier op de menigvuldige banken eene menigte dames
zitten, welke, om toch vooral geenen tijd te verliezen, met hun werkmandje hier komen en oogenblikkelijk bij de eerste rustplaats, het
breiwerk voor den dag halen. - Ook ontmoet men hier verscheidene
Pruissische officieren welke zich in een stad alwaar gene publieke
vermaken zijn, tamelijk verveelen en hier dan met laarzen en sporen
dapper heen en weder treden, terwijl een paar van hen, ten minsten
de breedte eener gehele laan beslaat. - Verder genieten hier vele
het genoegen der schone dagen die hier juist zoo talrijk niet zijn,
terwijl dan lange, heldere avonden nog dit genoegen vermeerderen.
De schone dag in het Noorden

Ook het Noorden teelt nu en dan bloemen en de schone dagen
aan den Noordschen hemel, indien zij al zeldzamer zijn, schijnen
dan ook des te aangenamer. Het was heden een soort van feest,
waarbij de gehele Dantziger waereld de stad verlaat. Reeds in den
ochtend beloofde een heldere hemel den allerschoonsten dag. Ik
reed met eenen vriend, bij wien ik eerst den tuin moest bewonderen,
die indedaad zeer goed aangelegd en door twee springende fonteinen
verlevendigd wierd. 11 ne nous faisait pas grace d'une laiture.
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Vele Hollandsche bomen worden hier met moeite aangekweekt,
terwijl eene grote menigte van dezelve onder de strengheid van het
klimaat bezwijken en nu zendt men van hier weder bomen naar
Petersburg. Eindelijk togen wij op reis, overal was alles met eene
ontzettende menigte menschen opgepropt. Wij reden door Oliva en
kwamen te Hochwasser, eene plaats die niet minder bevallig is. De
herberg legt hier op eene hoogte, vandaar heeft men het heerlijkste
zee- en landgezicht, dat men zich voorstellen kan, en bij het heldere
weder vertoonde zich nu ook de Oostzee in de bevalligste kleur. Hier vonden wij een zeer aanzienlijk gezelschap, en weldra ging
men aan tafel: Heeren en dames scharen zich zelve. Ieder heer leidt
eene dame, welke hij verkiest en gaat naast dezelve zitten. Het diner
duurt steeds bijzonder kort, en zoodra de tijd aanbreekt wanneer bij
ons de ware tafelvreugd begint, heeft er oogen:blikkelijk een algemeene opstand plaats. Ieder zet zijn stoel weg, men wenscht gesegnete Mahlzeit, en alles is afgelopen. - Na den maaltijd deden wij eene
wandeling in een bosch op de bergen gelegen en bewonderden ook
hier de landstreek. - Ontelbaar was bij het terugreizen de schare der
rijdenden en wandelenden, die naar de stad terugkeerden. De schone lindelaan was geheel bedekt door de stof, die onder zooveele
raderen en de hoeven van zooveele paarden oprees. De wandelplaats,
de stad, alle de omstreken vertoonden zulk een gewoel, dat men niet
gedacht zoude hebben dat Dantzig zoovele inwoners bevatte. Reien
van zestien en meer rijtuigen reden naar elkander de poort in. Bij
den langen avond kon men het genoegen der wandelingen nog lang
doen voortduren. De lugt bleef even liefelijk, de starren flikkerden
met den schoonsten glans, de natuur was verrukkelijk. Ik wandelde
nog eenigen tijd alleen, en in gedachten verzonken, en dankhaar voor
den schonen dag, keerde ik met de terugkerende Dantzigers de poorten hunner vaderstad binnen.

De Mariënkerk
Dewijl ik tog ook nog eenige merkwaardigheden van Dantzig bezoeken wilde, wierd mij de Mariënkerk aangewezen; dezelve behoort
zeker tot een der schoonste kerken en derzelver bouworder is in den
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Gothischen trant uitmuntend. Men toonde eerst een astronomisdl
uurwerk waarbij een zeer romaneske geschiedenis verteld wierd van
den maker, wien de Dantzigers de oogen zouden uitgestoken hebben, opdat hij niet ten tweeden maal zulk een werk in Hamburg
maken zou, en hebbende hij naderhand om zich te wreken, onder
het voorwendsel om iets te verbeteren het werk vernietigd. Hetgeen
dan nu stilstaat door welke rede het dan zij. Verder zagen wij op
prachtige vanen afbeeldsels van verdienstelijke Dantzigers, verscheidene schilderijen, konststukken van aarde en eindelijk het altaarstuk bevattende in een kast een geheele uitgehouwen taf reel in hout,
hetwelk de Dantzigers om de eer van hunne voorvaderen te bewaren wel voor altoos sluiten mogen. Men ziet hier namentlijk levensgrote beelden, de personen van de Heilige Drievuldigheid nevens
de maagd Maria verbeelende, waarvan de Vader met een grote baard
verbeeld is. Hoe is het mogelijk dat men in Protestantsche kerken
zulke monsterachtigheden, waarbij een dieper verval der menschelijke rede dan in de gehele godsdienst der Grieken te vinden is, behouden hebben? Hier plag men voorheen het beroemde schilderij,
het laatste oordeel voorstellende, te vertoonen, hetwelk tot vele strijdschriften aanleiding heeft gegeeven, door de Franschen veroverd,
en door de Pruissen herwonnen wierd en weldra weder alhier terug
zal keeren, na eene kleine rondwandeling naar het Zuiden. Verder
ziet men hier nog graftekens, waaronder die van een Engelschman,
die Dantzig tegen de Zweden verdedigde, uitmunt. - Na het bezigtigen dezer ill!dedaad schone kerk, wilden wij ook den toren
beklimmen en het was een blinde aan wien de zorg om de vreemdelingen naar dit panorama te geleiden toebetrouwd is. De weg derwaards is juist niet zeer aangenaam, dewijl sommige van de trappen
geheel uitgesleten zijn, zoodat hier de blinde beter dan de ziende
zijnen weg vervolgt. Eindelijk komt men boven aan den toren, alwaar zich in een klein vertrek een schoenmaker bevindt, die zich
kan beroemen de verhevenste schoenmaker van gantsch Dantzig te
zijn. Hier ziet men nu door vier vensters de geheele uitgestrektheid
der stad Dantzig en nu eerst ontwaart men hoe groot nog deze stad
is. Ook ziet men hier hare uitmuntende legging tot verdediging.
Van de Noordkant is zij door de Oostzee bespoeld, van de Westelijke
en Zuidelijke zijden beschutten haar, hare uitmuntende vesting112

werken, terwijl de Oostkant, die geheel uit den Werder (plat land)
bestaat, geheel en al onder water kan gezet worden, gelijk zulks
ook de Franschen bij de laatste belegering alhier gedaan hebben.
Men vindt hier op deze hoge plaats nog een opschrift ter gedachtenis
van iemand, die hier in het bombardement door de Russen in 1734,
terwijl hij gerust zijn middagmaal nam, door eene bombe gedood
wierd. Na hier de uitzichten bewonderd te hebben, daalden wij met
vrij wat meerder moeite nog als bij het opklimmen neder, en wierden door onzen blinden geleigeest onder den vrijen hemel teruggevoerd.
Wabrzeichen

Wanneer men buiten een der poorten gaat ziet men een soort van
stroom, die door eene waterleiding over de stadsvaart, na eene kleine
waterval gevormd te hebben, in Dantzig gevoerd word. Dit was het
teken hetwelk de ambachtslieden, die op hun handwerk reisden, onthouden moesten om wanneer zij bij hunne terugkomst beproefd
wierden of zij de plaatsen waarvan zij spraken wezentlijk beschouwd
hadden, te kunnen antwoorden op de vraag van hunnen gildemeester wat te Dantzig te zien was. - Twee stromen, waarvan de eene
boven de andere heenen vliet.
Besluit over Dantzig

Ziedaar dan de een en andere bijzonderheid over eene stad, wier
inwooners zoovele jaren onder den druk der folterende rampen gebukt, zich nog niet aan de strelende hoop eener blij der toekomst durven overgeven en egter de gulle hartelijkheid, de dankbare gedachtenis des vreemdelings verdienen. - Er heerscht hier vele beschaving,
doch ik zou egter durven beweren dat dezelve meer in uiterlijke
manieren dan in opheldering des verstands of veredeling der
denkkracht bestaat. De letteren zijn hier in eenen vrij kwijnenden
toestand: geen boekverkoper kan het alhier uithouden en een
Museum der natuurlijke historie alhier is zoo vervallen en stoffig
geworden, dat de opzichter het aan niemand durft vertonen. De
Beurs is hier het grote rendez-vous der kooplieden en dezelve duurt
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verscheiden uuren, terwijl men nu en dan eens in de Ressource intreed alwaar men eenige journalen vindt. Men is dus hier ook zeer
begerig naar nieuws, en daar men zoo geheel in een uithoek van
Europa ligt, komt men gewoonlijk niets te weten, dan nadat het
overal bekend is. - Vele ziet men hier dagelijks, bijna den gehelen
dag aan deze Beurs, evenals de Romeinen aan hunnen forum, zonder eenige bezigheid, alleen om te zien, en te horen en des avonds
even wijs af te trekken als men des ogtends uitgegaan is. De inwoners voorheen aan eene vrij grote weelde gewend, tonen zich daartoe nog steeds geneigd, en men kan duidelijk bemerken dat alleen
de sobere staat hunner beurs hen hierin bedwingt. Bouwlust, vooral
wat buitenplaatsen aangaat, is hier ook een sterk zwak, en daartoe
vindt men nu ook bij alle de droevige overblijfselen van de vorige
gruwelen des oorlogs ruime gelegenheid. Doch dit zij genoeg over
deze plaats. Vaarwel gulle en goedhartige Dantzigers. Met dankbaarheid verlaat ik uwe plaats, en ik wijte het alleen aan de omstandigheden, dat ik niet van het verblijf bij u al het mogelijke genot kon
trekken. Vaartwel en binnen weinigen tijd hoop ik in uwe muren terug te keeren.
Reis na Elbing

151unij
Ik had dan mijn vertrek van Dantzig bepaald, hoewel mij veel nog
aldaar terug scheen te houden, daar indedaad mijn verblijf niet onaangenaam was geweest. Ik nam afscheid van den Zweedschen reisgenoot, die zijn verder verblijf in Dantzig nog met zwaarmoedige
denkbeelden inzag. :Ik kwam met eenen voerman overeen, en wij
reden voort. Wij namen onzen weg niet langs den Postweg, maar
langs een weg, die 4 mijlen korter is, door een soort van eiland, dat
men die Niederung of ook het Werder noemt. Ik vond mij nu geheel in eene andere soort van waereld verplaatst, want in stede van
de zandwegen over de hoogtens en gebergtens, die men bij Dantzig
vind, zag ik nu een geheel plat land met weiden en met korenvelden bedekt, en een kleiweg met wilgebomen beplant, leidde ons
door dezelve, zoodatik mij bijna reeds in de velden van Groningen
en Utrecht geloofde. Mijn voerman was een soort van proefonder114

vindelijk wijsgeer; hij was van goede afkomst, had zijn geld half
doorgebragt en half door het bedrog van andere menschen verloren.
Hij had eindelijk dienst bij de Pruissen genomen en het overschot,
zijnde weinige duizend daalders in Dantzig aan eenen vriend vertrouwd. Doch bij de Pruissen niets als stokslagen, eene kost, die hij
niet gewoon was bekomende, deserteerde hij na de Franschen, deed
met dezen verschillende veldtogten en keerde na de vrede terug,
terwijl de bewarer van zijn geld hem zeide, dat de Franschen alles
genomen hadden, en nu was hij voerman geworden. Er heerschte
in alle de handelingen van dezen man iets eenvoudigs, en goedaardigs en toch eenigsints beschaaf:ds, zoodat wij het zeer goed met
elkander stelden. - Na eenige uren gereden te hebben wierden wij
over den Weichsel gezet en kwamen aan een herberg alwaar mijn
voerman mij verzekerde dat men alles kon bekomen, doch dit alles
bestond in een stuk grof brood met een snaps. Hier overal (ver)nam ik nog narigten wegens de verschrikkelijke overstroming, die
alhier heeft plaats gehad en dezen gehelen Werder na het doorbreken eener dijk, door de vloeden bedekt had. Groot was het verlies der rampzalige inwoners geweest, en gering was hunne hoop
dat het gezaaide graan nog tot rijpheid zoude komen. Groot waren
de bijdragen der menschlievel1'dheid geweest, doch onaangenaam was het mij hier evenals te Dantzig te moeten verneemen, dat
de uitdeeling bijzonder ongelijk was geweest of liever dat de ergste der noodlijdenden zonder hulp gebleven waren. Men is gewoon
met zooveel ophef de nieuwspapieren te vullen met alle de giften
der menschlievenden, dus zou men ook wel een enkel articul daaraan kunnen wijden, om de wijze te beschrijven, waarop deze giften uitgedeeld worden. Vervolgens kwamen wij in een stadje, genaamd Neuteich, zeer net gebouwd, alwaar de kastelein in het gouden hoefijzer tevens hoefsmidt was. Ook hier had men zeer veel
door de overstroming geleden en het stadje had de overstroomde
wateren tot aan zijne muren gezien. Hier wilde zich een voetreiziger bij mij opdringen om na Elbing gevoerd te worden, en wilde
eindelijk zelfs mijn bediende zijn, doch getrouw aan de aloude
spreuk: Fide, sed cui vide 117 en indachtig aan alle de treurige geschiedenissen, die ik wegens zulk een vertrouwen in mijne vroegere jeugd gelezen had, weigerde ik vrij-geleide. Nu reden wij voort
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en kwamen door zeer welvarende dorpen, met schoon gebouwde
huizen, terwijl de weg overal zoo vol gaten en oneffenheden was,
dat ik mij verheugde, dat mijn arme wagen er heelhuids afgekomen
was. Eindelijk bereikten wij de Nogat, eene schone rivier, die hier
even breed als de Weichsel is en met meeJ1der stroom vloeit. Nu genaakten wij dan eindelijk Elbing en ik moet bekennen dat deszelfs
aanblik indedaad verrassend voor mij was. In stede van de droevige vestingwerken en straten van Dantzig zag ik nu eene vriendelijke stad, overal nette huizen en eindelijk op de Neue Markt een zeer
ruim en vrolijk plein. Hier stapte ik af aan de 'Stadt Berlin' en beo
kwam hier nu een kamer, die vrij wat bevalliger was dan mijn
Dantziger locaal. Aldaar moest ik door raampjes in 't lood, welke
bij de minste windvlaag sidderden en kletterden op eenige daken
speculeeren. 118 Hier zag ik door grote ruiten op eene ruime markt.
Zoo gaat het op reis, steeds afwisseling, steeds nieuwe voorwerpen,
het eene verdringt het ander, en moeilijk is het om alle indrukken
te bewaren, dewijl iedere reize slechts een opeenvolging van indrukken is, die vaak aangenaam doch dikwijls zulks ook niet zijn.
EJbing, 16 Junij-25 Junij
Algemeene beschouwing

Elbing ligt twaalf mijlen van Dantzig aan den Elbinger vloed of
stroom. Reeds de eerste intrede geeft een gunstig denkbeeld van deze stad en na het droevige Dantzig verlaten te hebben, verheugt men
zich eene stad te bereiken alwaar het niet nodig is buiten de poort
te gaan om de vrije lucht in te ademen. De schoonste gedeeltens
van Elbing zijn: het Friedrich Wilhelmisplein, alwaar men schone
gebouwen vindt en het gezicht op de kaai bij de stroom. Hier plag
een beroemde toren, de groene toren genaamd, gevonden te worden, doch daar dezelve afgebrand is, valt hier weinig meer van te
zeggen. Elbing is een soort van middenstad, die door de vreemdelingen voor eene kleine en door de inwoners voor eene grote stad
aangezien wordt. Groot is de naarijver tusschen hier en Dantzig,
en de reiziger, die op be~de plaatsen vriendelijkheden ontfangt,
durft zich zelden uit 's harten grond in de eene stad over de andere
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uitlaten. Men vindt hier nog veel meer echte vaderlanders en
Pruissen als in Dantzig, alwaar de Fransche geest ook zeer veel
veld gewonnen had. Men treft hier zooals nu en dan in andere
steden ook van die enthousiasten aan, die altijd met veel, verschrikkelijk veel ophef van de Duitsche natie spreken; eene natie die vereenigd, alleen in vel'beelding bestaat. Voorts hebben zij ook steeds
veel te zeggen over hunne Ursprache en terwijl zij alle andere letterkunde als de hunne uitlagchen, verdienen zij dit op hunne beurt
met meer regt gedaan te worden, daar de tegenwool'dige modetaal zoo opgeblazen en overdreven is, dat men dezelve bijna volstrekt niet verstaan kan. Ook beelden zij zich in, dat bij wijze van
spreken het paradijs in Pruissen is, en dat men in geen land zoo vrij
is, als onder eene regering die de vrijheid van drukpers toelaat, en
egter de dagbladschrijvers vervolgt, zoodra zij de waarheid spreken.
Ik zal mij ook hier nog aan menig zweetdroppel herinneren, vergoten bij het verdedigen van mijn vaderland en deszelfs overschoone
moederspraak tegen deze Teutonen, en evenals voorheen de heidenen bekeerd wierden, moest men Siegenbeek 119 herwaards zenden
om deze volken tot eene behoorlijke gerechtigheid in het stuk der
letterkunde terug te voeren.

De Beut's
Dit miniatuur gebouw behoort voorzeker tot de merkwaardigheden van Elbing. De ligging van dezelve op een brug vanwaar men
op de Elbing en op alle de pakhuizen ziet, is zeer aangenaam. Van
binnen is dit gebouw met hangende schepen en afbeeldingen van
verscheidene koningen van Pruissen versierd. Hier is nu daaglijks
om twaalf uur het rendez-vous van de Elbinger kooplieden, welke
dan ten tijde van mijn bezoek a:lhier ook sterke klaagliederen aanhieven.

Het Casino
Tn de grote steden grond zich de trotsheid der burgers op grote
merkwaardigheden of herinneringen, in kleine steden meest op havens en koffyhuizen. Zoo heeft men dan hier ook geen koffyhuis,
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maar een casino, bestaande in eenen tuin, zeer net aangelegen, die
in de stad ligt en alwaar zich de inwoners vaak verzamelen, den
tijd verdrijven en nieuwstijdingen lezen en horen. Men dineert
hier ook. Dit was eens mijn geval en wij zaten hier aan den vreedzamen disch geschaard, onder den vrijen hemel, terwijl zich uit
een naburig boschje de goddelijke toonkunst liet horen. Maar wat
gebeurt; opeens verduistert zich de hemel, de wolken pakken zich
te zaam en lossen zich weldra in eenen hevigen stortregen op. Nu
geraakte de gehee1e vergadering in verwarring. Deze red het gebraad, die zijn fles wijn, en a:lles vlucht in het riabijzijnde huis
zeggende met Radne:
Et bientót, sans s' armer d'un courage inutile
Dans un hotel voisin, chacun cherche un asyle
Eens wekelijks is hier des avonds concert; dat is de stadsmuzykanten, om eenen ronden disch geschaard, spelen eenige symphoniën.
Dan ziet men hier aan alle de tafeltjes de bevallige Elbingerinnen
zitten, welke om toch geen tij d te verliezen zeer druk met hun
breiwerk in de weer zijn. Men wandelt den tuin, die vrij uitgestrekt is, eenige malen heen en weder. De avond valt. Men geniet
nog eenige oogenblikken natuur en toonkunst en eindelijk deinst
langzamerhand alles af.
De Engelsche Bron

Dus noemt men eene zekere bron, die hier in Elbing beroemd is,
en wier ligging onder eenige kastanjebomen indedaad zeer schilderachtig is. Om dezelve liggen landstreken, die met vele in Holland
indedaad veel gemeens hebben. Eene platte landstreek, veel weiland, molens en indedaad veel, dat aan de meer vruchtbare dan
schilderachtige streken van mijn va,derland herrinnert.
De Vogelenzang en verdere omstreken van Elbing

Aldus noemt men hier een bevallig landgoed, omtrent een half uur
buiten de stad gelegen. De ligging is zeer schoon, het bosch verrukkelijk. In 't geheel waar men hier, aan de zoogenaamde hooge
zijde zijne oogen wendt, vindt men rijke gelegenheid om de schoon118

heden der natuur te bewonderen. De zoogenaamde Johannesberg
ligt midden in een klein bosch en is geheel beplant, terwijl de Gänseberg in het open veld gelegen, van rondsom de schoonste gezichten op Elbing, zijne graanvelden, zijne stromen, en zijn haf aanbiedt. Naauw is men hier de stad uitgetreden of overal golven de
vruchtbare korenairen op eenen oneffenen grond, terwijl men
alom kleine boschjes en schone gezichten ontmoet, onder welke
vooral datgene behoort hetwelk men geniet op het zoogenaamde
Bergkerkhof, alwaar men wezentlijk verrukt is. De dichter Thomson 120 zeide van een zijner vrienden, die de natuur wilde bezingen: 'de ongelukkige! wat onderneemt hij! Hij heeft nooit eenen
berg gezien!' Ineenige opzichten had hij ook gewis gelijk, want
nooit kan de beschouwing eener platte landstreek zooveel wezentlijk denkbeeld van de schoonheid der natuur geven. En wanneer
dan nu reeds de gezichten op deze heuvels bij ons zulk een indruk
veroorzaaken, hoe moet dan het gevoel aan betovering grenzen,
wanneer oe reiziger, na het moeilijk beklimmen van den reusachtigen Etna eindelijk op deszelfs top een gezicht aanschouwt, zooals
de sterveling zulks slechts schaars geniet.

lste Uitstap
Wij deden eene kleine tour in de nabijgelegene omstreken van
Elbing. Eerst kwamen wij door een bosch, alwaar men voorheen in
de vroegere eeuwen volgens de overlevering de dienst aan de Goden van Germanje gevierd had, en alwaar eene beroemde waarzeggerin gewoond had. Wij bezochten drie landgoederen en derzelver
tuinen welke echter bij de onze zeer afsteken. Want hierin is men
hier nog bijna overal een halve eeuw terug en zeer regte paden,
tusschen zulke hoge hagen, dat eraan geen uitzicht te denken is, behoorden hier tot den heerschende smaak. De landhuizen zelf zijn
juist met geenen bijzonderen smaak gebouwd. Op het eerste landgoed beklommen wij een soort van belvédère, dat echter zoo bouwvaIHg was, dat het nu of dan onder Iele schreden van eenen nieuwsgierigen dreigde in te storten. De landstreek die wij doorreden
was zeer schoon, de grond was bergachtig, hier en daar bosch, en verder had men de gezichten op het hof en de Nehrung die hetzelve be119

grensd. Het twede landgoed was nog stijver aangelegd, doch in het
derde heerschte meer smaak. Men wandelde tusschen hoogtens
door; ongelukkig was de ruischende beek opgedroogd, de urnen
der Najaden vloeiden niet meer, en de prachtige beelden van Venus
en Minerva hadden veel door de woede des tijds geleden. Men
vondt hier aan de hoornen nutte zedelessen geschilderd op bordjes,
aan diegene gelijk waarmede men bij ons voor de voetangels en
klemmen waarschuwt, en men kan hier aldus, al wandelende zijne
pligten leeren. De terugtogt was ook zeer aangenaam en onder den
vrijen hemel genoten wij het abendbrot. Waarlijk ik had op mijn
reis in lang gene plaatsen gevonden waar die hartelijkheid heerschte met welke ik in Elbing ontfangen wierd. Vele omstandigheden
bragten daartoe bij, doch in het algemeen verdienen de goede Elbingers velen lof. Men moge dan hier en daar iets vinden dat tot
de kleinsteden behoort: kleine intrigues, kleine driften, wie vergeeft dit niet gaarne, daar ware goedhartigheid de hoofdrol speelt.
Ieder toch op deze waereld meent zijn uil een valk te zijn, en gelukkig zijn diegenen wier leven ver van het gedruis der grote waereId en deszelfs misdaden, in eene stad gelijk deze, bij een voordeligen handel, in het midden van huislijk en gezelschappelijk genoegen kan henen vlieten.

Pruisch-Mark
Dit is de naam van een klein dorp, werwaards wij een uitstap deden, die indedaad alleraangenaamst was. Hetzelve ligt slechts op een
mijl afstands van Elbing, en egter geniet men de verscheidenheid
der schoonste gezichten. Derwaards rijdt men reeds op eenen stijgenden weg, doch het was vooral bij onze terugkomst en nederdaling dat wij de overheerlijkste gezichten bewonderden: Op de hoogtens overal met kreupelbosch begroeid, hier en daar door schone geboomtens bedekt, op de heerlijkste korenvelden, verschillende kleine meeren en eindelijk Elbing, dat met alle zijn voorsteden op dezen
verren afstand eene stad van eenen aanmerkelijken omvang schijnt
te zijn. Met regt bewonderde ik deze schone landstreek, die als een
bekoorlijke gordel Elbing van alle zijden omringt, terwijl men
steeds binnen de omtrek van eenige mijlen overal de aangenaamste landsdouwen ontmoet.
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De St. lohannis avond

Dit is een feest, hetwelk in ons vaderland geheel onbekend is, alwaar de dag van St. Jan alleen als een zeker tijdstip in de stelsels
van sommige weerkundigen is. Deze St. Jan nu is hier een soort
van volksfeest, wiens oorsprong zich in de nacht der eeuwen verliest. Het grote toneel van deze St. Jans verlustiging is het bosch genaamd Vogelenzang hetwelk ik alreeds beschreven heb. Op onzen
tour naar Pruismark kwamen wij aldaar en stonden verbaasd bij het
zien van de ontzettende menigte rijtuigen, paarden, menschen, die
zich op deze kleine plaats verzameld hadden. Alle de rangen waren hier vermengd. Een ontelbare menigte stoelen overal verspreid,
dienden tot zitplaats aan de Elbinger dames, terwijl eene grote menigte van de mindere classen zich op de zitbanken die hun de natuur aanbood namentlijk het gras, nedergevleid hadden. Alles was
vol gewoel en leven. Hier wierd met zweet en arbeid eenige avondspijs veroverd, terwijl andere de medegebragte spijskorven ledigden. Van eene naburige hoogte had men over dit gehelen toneel
met deszelfs bonte groepen het schoonste uitzigt. Ondertusschen
was de zon als naar gewoonte nedergedaald, en verschafte weldra
de heerlijkste avond. Nu wierd de algemeene vreugde door een
vuurwerk vermeerderd, dat juist niet zeer aanmerkelijk was, doch
met veel gejuich begroet wierd. Eindelijk wierden de twee teertonnen die op het terras voor het bosch stonden in den brand gestoken.
Hel flikkerende steeg de vlam op en veroorzaakte weldra den
schoonsten aanblik door de verlichting van de groene bladen der bomen, nevens die van alle de menschen, die dit woud versierden.
Hierin was inde daad iets treffendst. Na dit gezicht eenigen tijd
genoten te hebben, begonnen de lichtende teertonnen uit te doven,
en vele der aanschouwers af te reizen - tot welker getal ik ook behoorde. Voor eenige echter nog was deze avond zoo vol genoegen,
nog niet afgelopen; de god des wijnstoks en de schoone sapphische
godin 121 spreidden in den geheimvollen sluier der nacht hunne
magt ten toon en ook voor vele Elbingers blijft de gedachte aan
dezen Johannisavond nog steeds met vele herinneringen verbonden.
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Besluit over Elbing
Reeds veel beschreef ik van deze stad, zonder een woord te reppen over mijne ontmoetingen aldaar, en de wijze waarop ik door
deszelfs inwoners ontfangen wierd. Dezelve was ten uiterste gul en
weinige 'dagen van mijn reis geven mij aangenamer herinneren, dan
die welke ik in Elbing doororagt. Ik wierd met de grootste hartelijkheid ontfangen, en zoo groot was de vriendschap, die mij bewezen wierd dat het mij kostte om van deze plaats afscheid te nemen.
Men leeft hier over het algemeen zeer genoeglijk en tevreden en in
eene grote rust, wat het staatkundige aangaa:t. Des wint<;rs heeft
men hier bals en liefhebberij-commedie. Des zomers gaat men na
't Casino. Ik nam mijn intrek in 'de Stad Berlijn', alwaar het gedruis
ontzettend en het overige redelijk wel was, en drie zusters, die alle
drie zeer weinig op de drie gratiën geleken, de eer van het huis ophielden, terwijl de kastelein zijn pijp rookte of sliep. In 't kort ik
nam afscheid van Elbing met gevoelens van deelneming en dankbaarheid.

261unij
Reis van Elbing naar Königsbe1'g, Frauenburg
Zoo verliet ik dan nu de Elbingsche vrienden, en trok nog dieper
in Oostpruissen naar een stad, alwaar zelfs gene betrekkingen mij
verbonden, gene oude vriendschap mij tot nut of verstrooiing kon
verstrekken. - Deeze reis deed ik geheel alleen. Des ochtends ten
vijf uur stond mijn wagen gereed, en bij eenen heerlijken morgen
reisde ik af. Verrassend was het mij gedurende de eerste mijl langs
eene chaussee te rijden, 't geen in Pruissen indedaad zeer zelden
is. Deze chaussee leidde over verscheidene bergen en deze weg was
indedaad belangrijk. De twede station alwaar ik aankwam was het
bekende Frauenburg, hetgeen zeker tot een der schoonste overblijfsels van de middeneeuwen in deze landen behoort. Frauenburg ligt met zijn Dom op eene soort van hoogte, zeer schilderachtig aan de oevers van het haf. Ik bezag dezen Dom, voor vijf à
zes eeuwen gebouwd en die indedaad de opmerkzaamheid der reizigers verdient. Men toonde mij eene grote menigte van klederen,
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van allerhande vreemde en kostbare stoffen gemaakt, nevens vele
zilvere prachtstukken. In de kerk zelve waren de domheeren druk
bezig hun geld te verdienen. Zij zaten in 't koor, en op een gegeeven teken stond er beurtelings een van hen op, las of prevelde eenige
onverstaanbare woorden, en zette zich wederom neder, waarna
het orgel een kleine aria speelde. Het merkwaardigste was egter de
begraafplaats van Copernicus, 122 die hier aangewezen wordt. Hier
rust dus hij, die, volgens de uitdrukking van onzen vaderlander
Poot, 123 de zonnepaarden uitspande, en die zich alleen meer roem
verworven heeft, dan alle die domheeren, die hier in de laatste
eeuwen geleefd hebben, tezamen. Men ziet hier verscheidene
schilderijen, waaronder een zeer klein langwerpig stuk, de spijziging door Christus voorstellende, als iets bijzonders wordt aangewezen. Men zegt dikwijls dat de intrede in eene Roomsche kerk eerbied inboezemt. Doch voor mij, ik word steeds door medelijden
aangedaan wanneer ik in deze gedrogtelijkste voorstellingen den
triumf der dwaasheid en des bijgeloofs ontwaar, wanneer ik
evenveel domheid ontwaar in de gezichten der beelden die op de altaren prijken, en als op die der gelovigen, die voor Idezelve knielen.
Deze kerk behoort ook onder het gebied van den Bisschop van Oliva, en is zoo rijk dat deze domheeren een zeer gemaklijk en aangenaam leven voeren kunnen. Na deze bezichtiging reed ik verder,
eerst nog over eenen schoonen weg doch hoemeer men Königsberg
nadert, hoe minder bergen men ontmoet terwijl de grond overal
heyachtiger wordt. - Ik vond overal terstond frissche paarden en de
postillons, door een goed drinkgeld aangevuurd, holden met mij
voort, zoodat men volgens de Nederlandsche uitdrukking, zijn hart
in 't lijf vast moest houden. Eindelijk tegen den avond genaakte ik
het grote Koningsbergen, de derde stad van Pruissen. Mijne eerste
vriendelijke begroeting geschiedde hier door twee polizeybeambten,
die mij op eene zeer onvriendelijke wijze behandelden door mij te
noodzaken mijn gehele koffer af te schroeven en los te maken, terwijl hunne ongewijde handen tot zelfs in mijn papier woelden. De
een ging in zijn beleefdheid zoo ver dat hij tegen zijnen kammeraad zeide die de schroeven losdraaide: 'Lass der Herr dieses selbts
machen, wir sind ja seine Bedienten nicht', en dit geschiedde niet
in eene grensstad maar dan als men reeds vele Pruissische steden
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doorgetrokken is. Ik stapte in Königsberg af in den 'Lorbeerkranz',
die zonder juist een der eerste huizen in Königsberg te zijn, egter
vele voordeelen vereenigt, waaronder dit behoort dat men in de
vrouw van den kastelein eene der schoonste vrouwen van geheel
Känigsberg ontmoet.
Königsberg. 26 lunij-7 'u/ij
De Duitschers

Eer ik tot het beschrijven van Königsberg overga, wil ik nog een
paar woorden over de Duitschers in het algemeen zeggen. Dit durf
ik betuigen, dat men zich in het algemeen bij ons dit volk onder
een veel te gunstig licht voorstelt. Onder hunne vooroordelen behoort in 't algemeen ook het vooroordeel tegen vreemde natiën,
waarbij ons vaderland dan volstrekt niet uitgesloten wordt. De manier waarop zij steeds van ons land spreken, getuigt in alles van de
diepste onkunde. Eene eens gehoorde laffe aardigheid wordt door
duizend andere op dezelfde laffe wijze nagebahbeld. Kan er uit Nazareth iets goeds komen is de algemeene uitspraak wegens de Hollanders. Als kooplieden hebben wij bij hen ons crediet bewaard,
doch wat kan men volgens hen verwachten bij een volk hetwelk een
plat Duitsch patois, zooals zij zeggen, eene platte Sprache spreekt?
Zich voortestellen dat men in onze taal offeren kan aan de muzen; 0
dit gaat hun begrip ten boven, dewijl de taal van de Groninger schippers hun het ideaal van het Nederduitsch dialect schijnt. Volgens
hen is hunne taal de eerste taal van de waereld, die gene andere in
kracht of welluidendheid nageeft, en hunne letterkunde, die thans
in eenen jammerlijken staat daarhenen kwijnt, is de eerste van
Europa. Vele Duitschers reisden overal, doch bragten slechts oppervlakkige en gene grondige kennis als de vrucht hunner togten mede.
Wat de zeden aanbetreft hierop valt zeer weinig te roemen. Huisselijkheid is bijna onbekend en het huwelijk alleen een haven waarin
men na de uitgestane stormen bij het einde der reize binnenloopt, om
dan rustig den ouderdom door te brengen. Het voldoen aan die
drift welke, door de natuur in ons geschapen, tot natuurdrift verlaagd, en tot zaligheid kan veredeld worden, is bij hen iets even
gewoons, iets even dagelijks als het voldoen aan duizend andere
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behoeftens des gewonen levens. De Duitscher wordt niet door strelende aanlokkelijkheden betoverd, door de armen der wellust omslingerd; neen met koud en koel bewustzijn wordt hij door dezelve omvat, en treed even koel weder in het leven terug, zich overtuigd houdende dat een onvermijdelijke noodzaakelijkheid hem
dit tot een pligt maakt. - Wat de vrouwen en meisjes aanbetreft,
men vindt hier overal de grootste kiesheid in uiterlijken schijn.
Een kus is alhier iets, dat bijna een ordentelijk meisje niet in den
mond durft nemen, en mij zeide een Königsberger schone, dat
zij nooit op dien trap van vertrouwelijkheid met iemand zou kunnen komen om hem dit toe te staan. Inplaats van eenen hartelijken
Hollandsehen afscheidskus worden hier slechts een zeker getal buigingen gemaakt en groot is de genade, als men het geluk geniet
het Fräulein eerbiedig de hand te kussen. Het is hier alleen aan de
mannen geoorloofd zich te kussen. Ook kan men dit tot walgens
toe bekomen, van de geringe classe die zich tot een kruipende laagheid vernedert, en men moet zeer op zijne hoede zijn, om niet bij
ieder groschen, die men aan eenen bedelaar uitreikt, oogenblikkelijk zijn hand door dezen met kussen te zien bedekken. De vrouwen beminnen hier met de grootste geestdrift het dansen - doch ook
alleen - om te dansen. - Deeze ingetogenheid is egter alleen, zoo ik
geloof, schijn, want zoodra men het tafreel omkeert, dan ontwaart
men geheel andere toneelen, daar zelfs hier in eenige zeer bekende
logementen het aanbieden van een concubine aan den vreemdeling
iets zeer gewoons is. - Een der hoofdtrekken der Duitschers is ook
het pralen. Zij verhalen steeds wat, en meestal veel meer dan hetgeen zij gedaan hebben. Duizende daalders vloeien steeds van hunne
lippen en de goede Langendijk 124 zou indedaad overal nog menige
origineel voor eenen nieuwen Hans de Zwetser vinden kunnen.
leis in 't algemeen over Königsberg

Deze stad verschilde veel van de vorige die ik bereisde en verdient met een woord beschreven te worden. Met eene bevolking
van zestig duizend zielen is zij zeer uitgestrekt en men moet zeer grote wegen in dezelve aflopen; zij schijnt eene vereniging van drie à
vier steden, en men vindt overal zeer grote pleinen, vele uitgestrekte
125

tuinen, 't geen alles zeer veel plaats inneemt. Het Kneiphof vlak
aan den Pregel is het alleroudste gedeelte der stad. Men vindt aldaar de hoogste huizen en de naauwste straten. Hier wonen nabij
den Pregel en de Beurs de meeste kooplieden. De voorstad wierd
voor eenige jaren door den brand, die zooveel verwoestte, verteerd, en is nu zeer bevallig opgebouwd, hoewel het egter te bejammeren is, dat men derzelver opbouwing niet naar een algemeen
plan bestierd heeft, dewijl men nu zoovele verschillende hoogtens en
bouworders in dezelve ontwaart als aldaar huizen gebouwd zijn.
Midden in de stad vindt men verscheidene bergen, wier beklimming bij eene allerelendigste bestrating niet bijzonder aangenaam
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is. Kerken en torens munten door gene bijzondere bouworde uit. Men
vindt verschillende markten en ook nog eenige brede straten, alwaar
dan egter ook de !huizen weinig betekenen.

De slotvijver
Onder de grootste aangenaamheden van Königsberg behoort zeker de zoogenoemde Schloszteich. Zij bevindt zich midden in de
stad en is zeer breed. Aan deszelfs boord vindt men verschillende
tuinen waarvan sommigen voor het publiek ingerigt zijn. Deze
vijver word steeds door eene grote menigte schuiten en gondels bevaren, waarin somtijds ook toonkunstenaars gevonden (worden)
waardoor deze waterpartijen eene nieuwe bevalligheid verkrijgen.
Wanneer men zich op dezen vijver inscheept ziet men overal deszelfs boorden met geboomte bedekt. Nu eens heeft men een voortreffelijk gezicht op den net gebouwden slotbrug en een gedeelte der
stad, dan weder is men zoo omringd door de tuinen, dat men zelfs
geen huis ontwaart, en wanen zoude dat men zich in eene bevallige
landstreek, ver van 't gewoel der stad en niet midden in eene grote
en uitgestrekte hoofdstad bevond. Zeer dikwijls worden in deze
tuinen concerten gegeeven en dan verzamelt zich hier de fatsoenlijke
waereld aan verschillende tafeltjes verspreid. De kledingen der dames zijn indedaad zeer bevallig, en de heerschende smaak om zich
op alle deze plaatsen met onbedekte hoofden te bevinden, is zeer
sierlijk. - Wat de heeren betreft zij drinken hier hun bier hetgeen
de lievelingsdrank der Oostpruissers is, en waarvan menige fles gekraaikt wordt. Alles wordt hier in de opene lucht gevierd en zoodra
het weder slecht is, heeft men geen concerten meer. Ja, zelfs de
koude die bijna alle avonden invalt, kan de dames niet van hunne
zitplaatsen verdrijven. Eindelijk keert men tehuiswaards en reeds
om elf uur is alles stil in de straten van Königsberg.

De Doopsgezinden ot Mennonieten
Onder die voorwerpen welke aan de oevers der Oostzee mijne
nieuwsgierigheid en belangstelling verwekten, behoorde ook alles
wat onze gemeente betrof, die als eene verafgelegen zuster in deze
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streken zich nedergezet had. Deze Mennonieten zijn meestal Hollanders, die bij vroegere kerk- en burgertwisten het erfdeel hunner vaderen verlieten en zich onder het gebied des Konings van Pruissen
begaven. Zij zijn door geheel Oostpruissen en zelfs in Lithauen
verspreid. Hunne grondbeginselen hebben nog de oude stijfheid en
regtzinnigheid behouden, hetgeen zoo verre gaat dat zij zelfs hun lidmaatschap aan dengenen weigeren, die eene vrouw van eene andere godsdienst gehuwd heeft. In Dantzig en Elbing is de gemeente
in eenen kwijnenden toestand en vele hebben deze godsdienst verlaten, hetzij om in posten gebruikt te kunnen worden, hetzij om de
vrijheid te hebben tegen den overweldiger van Europa te velde te
trekken. 125 Het was bij het aanbreken van den volkskrijg in Pruissen dat de Mennonieten door hunnen invloed bij den Koning, de bevestiging dier voorregten verkregen, waardoor zij van den krijgsdienst vrijgesteld wierden. - 'Dit veroorzaakte hun vele onaangenaamheden in het Werder, alwaar vele Mennonieten woonden, en ook
vele die zulks niet zijn, en wier borst door geen brandende vaderlandsliefde ontvlamd wierd, hun deze uitzondering benijdden. - Dit
gaf aanleiding tot vele vechtpartijen, waarbij men zegt dat vaak de
Mennonieten door hunne vuisten het regt dier weerloosheid verdedigd hebben. - De bloeiendste gemeente is zeker de Königsberger
welke meestal uit brouwers bestaat, waarvan vele zeer rijk zijn. - De
gemeente wordt bestierd en vermaand door eenen liefdeprediker,
die uit de gemeente verkoren wordt. Ik had besloten eene vergadering dezer Oostzeesche broeders bij te woonen en trad in een vierkant kerkje, alwaar geen orgel en aan het einde een predikstoel,
of liever eene grote bank stond. Omstreeks vijftig persoonen bevonden zich in deze kerk. Men zong uit een Mennonietisch gesangboek,
terwijl men in de voorrede las, dat men de Hollandsche taal plag
te gebruiken, doch dat daar dezelve bijna geheel in onbruik geraakt
was, men de landstaal aangenomen had, daar men begrepen had
dat het Opperwezen er geen onderscheid in maken zoude, in welke
taal het gediend wierd. - Na een gebed begon de liefdepreker eene
soort van leerrede, over de text 'de Hemelen vertellen Gods eere'.
Hij galmde verschrikkelijk, droogde zich gedurig het zweet met zijnen zakdoek af, sprak zoo spoedig alsof iemand hem met een zweep
agterna gezeten had. Hetgeen hij zeide was verstaanbaar doch ten
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uitersten oppervlakkig, onder de leerrede stond een andere broeder
naast hem, die gedurig zijn gevouwen handen ophief. - Na de korte
leerrede volgde een gebed, op 't einde van het gebed wierd ieder
uitgenodigd, om zijne eigene verzuchtiginge tot God te doen oprijzen, waarop de gemeente opstond en een oogenblik in stilte bad,
terwijl de leeraars in de banken nederknielden. Hierna wierd de
zegen uitgesproken en nu keerde de gemeente thuiswaards, terwijl de
leeraars op hunne plaats bleven tot alles vertrokken was. Ziedaar dan
eene bijwooning der Mennonietensche godsdienstoefening, die, hoezeer zij dan ook van de onze verschillen moge, mij egter in verscheidene opzichten zeer aangenaam was.
De Godsdienstoefening

Na den afloop der Mennonietische vergadering begaf ik mij nog
in een der Luthersche hoofdkerken. Reeds was de leerrede uitgesproken, en de geestelijken waren bezig met de uitdeling des Avondmaais, 't geen hier alle Zondagen geschied, nadat de leeraar eerst
op eenen zeer onaangenaamen dreun gezongen heeft. De twee Leeraars stonden aan de beide zijden des altaars in witte misgewaden.
Op de trappen van het altaar knielden de koorknapen. Nu wierd
aan de eene zijde het brood, of de ouwel uitgedeeld, terwijl aan
de andere zijde de beker aangeboden wierd, en alles geleek dus ten
uitersten naar een Roomsche plegtigheid. Eene algemeene aanmerking, die men in alle Duitsche kerken maken kan, is ten eerste:
de meerderheid der vrouwen en ten twede: het gebrek aan zoogenoemde fatsoenlijke lieden. Indedaad meer dan ergens is hier overal eene voorgewende verlichting ingeslopen, die de grondzuilen der
zedekunde en godsdienst omverstotende, niets dan eene uiterlijk beschaving kenmerkt. Men spreekt dus ook niet van een tugendhafter,
een ehrlicher Mann, maar van een netter, feiner, gebildeter Mann.
Ja, vele menschen hier komen opentlijk voor de schandelijkste gevoelens uit, en terwijl zij de kracht van hun vernuft tentoonspreiden, vertoonen zij alleen hun eigene domheid en onwetenheid, want
wat is verachtelijker dan de mensch die den adel zijner natuur durft
miskennen, en de stem der Godheid die in zijnen boezem spreekt,
lasteren. Wie ooren heeft om te horen, die hore, sprak eens de Ver129

losser der menschheid, van dezen te gewagen onder eene hoge dasse ware eene dwaasheid. Hierbij voegen zich in alle deze streken
eene menigte, uit belang gedoopte Joden, die zich alleen door de
verachting van alle godsdienst onderscheiden. Men wil hier verder
over het algemeen voor witzig doorgaan, en zoekt dus slechts gelegenheid geestige spotternijen aan den dag te brengen. - Onder de
gemene dasse heerscht uiterlijke Godsdienstschijn, doch deze lieden
zijn zoo dom, dat het bij hen ook alleen sleur blijft, terwijl zich
de leeraren door eenen onverstaan:baren galm, en door gene uitgezochte bekwaamheden onderscheiden. Flaauwe onverschilligheid
heerscht hier overal, en de opnieuw opgewekte Godsdienstijver in
sommige landen van Europa is nog niet in dezen Noordschen uithoek doorgedrongen.
De Slottoren

Dezen besteeg ik en genoot aldaar het schoonste gezicht over geheel Kqnigsberg. Dit slot is in het oudste gedeelte der stad, op
deszelfs hoogste berg gebouwd, en men ziet van hier de grote stad
met alle deszelfs omstreken. Köoigsberg heeft ook zijn bestaan
aan de Teutonische Ridders te danken. Hetzelve bestond in vroeger
eeuwen uit drie versChillende steden, het Kneiphof, de Altstadt en de
Lorenig. Het Kneiphof is eigentlijk een eiland door den Pregel gevMmd, alwaar men in vroegere tijden bij gelegenheid van twist
met de andere gedeeltens der stad gewoon was de bruggen op te
halen en hetgeen dus als een soort van Katten:burg kan beschouwd
worden, met dit onderscheid dat hier de voornaamste burgers en
kooplieden wonen. Ieder dezer bijzondere steden, die nu geheel
met elkander verbonden zijn, heeft een eigen raadhuis, hoofdkerk,
etc. De stad is op verscheidene bergen gebouwd, het slot zelve, hetwelk men nu niet bezien kan, bevat op verschillende hoogtens een
wijnkelder en krijgsmagazijn, eene kerk en eene danszaal. V:oor hetzelve is een groot, vierkant plein, naar den ouden smaak gebouwd.
Van de hoogte dezer toren wOl'dt door verschillende tekens de brand
aangekondigd, die hier, evenals in Constantinopel, zeer dikwijls
voorvalt. Men ziet in deze hoogte de gehele voorstad, welke door
den verschrikkelijken brand voor eenige jaren geheel door de vlam130

men verteerd wierd. De torenwagter was een jonge, fikse kerel,
wien in de veldtogt der laatste jaren alle de vingers van de eene
hand afgeschoten waren, terwijl de andere verlamd was. Tot loon
dezer verminking had men hem dezen post met eene maandelijksche bezoldiging van 10 daalders gegeven. Deze man leefde met
vrouwen kinderen en was opgeruimd. Königsberg, hoewel met
een soort van wal omgeven, is geen stad voor de minste verdediging
geschikt. Een soort van vesting, die men hier heeft, dient alleen
om de boosdoeners te bewaren. Deze stad wierd in den zevenjarigen oorlog door de Russen bezet en dit is een lot, hetwelk haar
misschien nog weleens te wagten staat, dewij 1 bij de minste oneenigheid tusschen de thans zoo verbroederde hoven het Rusland, dat
nu meester van geheel Polen is, geene de minste moeite kan kosten
om Oost-Pruis sen, zonder het minste verlies te overmeesteren, en
geheel van den hoofdzetel des rijks af te snijden.
Omstreken

Dezelve leveren hier een geheel ander gezicht, dan dit van de
twee voorheen beschrevene Oostpruissische steden op. In plaats van
de grootsche partijen om Dantzig en de nog kunstelozer schoonheden om Elbing, vindt men alhier eenen vlakken grond die, welke
aangename bevalligheid zij ook door de kunst verkrijgen moge, egter nooit de schoonheid der bergachtige streken kan nabootsen.
Eene menigte kleine landhuizen zijn buiten de poorten van Königsberg verspreid, doch kunnen de heerlijke partij bij den slotvijver niet evenaren. Men vindt het aangename Carlsruhe - Carlshof dan Bleichen, beroemd door zijn Schmantlungen of dikke melk. Bij
Juditten geniet men een schoon gezicht op de stad en den kronkelenden Pregel, terwijl aan gene zijde van het dorp zich een zeer
schoon bosch bevindt. Alle deze omstreken zijn, vooral des Zondags,
van eene menigte gezelschappen vervuld en zoo bevallig is over het
algemeen de kleding der vrouwen, dat het onderscheid der standen
geheel wegvalt, en men het dienstmeisje op zulk een feestdag niet
van hare meesteres onderscheiden kan. Aan alle poorten staan wagens waarmede men voor eene zeer geringe pnjs overal heen gevoerd word. De zomer is ook zoo kort, dat ieder van deszelfs scho131

ne dagen zooveel hij kan tracht te genieten. Zoo is ook hier voor
de menschen het leven. Vermaak is hun algemeen doel, en de spil
waarop bij hen alles draait. Doch ik wil mijne bemerkingen over
Königsberg met gene zwaarmoedige kleuren verdonkeren. - Liever spreek ik nog van den wal die met de tijd zeer schoon kan worden, en alwaar men eene zeer fraai gebouwde Sternwarte of Observatorium vindt op dewelke het gezicht zeer schoon is. Verder
vindt men ook nog verscheiden bosschen in de nabijheid waaronder het schone Aweida uitmunt.

Beurs
De Beurs is een zeer schoon gebouw aan den 'Pregel gelegen. Zij
is slechts van hout, maar met uitmuntend veel smaak versierd. Het
is eene grote welgebouwde zaal met verschillende kleine vertrekjes. Ten tijden van den groten brand liep deze beurs veel gevaar.
In den zomer verzamelen zich de kooplieden nabij deze beurs onder een soort van laan, alwaar liefelijke koelte heerscht en men kan
dus met regt de beurs van Königsberg eene groene beurs noemen.

Schouwburg
De schouwburg dezer stad wierd dezen winter gebruikt door een
troep toneelspelers, onder bestiering van den welbekenden August
van Kotzebue 126 welke alhier gewoonlijk als Russische agent
woonachtig is. Deze troep wierd na vele twisten door het deficit
hunner inkomst genoodzaakt uit elkander te gaan. Er hebben dus
tegenwoordig geene toneelvertoningen in de derde stad van Pruissen plaats, hoewel daartoe twee gebouwen geschikt zijn. Het eerste
scheen te bekrompen en men bouwde dus een nieuw gebouw, dat nu
weder te groot schijnt. Daar zich eenige rampzalige overblijfsels der
troep vereenigd hadden om eenige kleine stukjes te geven, ging ik
derwaards om de zaal waarvan ik zooveel had horen spreken eens te
zien. Het uiterlijke en de ingang dezer nieuwe schouwburg zijn
schoon. In de gevel staat: Amant Alterna Camoenae 127, hetwelk
men ook wel op de twee schouwburgen zou kunnen toepassen. Van
binnen vindt men een zoogenaamd panorama-theater, dat zeer schoon
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gebouwd is. De loges zijn alle agter aan het toneel en de inrigting
van den bak is geheel verscheiden. Alles is met zeer veel smaak
geschilderd, en ,de plaats van de beelden der muzen word door fraaie
geschilderde bloemvaasen vervangen. De meeste decoratiën die zulks
toelaten zijn alle geheel dicht, terwijl elke zijde slechts uit een scherm
bestaat, 'tgeen indedaad voor kamers zeer geschikt is, doch met
bosschen moeilijkheid veroorzaakt. Men gaf eerst: 'Das war ich', een
stuk naar een der geschiedenissen van Boccaccio 128 gevolgd, en dat
meer dubbelzinnig als fraai was. De volgende stukjes waren van
Körner: 'Die Gouvernante' en 'der Vetter aus Bremen' 129. Zij zijn
beide zeer goed geschreven, doch wierden vrij slecht uitgevoerd.
Studenten Concert

Er had weder een concert plaats, doch dit behoorde tot diegene,
welke de studenten geven en van dewelke men slechts door gunst
de intrede bekomen kan. Nu eerst had ik de gelegenheid de Königsbergerinnen te beschouwen, terwijl de tuin van eene ontzettende meenigte welgekleed de vrouwen wemelde. De vergadering in dezen schonen tuin overal rondwandelende, met indedaad schoone
muziek, leverde eenen aangenamen blik op. Overal liepen studenten,
die tot ceremoniemeesters verkozen waren, met degens op zij rond
om overal de order te bewaren. Men bleef hier tot na den gevallen
avond en ieder genoot hier de strelende genoegens van natuur, en
toonkunst, en gezelligheid.
Kant

Het zou mij niet mooglijk zijn zooveel over Königsberg te spreken, zonder met een woord van desze1fs 'beroemdsten man, den groten Kant 130 te gewagen. Hier leefde en stierf Kant en nam niet
alleen de roem van een groot wijsgeer, maar daarnevens ook die
van een zeer goed mensch mede in het graf. Een zijner vrienden, die
ik hier sprak, verhaalde mij, dat men de goedhartigheid uit zijne
blikken kon lezen. De achting zijner medeburgers verheerlijkt nog
zijne gedachtenis. Aan een der uithoeken van Königsberg vindt men
een laan, die de geliefkoosde wandeling van Kant was en welke hij
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dikwijls in bespiegeling verzonken, bewandelde. Deze laan is
nog na zijn dood met den naam van Philosophen Damm betyteld.
In een der gebouwen der Hoogeschool, die alle van eene hooge
oudheid getuigen, vindt men eenen gang, Stoa Kantiana genoemd,
aan welks einde men eenen eenvoudigen gedenkzuil ontwaart, met
het welgelijkend borstbeeld van den vereeuwigden. Ziedaar de blijken van dankbaarheid door de Königsbergers aan de nagedachtenis van hunnen medeburger gewijd. Of zijn leer egter op zijne stadgenoten veel invloed gehad heeft, hieraan twijfel ik zeer, daar deze
juist niet zeer philosophisch geworden zijn en zeer dikwijls den
gordiaanschen knoop ,doorhakken, zonder in staat te zijn ook de
minste waarheid te onderzoeken. Het huis, hetwelk door den wijsgeer
bewoond wierd, is thans van bestemming veranderd, dewijl hetzelve
nu in het bezit van eenen herbergier, en door het opschrift 'au
billard rayal' te onderscheiden is. - Meer invloed dan de wijsgeer
hebben hier de onwijsgerige Franschen in den Jare 1807 gehad en
de veranderingen sints dien tijd in de zeden voorgevallen, moeten
indedaad aanmerkelijk zijn. De Duitschers toonden zich gereed om
de Fransche ligtzinnigheid aan te nemen, doch dewijl zij de vrolijkheid dezer natie hierbij niet aannemen konden, is hieruit eene beredeneerde zedeloosheid ontsproten, die indedaad wel onder de
slechtste soort gerekend kan worden.
Schönherr 131

Daar ik nu over bijzondere mannen handel, wil ik toch ook een
woord van dezen zeggen, hoewel ik de eer niet had hem persoonlijk te kennen. Deze man onderscheidde zich reeds in zijne schooljaren door overspande denkbeelden, welke naderhand tot een en
graad van rijpheid, of liever van gisting geraakten. - Hij leidde zich
vooral op de studie der Hebreeuwsche taal en der scheikunde toe, en
het was door middel dezer twee wetenschappen, dat hij het ondernam om een nieuw stelsel van godsdienst in te voeren. Hij grondde
namentiijk het geheele gebouw zijner stellingen op het eerste hoofdstuk van Genesis, hetwelk hij op eene bijzondere wijze verklaarde,
door aldaar eene meerderheid van goden te erkennen en de aarde
uit een soort van broeiing van de elementen te doen ontstaan. Hij
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kleedde zich op eene geheel verschillende wijze, liet zijn baard en
haar groeien, en leefde voor het uiterlijke alleen van meelspijzen.
Het gelukte hem weldra eenigen aanhang te verkrijgen, die dan ook
zijn vergaderingen, die meestal des nachts gehouden worden, bijwonen. - Daar egter de regering hem niet vervolgde maar alleen eenigzints belagchelijk gemaakt heeft, zoo begint het aantal zijner volgelingen ook weder af te neemen. Men zegt dat de wijze waarop
hij gekleed gaat, en waarbij zijn borst ontbloot is, aan zijne leer
eenen gemakkelijken invloed in de harten van vele zijner medeburgeressen verschaft heeft. Hij leeft tegenwoordig buiten Königsberg en daar men reeds aan zijne rol gewend is, begint het belang
dat dezelve inboezemde ook allengskens af te nemen.
Königsberi s handel
Daar de handel het voornaamste oogmerk mijner reize hier natuurlijk het meest mijne opmerkzaamheid tot zich trok, wil ik met
een woord van deszelfs handel gewagen. De ligging van ~önigs
berg voor den handel kan voorzeker als gunstig beschouwd worden.
Hoewel minder in aanraaking met het Westelijke gedeelte van Polen uit hetwelk langs den Weichsel de granen naar Dantzig afzakken, bezit zij daarentegen het voordeel om met alle de producten,
die het Westelijke Pruisen bezit, die van de Russische provintiën te
vereenigen en dus bij den asch-, hout- en granenhandel ook die in
vlas, lijnzaad, hennip, talk en wasch en olij te verbinden. Wat de
granen betreft, hieromtrent kan Königsberg zich nimmer met
Dantzig gelijkstellen, daar de laatste stad door hare meeidere betrekkingen met Polen hierin steeds het grootste overwigt behoudt. Egter vindt men te Königsberg ook verschillende zeer schone partijen
tarwe. - Gedroogde rogge vindt men hier niet. - Een van de belangrijkste plekken van Königsberg voor den handel is diegene, alwaar
zich de menigvuldige pakhuizen bevinden, waarvan de meeste uit
de puinhopen verreZen zijn, waarin hen de ongelukkige brand voor
eenige jaren gestort had. Men ziet hier aan de oevers van den Pregel de verschillende Konings-pakhuizen, waarin de transito goederen opgeslagen worden en ook de nieuwe gebouwen, waarin al de
uit Polen aankomende goederen nedergezet en gebraakt of onder135

zocht worden. - In een der gebouwen vindt men eene grote hoeveelheid hennip en vele menschen bezig met dezelve uit te kammen en
te reinigen. De meest bekende soorten van hennip zijn: Rein, Lager,
Czukke, Heede, Tors. Rein hennip is de eerste soort, en bestaat uit
de uitgezochte hennip welke zich door een groenachtige blanke
kleur onderscheid; zij wordt in grote pakken gedaan, die ineengedraaid en met diergelijke band omgeven zijn. Lager is de twede
soort en wordt bij het pakken daardoor onderscheiden, dat men van
voren op het pak een soort van platte kant of spiegel laat. Czukke
is een soort van hennip in bondels aan elkander gebonden en Tors
en Heede zijn eindelijk deze onzuivere hennip, die men van den
Reine afscheidt. In een ander groot gebouw vindt men de zoogenaamde brake van asch. Deze gecalcioneerde asch wordt tot driemaal toe gebrand, en verkrijgt daardoor zooals ook door het begieten met water, hetwelk men er naderhand weder af doet lopen, deszelfs kracht. Men onderscheidt dezelve hier in drie soorten: Kroon,
NB nota bene en brak. Deze asch stijgt hier jaarlijks in prijs, daar
de kosten van het transport jaarlijks vermeerderen en de bosschen
lPeer en meer verminderen. De vereischte hoeveelheid hout om een
pond asch te bekomen moet zeer aanmerkelijk zijn. - Voorts vindt
men hier ook opgeslagen de talk welke men in twee soorten lichten zeeptalk onderscheidt. De eerste is geheel wit, terwijl de andere
groen en morsig is en tot de zeepfabriek gebruikt word. - Men heeft
hier ook noch verven, doch die bijna niet gebruikt worden. Het olijpakhuis door het verbranden van hetwelk de rampzalige brand ontstond, is nu op een plaats buiten de stad verlegd.

De Philo:fophengang
Ik bewandelde tag nog eens de reeds aangehaalde Philosophengang. Zij is indedaad zeer bevallig, doch eenzaam en dus kan men
natuurlijk zich voorstellen, dat de wijsgeer deze plaats beminde, alwaar hij door niemand gestoord wierd. Aan het einde dezer wandeling vindt men de zoogenaamde vesting, bestaande uit eenige huizen, met een wal om dezelve. Zij word nu alleen gebruikt tot bewaring der misdadigers, welke alhier met geketende voeten, allen
arbeid in de stad moeten verrigten.
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Het Turnieren

Onder die zaken welke in ons beschaafd Europa verwaarloosd waren, behoorde zeker de opvoeding des ligchaams, en men mag het
dus de Duitschers dank weyten, wanneer zij in hunne Turnübungen
de gymnastische spelen der Grieken willen doen herleven. Men
houdt deze Turnieren in het open veld en meent eerst galg en rad
te zien, doch bemerkt weldra eenige houte palen welke tot verschillende doeleindens door de jonge Turnieren, allen in een wit linnen
pak gekleed, gebruikt worden. Hier klimt men, gints wordt gesprongen, daar worstelen er twee op eenen smallen balk. Dikwijls egter
hebben deze oefeningen ongelukken ten gevolgen, en verder door
de opvoeding des ligchaams, zóo sterk te bevorderen als men tegenwoordig doet, moet men tog steeds in 't oog houden, de ziel niet
geheel te vergeten.
De Bibliotheek

Om tog ook eenige geheugenis van de wetenschappelijke merkwaardigheden van Königsberg met mij te voeren, bezocht ik deze
bibliotheek. Dezelve vereenigt eigentlijk twee verzamelingen, te weten: die van de stad, en die van den Koning, en is in eene grote
menigte van kamers afgedeeld. Eene soort van schrik bevangt mij
gewoonlijk bij het zien van zulk eene grote opeenstapeling van
menschelijke wijsheid, doch helaas zoo vaak ook van menschelijke
dwaasheid. En hoe ontstaat niet bij zulk eene bezichtiging de vraag:
hoe de menschen met zoovele boeken nog in de beoefening der ware deugd en zedekunde en ook van het gewoon gezond verstand nog
zoo verre agter zijn gebleven? Verder wordt men duizelig bij zulk
een gezigt, wanneer geheele kamers van den grond tot in de hanebalken niets anders opleveren als eene ontelbare boekenschat, en
men kan dus alles bewonderen zonder bij een bezoek van een
half of een geheel uur te kunnen oordeelen, of deze bibliotheek wezentlijke waarde bezit. Men toonde ons alle de vertrekken. In eenige waren niets dan Theologische, in andere dan Juristische, en men
moest bekennen dat de Bijbel en het Corpus Juris vrugtbaar geweest zijn, in het doen ontstaan van andere boeken. Een articul van
belang scheen hier eene verzameling der rabbijnen, doch hoe be137

langrijk dit ook zijn moge, gelove ik niet dat het nut dat daarvan
te halen is, groot zij. De bibliotheek der stad was eenige eeuwen
ten agteren, doch de koninglijke scheen met meerder zorg bijgehouden te zijn. Verder zag alles er vrij stoffig uit. Eenige merkwaardigheden waaronder een allerouderwetsche lugtpomp en een
opticaspiegel waren niet veel beter bewaard. Men liet ons ook eene
kast met plaatwerken zien, die egter van niet veel waarde waren, en
waaronder mij het schone werk van Humboldt 132 het meeste beviel. Ik leerde hier de Professor Vater 133 kennen, een man die door
zijne kunde in talen en vooral in de Hebreeuwsche zich zeer grote
verdiensten verworven heeft, en die een zeer zedig, aardig geleerde
scheen te zijn. Deze toonde mij noch een vertrek met codices en ik
kon niet nalaten het geduld van diegenen te bewonderen, die dit
alles uitcijferen moeten. - Ook zagen wij een der vermaardste
merkwaardigheden van deze bibliotheek, namentlijk de zoogenoemde
Zilver bibliotheek, toebehoord hebbende aan hertog Albrecht van
Brandenburg 134 en zijne privaatverzameling uitmakende. Deze
boeken zijn van zooveel waarde, niet door derzelver inhoud, als door
derzelver uiterlijke bekleedsel, bestaande alles uit zilver van een zeer
grote dikte, waarop allerlei beeld- en snijwerk uitgehouwen was,
hetgeen de boeken een ontzettende zwaarte gaf, zoodat ik juist hierin de smaak van den hertog niet kan bewonderen. Verder had men
hier verschillende geschrevene merkwaardigheden, zooals een brief
van Luther aan zijne vrouw, die door den roest des tijds reeds veel
geleden had, doch zeer leesbaar was; een brief van den zachtmoedigen Melanchton en eene briefwisseling van Frederik den Groten.
Verder had men ook nog het onderschrift van Maria Theresia en
dat van Buonaparte. Verder zag ik een boek waarin de namen van
alle degenen, die aan de bibliotheek iets geschonken hadden, volgens het zeggen van mijnen leidsman voor de onsterflijkheid opgeschreven waren. Er was nog genoeg schoon papier, doch welk
een onsterflijkheid! Hij, die alleen door zulk eene gift aan de vergetelheid ontrukt wordt, loopt gevaar desniettegenstaande in dezelve
te verzinken.

Praai Gezicht
Ik bevond mij in den 'Jardin de Berlin' toen zich eensklaps een wel138

luidende toonkunst verhief, en weldra ontdekte men dat deze uit
een boot oprees, welke ons naderde. Drie boten waren allen zaamgehecht en door eene zeer grote menigte welgeklede vrouwen en
officiers vervuld, terwijl zich in een derzelver het krijgsmuzyk bevond, dat overal over de vlakte der wateren klonk. Van allen kanten wierd dit gevaarte door eene menigte kleine boten en schuiten
met nieuwsgierigen, vergezeld, welke om dezelve heenvoeren en dit
alles gevoegd bij het gezigt van den schonen slotvijver, en van eenen
heerlijken avond, maakte dit oogenblik indedaad betoverend.

Priderichstein
Dit is de naam van een landgoed drie mijlen van Königsberg gelegen, werwaards ik mij met een paar vrienden op den schonen
morgen van den laatsten Zondag, dien ik in Königsberg doorbragt,
begaf. De weg derwaards legt meest door graanvelden. De plaats
zelve is door een zeer schoon kasteel versierd. In de tuin bij het slot
vindt men eenen allerliefsten aanleg zeer verschillende van 't geen
men hier gewoonlijk ziet, en een zeer bevallige hermitagie. Aan de
andere zijde vindt men een zeer uitgestrekt bosch op hoogtens gelegen, in 't midden van hetwelk zich korenvelden bevinden, en 't
geen ons de aangenaamste wandeling verschafte. Gehele gezelschappen hadden zich alhier verzameld, bij den ingang, door prachtige bomen overschaduwd. Hier zette men zich dan neder, ieder
bragt zijne mondbehoeftens mede, en zonder, zooals bij ons, voor een
togtje te vrezen, zoekt men van des ochtends tot den avond bij eene
diergelijke partij de genoegens van de vrije lugt te genieten. Wij
leefden hier zeer genoeglijk en onze rust wierd alleen gestoord door
eene hevige reegenbui, die des middags opkwam en ons nevens alle
daar zijnde gezelschappen zacht besproeide en noodzaakte de vlugt
naar een nabij gelegene schuilplaats te zoeken. Eindelijk reeden wij
'bij eenen heerlijken avond over het bevallig Aweida weder na
Königsberg terug.
Ziedaar dan het een en ander ter nedergeste1d over deze stad, die
ook zijne verdiensten heeft. Over de behandeling alhier heb ik niet
te klagen, doch welk een onderscheid vindt men egter tusschen deze stad en Elbing, alwaar meerdere vriendelijkheid en algemeene
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welwillenheid heerscht. Eenige bijzonderheden van Königsberg
die ik nog niet bezocht heb, heb ik tot eene volgende gelegenheid uitgesteld. Onder de belangrijkste menschen, die ik hier kennen leerde, stel ik de familie van den leeraar Wasianski 135, een groot
vriend van Kant en indedaad iemand, die terstond door wezentlijke
gulheid en hartelijkheid, ieder voor zich moet innemen.

De Strandweg naar Memel

81ulij
Reeds was mijne verdere reize naar Memel voor mij het onderwerp
van vele beraadslagingen geweest, vooral daar zich hier twee wegen
vertoonden, waarvan de eene het voordeel der kortheid en het andere dat der aangenaamheid aanbood. Het bekomen van eenen reiscompagnon voor den strandweg deed mij tot dezen overslaan. - Dewijl er, daar men den Prins van Oranje 136 verwachte, geene postpaarden gegeven wierden, moesten wij voermanspaarden nemen.
Weldra huppelden vier moedige rossen voor mijnen wagen, die met
de nodige mondbehoeftens vervuld was en bij den allerheerlijksten
avond verlieten wij Königsberg. Reeds was het middernagt toen
wij te Melsen aankwamen, alwaar ik zeer verwonderd was, alles
nog op den been te vinden, doch weldra vernam ik, dat de held van
Waterloo alhier met zijne jonge egtgenote in de armen van Morpheus geketend lag. Het gevolg lag meerendeels in de hier staande rijtuigen te slapen, waaruit eene liefelijke snork-harmonie oprees. Wij wenschten zijne Hoogheid eene goede nachtrust en reden
verder. Deze weg was zeer aangenaam, want nu en dan bevonden
wij ons in zeer schone bosschen, doch niet zeer aangenaam was onze verwondering toen wij na het ontwaken uit de sluimeringen des
nachts, onzen wagen in eene zeer hellende rigting en twee van deszelfs raderen bezig vonden, in de zee te rijden. Nu begon dan de
togt over deze smalle landengte, welke het Kurisches-Haff en de
Oostzee van elkander scheidt. Men rijdt hier door verschrikkelijk
dik opgehoopt zand. Van alle zijden ziet men zand en niets anders.
Nu eens reden wij langs de oevers van het haf, dan weder langs
die van de Oostzee. Hier heerschte eene natuur zoo stiefmoederlijk
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voorwaar als ik dezelve ooit gezien heb. Ik dacht in de Egyptische
of Arabische woestijnen verplaatst te zijn en dit wierd nog versterkt, toen ik mij eensklaps in het midden van zulk een ontelbaar
getal vliegen, muggen of hoe dan ook alle deze veelbenige insecten
heten mogen bevond, dat er voor ons oog een net gespreid scheen
te zijn, en de afbeelding van Luiken 137 van deze plaag van Egypte
in zijn Bijbelsch prentenboek niet overdreven scheen. Eerst kwamen wij te Sarkau en vervolgens met afgeraste magen te Nidden
aan, alwaar wij indedaad een goed Frühsllick bekwamen, hetwelk
egter door de honger veredeld wierd en 't geen ook met moeite bewaard wierd voor de menige vliegen, die ons zelf ( s) in deze woning niet verlieten. Mijn reisgenoot verhaalde mij dat de postmeester te Nidden een zeer rijk man was, die meer dan tagtig duizend
dal~rs geërfd had. En zooveel vermag dan de kracht der gewoonte
op den mensch, dat zij iemand die zulk een vermogen bezit kan bewegen om in het midden dezer woesternij te wonen. Van Nidden
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tot Schwarzort is eene station van 4 mijlen, en dit is wel de ergste
van allen, en men beeft hier voor al het zand dat men ontwaart.
Hier vindt men nu zelfs geene insecten meer. Alleen de zeearenden, nu en (dan) langs de kusten zwierende, vertoonen den reiziger een bezield schepsel. Doch ook zelfs deze eentonige woesternij
had iets treffends. De algemene stilte die alleen verbroken word
door <de slag der golven tegen het strand, leverde ook weder stof
t(lt aangename den~beelden en bepeinzingen. Men vindt hier zoo
weinige voorwerpen, die tot herinnering zouden kunnen dienen,
dat men genoodzaakt is geweest evenals op zee, de afstanden door
bakens te bepalen. Men moet hier aan deze kust een paard meer
of zoogenoemd strandpaard nemen, en hoewel wij voor onzen ligten
wagen vijf paarden hadden, ging het nog zeer moeilijk. Schwarzort
is in een soort van bosch gelegen, doch om tot hetzelve te genaken,
moet men door zandbergen heenen trekken, even als door de rijstenbrij-bergen in luilekkerland. Doch daar is ook het gezigt van deze
bomen, van dit groen allerverrukkendst, en hieruit kan men oordelen welk een uitwerksel de ceders van den Libanon in de kale woestijn die hen omringt, veroorzaaken moeten. Na Schwarzort komt
men eerst in een soort van dennenbosch met hoogtens, waar wij
meer dan tien malen gevaar liepen omtevallen. - Eindelijk genaakte men dan het haf en nu kwam juist het onaangenaamste gedeelte van den weg. Het spoor was allersmalst, liep van de eene zijde
tegen zandduinen. Langs dit smalle spoor geliefde het nu onzen postillon te galoppeeren, zoodat het water ons om de ooren sprong en
ik met het beste vertrouwen van de waereld toch zeer vreesde om
bij de minste struikeling van een der paarden met wagen en al in
het Kurisches-Haff te zwemmen, 't geen ik toch indedaad niet gewenscht had. Ik was dus zeer begeerig om den voerman evenals Tollens aan te spreken: 'voerman, die <den wagen rijd, over ,bergen,
over dalen, waarom rent gij in galop? voerman, houdt eens even op!'
Nu was ik dan ook zeer wel tevrede toen ik mij aan het einde der
reize bevond, dit is nu vlak over Memel. De wagen wierdt ontspannen, nevens de reizigers in een pont overgehaald en dan met kracht
van mannen na den herberg gereden. Dus geschiedde ook mijne
overtogt en ik kwam na eene reize van vierentwintig uren behouden
te Memel in de zon aan.
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Memel

Thans was ik op de uiterste grenze van Oostpruissen genaderd, Memel is de laatste plaats, die zich aan deszelfs kusten vertoont. Memel
eens de laatste wijkplaats van zijnen vorst wien de alles medeslepende stroom der Fransche wapenen in dezen uithoek terugwierpen, bleef van de magt dier wapenen bevrijd, en zag door den vrede van Tilsit, 138 nabij zijne muren, de onafhankelijkheid van zijnen Koning verzegeld. Memel was een dorp, door zijne ligging tot
handelplaats, en door handelsgeluk tot eene stad verheven. Eens alleen door houthandel bekend, wierd Memel door zijne ligging gedurende een tijdperk van Napoleons heerschappij eene stad van belang, doch ziet zich nu weder tot haren vorigen handel, die zich alleen tot de uitvoer harer voortbrengselen, liever van die van Lithauen bepaalt, teruggevoerd. Memel beroemt zich op zijnen haven en
op de huizen eeniger bijzondere personen. Publieke gebouwen
treft men hier niet, de beurs gelijkt ten uiterste van buiten naar een
pakhuis, en is alleen eene grote kamer, door de afbeelding van eenige Pruissische koningen versierd. Dewijl de koopmansstand hier de
meest beduidend is en de omstandigheden der vroegere jaren alhier
vele Engelschen bragten, zijn ook hier de Engelsche gebruiken in
den smaak gekomen. De wijnen van Porto en Madera versieren den
disch des Memelaars, die verachtelijk op de ~önigsberger nederziet en met den naam van Grützefresser dezen bestempelt, welke
den gehelen avond genoeglijk bij zijne fles bier doorbrengt. Ook
hier verlaat het schone geslacht de gezellige disschen, de mannen
blijven nog hunne offers aan Vader Lyaeus 139 toebrengen, doch
daar de staatkunde, de grote drijfveer der Engelsche drinkers, hun
ontbreekt, is men spoedig hiermede gereed. De stad hoe klein ook
is echter zeer levendig. Eene grote gedeelte der Lithauers stroomt
hier gedurig toe, en vertoont in hunne eenvoudige kleding, hunne
kleine paarden en hunne vrij onbevallige vrouwen het eigenaardige
hunner landaard. Gastvrijheid heerscht reeds hier en ik had meer
dan eene gelegenheid dezelve hulde toe te brengen. De omstreken
behoren juist niet tot de bevalligste en de natuur is hier niet in haar
bekoorlijkste gewaad gehuld. Men vindt egter bijv. te Mezeike een
schoon bosch, waarin zich dan ook de inwoners, door hunne hard143

dravende rossen derwaards gevoerd, verlustigen. Onder de sieraden
van Memel behoort eene lindelaan, die niet onbevallig is. Men
vindt alhier in de zeden reeds een meerdere wildheid, die de invloed
van het Noorden kenmerkt, en het zacht verheven gevoel verliest
zich meer en meer onder de ruwheid van eenen strengeren hemel.
De uitgaven en verteringen zijn hier nog alle op de toon der vroegere jaren en op de hoop van aanzienlijker winsten gestemd. Ziedaar in 't kort de schets dezer stad alwaar alles nog nieuw is, en
waar gene achtingswaardige overblijfsels aan vroegere tijden doen
herdenken. Memel ging zints zijne eerste opkomst steeds onder de
ijverzucht der Königsbergers gebukt, zoodat deze zelfs tot bewerken van een bevelschrift mede arbeidden, waardoor aan Memel niet
meer uitvoer toegestaan wierd als het beloop der aldaar ingevoerde
voortbrengselen door vreemdelingen bedragen kon. Daar deze instelling natuurlijk vaak overtreden wierd, zoo getuigen de aloude
chronyken van eenen commissaris alhier door .de Königsbergers
gezonden om onderzoek na de overtreders te doen. Deze egter wierd
door de Memelsche burgerij met slijk en stenen uit de stad gejaagd.
Verder wierd Memel in den zevenjarigen oorlog 140 door de Russen ingenomen. De inwoners blijven egter aan den Pruissischen
scepter getrouw. Indien het gemaakte ontwerp om den haven van
Memel door een canaal met den Njemen te vereenigen, tot uitvoer
kwam, zou Memel weldra in de aanzienlijkheid van zijnen handel
Königsberg verre overtreffen en het is te vreezen dat de kooplieden a~hier dit middel aangrijpen, om ten trots van hunne mededin gers het aanzien dezer handelsplaats te doen stijgen. Memel blijft
egter tot nu toe steeds eene kleine stad en behoudt dien geest der
kleine steden, welke aldaar, van geslacht tot geslacht voortgeplant
wordt en zoo spoedig niet verdwijnt.
Besluit over Pruissen

Zoo was dan voor het oogenblik mijn togt door het gebied van
Frederik Willem geëindigd en met de hoop, dat in weinig tijds
weldra mij, de Pruissche bodem den terugtogt naar het geliefde vaderland mogte vrijstellen, verliet ik denzelven. Ik kan denzelven
egter niet verlaten zonder nog een blik op het rijk, hetwelk ik van
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de poorten van Anklam tot aan die van Memel doorreisde, terug te
werpen. Uit zoovele verschillende provintiën te zamen gesteld, op
zulk een breedte verdeeld, en met zijn scepter tegelijk de oevers der
Njemen en die van den Rhijn bereikende, kan Pruissen nooit dien
innerlijken kracht behouden of zoo geducht voor andere volken
worden, als het in dit opzigt zoo gezegende Frankrijk. Ook hier is
een staat van gisting door de ontevredenheid van sommige standen,
doch zoolang Frederik WiHem regeert, zoo lang nog zoovele harten
door opregte liefde voor het vorstelijk huis bezield worden, kan
nooit deze ontevredenheid van eenig gevaar voor de rust van het
rijk worden. De laatste oorlogen hebben het indedaad nog weldadige vruchten achtergelaten. Door hen heeft het volk zijne kracht leeren kennen, door hen zijn de verschillende standen der maatschappij
vereenigd, en de adelijke krijgsman heeft in den burger den held
leeren erkennen, die met hem zijne gevaren deelde, en naderhand
met hem bewust van zijnen moed in den kring des huisselijken levens terugkeerde. De vreemdeling moge dan ook hier nog veel onvolmaakts ontmoeten, hij moge hier eene regering ontdekken die
den handel niet weet te begunstigen, wier magt nog geheel onbepaald is, en die in verscheiden kleinigheden van het polizeyweezen
eene te grote strengheid uitoefent, hij zal egter moeten bekennen dat
dit alles gene genoegzame magt bezitten kan, om het Pruissische
volk tot eenige geweldige tegenkanting tegen zijnen vorst op te wekken. Men moge dan aan de kusten van Zweedsch-Pommeren of in
de muren van Dantzig nog ontevredenheid vinden, men zal over het
algemeen bekennen, dat wat ook de verschillen over regeringsvorm
zijn mogen, een nieuw gevaar opnieuw dezelfde moed zoude opwekken en de bloem des volks, weder om den standaard des vaderlands geschaard, pal zoude staan. Over volks deugd of hoedanigheden na een verblijf van eenige weken te oordeelen, ware moeilijk
of liever onmooglijk, doch dit moet men echter van de bewoners
van Oostpruissen bekennen, dat hunne beschaving meer in schijn
dan indedaad bestaat. Men vindt bij hen een soort van Ueberbildung,
waardoor de naam van kunsten en wetenschappen overal tentoongespreid, doch de wezentlijkheid slechts zelden gevonden wordt. Door
verachting van andere natiën meent men zijn eigen volk te verheffen en juist de verachting toont hoe weinig men nog gevorderd zij.
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Men verwerpt dikwijls godsdienst en zedekunde ,eer men de betekenis dezer waarden regt verstaat. Men vindt in de meeste huizen
de schoonst gewerkte fortepiano's 141, doch slechts zelden diegenen,
welke dezelven bespelen kunnen. Men doet op vele scholen de
dochter des handwerkers dezelfde opvoeding als die van den rijken
koopman genieten, en doet dus bij (haar) de eerste behoeften ontwaken welker voldoening zij nooit verlangen kan. Men wil zich
eindelijk tot eene beschaving verheffen voor dewelke de behoorlijke vatbaarheid nog niet daar is. Men zoekt vergeefs de vervulling
dier droomen van voorspoed en geluk, welke men zich na de vernietiging der Fransche heerschappij voorgesteld had en vergeet, dat
de rijkdom eens door eenen bijzonderen en verboden handel herwaards gevoerd niet met algemeene welvaart en geluk bestaanbaar
is. Als volk blijft Pruissen nog steeds belangrijk voor Europa en
als scheidsmuur tusschen Frankrijk en Rusland belet hetzelve de
terugkering van het eens reeds beleefde tijdpunt, waarin twee ontzettende monarchiën geheel Europa onder hun magt beheerschten en
onder hunne wapenen ten strijde deden trekken.
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MIJNE VELDTOGT IN RUSLAND

Eerste Intrede in het Grote Rijk

161ulij
Na eenige genoeglijke dagen in het gastvrije Memel doorgebragt te
hebben, bepaalde ik mijne verdere reize na Rusland en behoorlijk
met den Russischen pas gewapend, reed ik na Nimmersatt. Vanhier
heeft men slechts eene mijl tot Polangen, de eerste Russische station.
Een weinig voorbij Nimmersatt moest ik mijn pas door den Pruissischen commissaris doen aftekenen, die mij voor eenige groschen
verder liet gaan. Nu reden wij vijf minuten . .op eens zag ik een
slagboom voor mij. Een cosak trad voor en haalde den boom op.
Mijn postillon draafde voort, de slagboom wierd weder agter ons
toegeslagen, en ik was in Rusland. Ik moet bekennen dat dit eerste
oogenblik mij veel stof tot nadenken gaf, want ten eerste trof mij
het denkbeeld mij in zoo een geheel vreemd land te bevinden, afgescheiden van allen, die mij lief en dierbaar waren en ten twede
verschrikte mij de gedachte, dat ik nu eens binnengereden, al wilde ik ook oogenblikkelijk terugkeren, dit niet kon . .onder deze bedenkingen reed ik Polangen binnen. Men vindt hier een fraai gebouwd gouvernementshuis. Verder zijn de huizen klein en vierkant. Op een soort van balcon zat een directeur, die niets als Russisch scheen te verstaan, in een wijde japon gehuld, met een paar
verschrikkelijke knevels. De kerk was met een soort van koepel versierd, en de eerste welke ik in dien trant zag, en de cozakken reden
heen en weder, zoodat mij dit alles terstond iets Oostersch vertoonde. Hier moest nu alles gevisiteerd worden dat egter zonder onbescheidenheid geschiedde. Voor alles moest betaald worden. Voor
eene podarosche of vergunning tot het bekomen van postpaarden,
voor het viseeren van den pas, voor den directeur. In ' t kort ieder
bekwam zijn deel en men betaalde zoo vele roebels als in Pruissen
149

groschen. Deze stad Polangen werd grotendeels door schurken bewoond, waarvan de meesten Joden zijn, welke zich bemoeien om
verboden menschen en goederen over de grenzen te transporteeren.
De postmeester was een oude Jood, met eenen buitengewonen langen baard. Ik was egter zeer tevreden toen ik met eene verdunde
beurs Polangen verliet. Men had mij niet minder dan drie paarden
willen voorspannen doch nu ging het ook heerlijk. De weg was aangenaam en men reed meest door schone bosschen naar Ratzc0v. Hier
wierd ik door den postmeester zeer beleefd ontfangen, die mij veel
verhaalde van de verschillende mogendheden, die van tijd tot tijd
bij hem aangetreden waren; hoe de Prins van Oranje hem zijne wonden getoond had. Hij klaagde zeer dat er gene reizigers kwamen en
had eene stellagie doen vervaardigen, om vandaar de vreemdelingen reeds op eenen afstand te zien aankomen, en had dien juist beklimmen willen, toen ik aankwam. Wij dronken te zamen een glas
wijn en scheidden als beste vrienden. Nu bekwam ik eenen echten
Koerlander tot postillon en ook deze reed geducht voort. Wij reden
op Libau en verwisselden te Groy-Bartau nog eens van paarden.
Overal zag men korenvelden en ontmoette Koerlander boeren als
Tartaren in hunne wagens nedergebukt. Eindelijk kwamen wij aan
het strand. Wij reden zooals gewoonlijk half door de zee en naderden zoo Libau. Hier zag ik een man met grote stappen heen en
weder lopen, en eindelijk naar ons toekomen. Dit was de kastelein
uit 'de Stad London' die, niets te doen hebbende, op speculatie
aan het strand was gaan wandelen. Daar nu juist zijn logement mij
gerecommandeerd was, wierden wij het spoedig eens. Hij steeg in
mijnen wagen en zoo deden wij onze intrede in Libau alwaar ik
aan zijn huis afstapte. - Voor 't souper recommandeerde hij mij
aan eenen vriend, die een soort van table d'hote hield, waarvan vele
kooplieden gebruik maakten. Ik zette mij met verscheiden anderen
neder. Alles wierd genuttigd doch geen woord gesproken. Niet wetende of dit niet misschien Russische mode was zweeg ik insgelijks,
stond vervolgens op, keerde thuiswaards en bragt de eerste nacht in
Libau zeer gerust door.

Libau
De voorstellingen welke zich een reiziger maakt van de plaats die
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hij bezoekt alvorens hij dezelve betreed, hebben dikwijls veel invloed op de genoegens, welke hij aldaar smaakt. Ik had mij Libau
juist niet als een aardsch paradijs doch als een zeer vrolijk aangenaam stadje voorgesteld, en was dus niet weinig in mijne verwachtingen bedrogen, toen ik mij van de doodelijkste stilte zag omgeven. Mijn logement was zoo eenzaam als een monniken-klooster.
Hetzelve ziet uit op een vrij grote plaats alwaar een niet minder
groote stilte heerschte, die slechts nu en dan door het voorbijrijden
van eenige droschka's 142 en hooywagens afgebroken wierd. Hierbij voegde zich nu de vrij koele opwachting die mij bij sommige
gemaakt wierd, zoodat ik weldra Libau, om dus te spreken, naar de
maan wenschte. Op het laatst verzoende ik mij toch weder met dezelve en wil dan nu nog een paar woorden van hier vermelden:
Libau bezit zeker een der schoonste havens der Oostzee; de schepen
zoodra zij dezelve binnenzeilen, bevinden zich terstond in veiligheid, en de aanblik van deze schoone haven is misschien het schoonste
gezicht hetwelk men in Libau genieten kan. Men bevindt zich
hier eenigzints bevrijd van de ontzettende menigte klachten die
men op Pruissische bodem steeds moet aanhooren. De kooplieden
zijn meestal rijk en dus vindt men in de huizen, die niet hoger
meestal dan eene verdieping zijn, veel smaa:k en gemak verenigt.
Een der inwoners heeft een huis doen bouwen met prachtige colommen, waarop in vergulde basreliefs stichtelijke zinnebeelden uitgehouwen zijn. Onder de publieke gebouwen vindt men hier een
fraaie Gereformeerde kerk. De kooplieden van Libau zijn overal als
de beste drinkers aan de Oostzee beroemd, doch mijn kort verblijf
in deze stad, gaf mij geene gelegenheid om te onderzoeken of deze
roem indedaad gegrond zij. Des zomers verenigen zich hier vele
landbewoners en edellieden om den weldadigen invloed van het zeebad alhier te genieten, hetwelk men dan ook hier gebruiken kan in
dien staat waarin de natuur hetzelve levert. De omgang tusschen de
inwoners is hier zeer gul en de omgang tussen de beide kunnen zonder die stijfheid, welke in Königsberg heerscht. De huizen zijn
dikwijls zoo ver van elkander en op eenen zoo uitgestrekten grond
gebouwd, dat men de stad veel groter gelooft te zijn dan zij indedaad is. Doch wat nu de omstreken hunner plaats betreft, hiervoor ziet het met de Libauers ongelukkig uit, want binnen den om151

trek van een mijl vindt men niets, hetgeen den wandelaar aan kan
moedigen, of hem voor de stralen der zon kan beschutten. Men
heeft hier alles in miniatuur en daaronder ook een schouwburg.
Men treedt binnen door eene deftige colonnade en vindt een bevallig zaaltje. Men speelde hier alweder den Rehbock van Kotzebue en ik had dus het genoegen dezen bok voor de derde keer te
schieten. De talenten der acteurs waren juist niet uitstekend. Men
heeft hier een zeer goede zaal die tegelijk voor beurs en danszaal
dient. Doch men verkiest de eerste liever te houden voor een soort
van galanterie winkel.
Reis door Koerland
Eerste dag, 21-22 Julij

Bijzondere omstandigheden noodzaakten mij om in stede van den
postweg naar de oevers van de Duna te reizen, nog eerst een bezoek
aan de stad Windau te geven, die twintig mijlen verder dan Libau
aan het strand der Oostzee ligt. Ik was dus genoodzaakt in de handen van eenen Voetturino, 143 of liever Kutscher, te vallen, een
soort van volk bij wien steeds hun beurs in de eerste, hun paarden
in de twede, en de arme reiziger in de derde plaats komt. Althans
op den 21 des morgens, stonden eindelijk vier paarden op de Russische wijze naast elkander gespannen voor mijn wagen, terwijl ik
in dezelve zat en de krulhond Prlak ons vooruit draafde. Ik verliet Libau zonder grote deelneming en mijn gespan reed moedig
voort, terwijl overal de bellen der tuigen zoo schel klonken als bij
een molenpaard. Na de eerste twee mijlen begon onze weg meer en
meer schilderachtig te worden, overal zag men op de hoogten de
goudgele korenairen golven, terwijl de toppen der heuvels door
dennen en eiken bekroond waren. Zeer dikwijls reden wij door
bosschen, en ik bewonderde vooral den berk, die hier niet zooals bij
ons een heester-gewas, maar een schone schaduwrijke boom is. Eindelijk bereikten wij Hasenpot, eene kleine stad, op eene hoogte gelegen, en meest door Joden bewoond. Nu egter waren de landlieden uit alle de naburige streken daar tot den kerkgang te zamen gevloeid. Alle de mannen waaronder eenige zeer goede gezichten uitblonken, waren in witte rokken, terwijl de vrouwen met witte hem152

den of mantels op het hoofd (sic) gekleed waren. Alle snaterden
in hunne Lettische taal, die zeer veel op het kakelen van ganzen
geleek. Ik trad in een soort van herberg en vond eindelijk den
Duitschen kastelein die mij, ver van al de Letten, in een kamer
bragt, door de beeltenis van Philippe Egalité 144 en Custine 145
versierd. Eindelijk trokken wij van hier verderop na Goldingen.
Onderweg maakte mij mijn voerman opmerkzaam op een klein
dorpje Curschkónig genaamd. De inwoners van dit dorp hadden,
volgens de overlevering, eens het leven van eenen hertog van Koerland gered en daarvoor was hun het privilegium toegestaan om vrij
te zijn. Een zeer aangenaam denkbeeld, doch minder aangenaam
was het mij daarvan te vernemen dat de vrijheid dezer lieden weinig baatte en zij door de omleggende edellieden geplaagd, arm en
liederlijk waren. De weg bleef even schoon en mijn eenigste zorg
was voor mijnen armen wagen wiens raderen op de verschillende
wegen van Hamburg na Libau meer dan hun meester geleden
hadden en dezen ieder oogenblik op weg dreigden neder te werpen
en te laten leggen. Doch alles liep nog gelukkig af. Bij het uitkomen van een bosch zag ik Goldingen op de schilderachtigste
wijze voor mij in een dal leggen, en gevoelde nu de beelden der
schone Holsteinsche landschappen opnieuw voor mij herrijzen.
Goldingen is een klein stadje, dat vrij net gebouwd is en alwaar
ik duchtig werd aangegaapt. In het logement wierd weinig eer aan
vreemdelingen bewezen, en men diende daar zijn eigen bediende
te zijn. Ik bemoeide mij verder niet met Goldingen en rustte uit van
de vermoeienissen des dags.
Twede dag

Des morgens stond mijn equipage weder in order, het wiel was
spoedig hersteld en gerust rolden wij door de schone landstreek
en de zwaarmoedige dennenbosschen. Eindelijk op eenige mijlen
van Windau hield al dit schoon op, en door zeer platte landen naderden wij deze plaats. De hitte was ontzettend groot, en de laafnis
die in de pleisterplaatsen te bekomen was, zeer gering. Hooi en haver was zelf niet te vinden, en een Koersche haring, met een stuk
zwart brood, was datgene waarmede men zich vergenoegen moest.
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Eindelijk tegen den middag kwamen wij te Windau aan en waren
hierover wel tevreden even zooals de arme paarden en wielen die
bijna niet meer voort konden.
Derde en Vierde dag, Windatt

Wind au heet hier eene stad, doch men zou in Holland er gene
gewetenszaak uitmaken dezelve een dorp te heten. De haven is
zeer schoon, doch de stad regt elendig en vervallen en zoo dat zij
bijna geene bijzondere melding verdient. Ik woonde hier nog in een
soort van pakhuis eene toneelvertoning bij, die zeer in de dasse
van 't middelmatige terug viel. Tot meerder gemak zijn de straten,
indien zij dien naam verdienen, niet geplaveid, zoodat deze bij eene
duchtige regenbui de aangenaamste tonelen opleveren. Ik genoot
hier een zeer vriendelijke opwachting en bragt meer dan twee dagen hier zeer genoeglijk door. Vele gelegenheid om mij te verlustigen gaf mij de Windauer nieuwsgierigheid daar zelfs diegene, die
slechts een woord met mij spraken, terstond door een stroom van
nieuwsgierigen aangevallen wierden. Mijn koetsier en Mad.
Schmidt leden den meesten aanstoot. Bij deze laatste logeerde ik,
en vond daar alles wel, ofschoon niet na de eerste trant ingerigt. Zoo
zond men bij voorbeeld de laarzen om dezelve te smeren na den
stads-schoenmaker.
Vijfde dag

Dewijl Windau voor mij geen Capua 146 moest worden, zoo liet
ik mij door de voorstellingen mijner vrienden niet bewegen, en bestemde mijne reis. Daar stond dan nu mijn wagen, prijkende met
zijne nieuwe wielen, en daar er in Windau ook geen post was, zoo
moest ik het accoord met mijn voerman volhouden, en vertrok dus
weder met dezen. Wij begonnen met een rivier over te steken en
door het allerelendigste mecanismus duurde het bijzonder lang. Nu
reden wij voort, doch daar men in Windau geen wagensmeer had
kunnen bekomen, zoo naderde het ongelukkige oogenblik waarin
het vet in de nieuwe wielen ingedroogd zijnde, de warmtestof zich
begon te ontbinden, en eene hevige warmte zich over het gehele rad
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verspreidde. Dit wierd verholpen, doch nu gebeurde er een nieuwe
ramp, en het wiel was niet los te maken. Wij rustten uit in eene
kroeg, dus noemt men de herbergen hier. Deze had een schoon uitzigt en lag nabij een berg, waarop de kerk prijkte. Hierna reden wij
voort en kwamen tegen den middag in een kroeg, alwaar zich netheid en gulheid vereenigden. De hospes gaf ons een goed middagmaal, bezat eene schone dochter, terwijl verder zijn woning zeer
schilderachtig aan een klein meertje lag, dat geheel met bomen omringd was. Des middags reden wij verder en kwamen eindelijk des
nachts aan eene kroeg waar wij besloten uitteslapen. De gehele
weg, dien wij dezen dag afleiden, was gedurende 8 mijlen bijna
een aaneenschakeling van bosschen, waarin de dennen van het Noorden eene hoofdrol speelden. Voor het algemeen leverden deze bosschen en de graanvelden, die hier en daar tusschen dezelve verspreid
lagen, aangename gezichten op.
Zesde dag, Mitau

Deze kroeg was dan ook niet meer als een kroeg. De inrigting
der gebouwen is bijna overal dezelfde. Men vindt een stal, een paar
vertrekken en een kamer Gaststube genaamd, die een paar stoelen
en een krib bevat, terwijl de wanden met de een of ander monsterachtige afbeelding van keizer Alexander 147, of wijlen zijn ambtgenoot Napoleon versierd zijn. Alles was egter zindelijk. Op het
'bepaalde uur waren wij weder gereed en reden verder. Het land
hetwelk wij bereden was indedaad schoon. Men vindt niet zooals
in vele gedeeltens van Duitschland of ons vaderland eene opeenvolging van barre heiden, maar de weg leverde de aangenaamste
verscheidenheid op, terwijl tusschen de bosschen zich nu en dan de
netgebouwde huizen der edellieden vertoonden. En egter is dit land
niet gelukkig en de klachten strekken niet tot lof der regering die
hetzelve bestiert. Ol zeide men mij, voorheen was Koerland een gelukkig land, doch nu wordt ieder bestolen en beroofd en de dieven die meer geld bezitten dan wij, hebben steeds gelijk bij de regering. Dit wierd mij door eene menigte voorbeelden bevestigd. Ja
voegde men er bij, hier wenscht men Napoleon en de Franschen
zeer terug. Maar, was mijn antwoord, onder deze moest men alles
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opbrengen en men wierd in 't groot bestolen. Men hernam: dit is
mooglijk maar echter toen de Franschen alhier waren wierden de
dieven opgehangen, en men was ten minste zeker van zijn leven. 1ndedaad men heeft in ons Westelijk Europa weinig denkbeeld van het
geen hier aan de order van den dag is en men leert hier als reiziger bezeffen; dat het niet genoeg zij om met schoon klinkende ukazen die nooit uitgevoerd worden, de oogen der vreemde volken te
verblinden en dat hij die niet in zijne staten waarheid en regt handhaaft, nooit de naam van een waarlijk groot vorst verdienen kan,
ofschoon dan ook heldendichters zijn naam verbreiden mogen. Doch ik keer terug tot mijne reize. Tegen den middag ontvloden
wij de alles verzengende stralen der zon in een kroeg, alwaar toch
meer als in de anderen, die slechts een soort van zuur bier opleveren, te bekomen was. Na een paar hoenen ten mijner eere geslamt, genuttigd te hebben, reden wij des middags weder verder.
Wij kwamen door eene kleine stad, en over twee vrij hoge bergen
tot wij eindelijk reeds bij den gevallen avond in een nachtverblijf
aanlangden. De hospes gaf een maal aan de maaiers die hem geholpen hadden, en het gedruis der Koerlandsche vrolijkheid, die zich
in de Lettische gezangen uitboezemde, was zoo groot dat alleen vermoeidheid in staat was mij een bezoek van Morpheus te verschaffen.
Zevende dag. Besluit der reis

Nu ging de togt weder verder na Mitau, en ik verheugde mij eindelijk weder een land te zullen bereiken alwaar de taal verstaanbaar
was, dewijl in de laatste dagen bijna alleen mijne dode vrienden
en het gesprek met mijnen voerman, mijn eenig tijdverdrijf uitmaakten. De weg was minder aangenaam en na eene togt van zes mijlen
bereikten wij Mitau. De straten waardoor wij binnen kwamen, waren
niet alleen ongeplaveid, maar zoo diep met slijk 'bezet dat dezelve
mij aan alle zijden om de oren spatte. Wat ik verder van Mitau
zag bestond in eenige straten en het gezigt in 't verschiet op het
slot weleer door den vorst van Koerlandbewoond en wiens bouworder mij niet uitmuntend scheen. Bij Morelli vond ik een goed
logies, alwaar ik dan ook de brandende hitte der Mitauer straten
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ontvluchtte. Op den volgenden morgen nam ik afscheid van Mitau
en Morelli, den kastelein, en trad nu voor 't laatst voor Riga, in
mijnen wagen. De weg was eene gewone postweg door gene bijzonderheden uitmuntende. De herbergen zelfs in de nabuurschap van
Riga wierden juist niet beter. Eindelijk hadden wij de zes mijlen
bijna afgelegd: de schone toren van Riga verhief zich in 't verschiet.
De menigte van rijtuigen toonde ons de nabijheid eener grote en
welvarende stad. Droschkas met welgekleedde dames snorden van
allen zijden om ons henen, eene woelige drokte vervulde de straten der voorstad en weldra stond mijn gespan aan de langgewenschte oevers der Duna, en wij waren in Riga.

Riga
Zoo was ik dan nu in 't eind in de stad, die ik eerst mij als het
eindpaal mijner reize had voorgesteld. Met duizelenden schrik had ik
weleer, met de kaart in de hand, voor den afstand teruggebeefd,
die de oevers der Duna van die van den Amstel scheidt. En nu bevond ik mij gerust en opgeruimd op zulk een afstand van de geliefde vaderstad. Riga behoort tot die steden welke alleen aan de
handelstaf door hun gezwaaid, haren roem verschuldigd zijn. Reeds
eene hoge oudheid wordt ons door hare geschiedenis verkondigd,
doch zonder mij in den tijd te verliezen toen de barbaarsche stammen der Letten en Wenden alhier voor hunnen dondergod
Torkau, den Slavonischen Jupiter nederknielden, of zonder in later
tijden de veldtogt der Teutonische ridders of de heerschzugt der
Rigasche bisschoppen na te gaan, wil ik een oogenblik mij bij deze
stad ophouden, zooals zij zich tegenwoordig voor het oog des
reizenden vreemdelings vertoont.
De DlIna-brllg

Eene der grootste merkwaardigheden van Riga is zeker de brug die
over de snelvlietende Duna henen voert. De vreemdeling, na het
doorrij den eener kleine voorstad ziet zich eensklaps aan de oever
der rivier. Hier vertoont zich een brug die zich duizend à twaalfhonderd schreden lang uitstrekt, terwijl hare breedte tevens aanmerkelijk
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is, en hare hoogte niet boven de rivier zelve verheven is, en haar het
aanschijn geeft van op het water te zweven. Dit is nu eenigzints de
haven en de vergaderplaats der Rigaërs en het oord alwaar zich de
voornaamste bijzonderheden, de voornaamste tegenstrijdigheden dezer stad vereenigen. Hier ziet men de zoogenaamde stroesen, die de
voortbrengselen van het Noorden uit de binnenste delen des rijks
naar den haven voeren. Ruw, van hout gevormd, met een soort van
daken of hutten bedekt, herinneren zij meer aan de eerste wanschapene beginsels der zeevaart, dan aan de volmaking derzelver door
de beschaafde volken. Daar weder wapperden wimpels der Europeesche natiën, en hier herkent de Hollander met genoegen zijn vaderland en is trots tot een volk te behoren, dat eens Rusland aan den
bayert der barbaarschheid hielp ontrukken, en nu nog door zijnen
handel geest den bloei van het gebied van Alexander vermeerdert.
Welk een onderscheid tusschen den beschaafden Rigaër, die hier
met zijne welgeklede gade in eene bevallige droschka met vurige
rossen bespannen, over de brug henen draaft, en de onbeschaafde
Rus, die half naakt, in zijnen ruwen wagen nedergelegen, zijn magere trekpaarden voortzweept. Hier vereenigen zich alle standen.
De schepen worden ontlost en geladen. De menigvuldige dragtwagens rollen gedurig heen en weder, de kooplieden rennen over dezelve naar hunne naburige landhuizen en alles draagt de kentekens
van handel en welvaart.
De Stad

Riga behoort zeker tot de oude steden, doch heeft veel kentekens
verloren welke die soort van steden voor den vreemdeling zoo onaangenaam maakt. Men heeft weliswaar de straten niet kunnen verwijden, doch men heeft de gebouwen eene meerdere bevalligheid
gegeven. Men vindt hier niet van die ouderwetsche voorhuizen,
van die gevels die den reiziger met zwaarmoedigheid bezielen, de
huizen hebben een vrolijker uitzigt aangenomen, en alles is opgehelderd en lugtig. Drie torens vindt men alhier, waarvan de eene na
eene nieuwe smaak. Eenige kerken wierden er voorheen tot meelpakhuizen gebruikt, doch worden nu weder hersteld. Uitmuntende gebouwen worden hier niet gevonden. Het slot door den gouverneur
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bewoond heeft weinig merkwaardigs. Men vindt hier egter een
plein, met zeer schone huizen en kan over het algemeen Riga gerust tegen de vreemdelingen verdedigen, die haar met Dantzig en
andere droevige zee-steden op eene lijn stellen.
De Vesting
Eene der aangenaamste gewaarwordingen die den reiziger uit het
Westen bij het betreden van Riga bevangt, is zeker diegene door
het denkbeeld verwekt, dat aan dat punt van de kust der Oostzee
de magt van den Corsicaan stuitte en dat dit de eerste stad was die
niet voor zijne overwinnende wapenen bezweek. Hetgeen mij als
leek in de hoogst loffelijke krijgskunst het meest verwonderde, was
dat juist deze stad de overweldigers van het Westen had wederstaan, daar bij mij die vestingwerken, die ik hier zag, niet met die
van Dantzig en Hamburg in vergelijking kwamen. Wat dan nu hiervan de oorzaak zij, moge de vestingkundige beslissen. Aan het eene
einde van Riga vindt men de zoogenaamde citadel welke nog geheel
eene afgezonderde vesting is. Hier ziet men eene Grieksche kerk,
geheel in eenen bijzonderen smaak gebouwd en verder ontwaart men
een paar standbeelden van brons. Ik weet niet of dezelve hier ten
pronk of als overblijfsels der oudheid stonden, doch dit weet ik wel
dat zij zeer weinig voor den goeden smaak van die, welke hen vervaardigd of bewaard hadden, getuigden.
De Voorstad
Veel wierd er met regt over de verwoesting der voorsteden van
Riga geklaagd, doch als een Phenix zijn dezelven verrezen, en deze
voorstad die voorheen, volgens de verzekering der Rigaërs, zeer
weinig betekende, is nu ten uitersten bevallig. Men vindt alleen
houten huizen welke men bij eenen hernieuwden vijandelijken aanval spoedig vernielen kan, doch onder de schoonste vormen, terwijl
zelfs sommige door zuilen onderschraagd, de meesterstukken der
aloude bouwkunde nabootsen. Deze voorstad vormt een soort van
vierkant, waarvan de eene zijde uit een klein land bestaat, dat met
gezichten op de oude stad en de voorstad eene zeer bevallige wandeling oplevert en de vereeniging van de Rigasche fatsoenlijke wae159

reId in het voorjaar is, wanneer de onmooglijkheid om over de Duna te gaan hen belet om hunne buitenverblijven aan de andere zijde van die vloed te bezoeken.
De Taal

Onaangenaam is het voor den vreemdeling die met Europeesche
taalkennis uitgerust, het Russisch gebied bezoekt, zich hier weldra
in oorden te bevinden alwaar zijn verworvene wetenschap hem de
sleutel niet kan opleveren tot de geheimenissen der talen welke alhier
gesproken worden. Hierin Riga spreekt men bc::halven het Duitsch
drie bijzondere soorten van talen, namentlijk het echte Russisch,
het Lettisch, en het Esthnisch. Deze talen hebben nu zoo weinig
gelijkenis dat men mij verzekerd heeft dat een Let, een Rus en
een Esth zich onder elkanderen niet verstaan. Voor den vreemdeling zijn deze drie talen allen even onverstaanbaar. In Riga spreekt
men dezelve, doch meest Duitsch en Lettisch. Het Russisch wordt
door veele Russische kooplieden gesproken, die zich hier nedergezet heM>en, en waarvan zich noch vele door hunne kleding en baard
onderscheiden. Het Lettisch is de eigentlijke volkstaal welke door
Koerland en het grootste gedeelte van Lijfland gesproken wordt
en de Letten zijn de afstammelingen van die heidensche volkeren
welke de Duitsche Ridders bij het uitbreiden hunner veroveringen
langs de kusten der Oostzee aldaar ontmoetten. De Koersche edellieden vergunnen alleen aan sommige hunner bedienden, die hun
op hunne reize vergezellen om Duitsch te spreken, en straffen de
anderen wanneer zij zulks leeren, hen :beschuldigende dat zij (zich)
met hunne meesters daardoor gelijk willen stellen. Zie hier eenige
Lettische woorden waaruit het geheel afwijkende van deze taal
blijkt.
Jannskongs
Meschelope
Claus
Waizerd
Zouke
Niganike
Zjurka
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een zwijn
een paard
een man
eene vrouw
een meisje
bevallig
dank:. 148

Men heeft vele Duitsche gedichten in 't Lettisch vertaald en de
vergelijkingen, die voor de goede eenvoudige Letten onverstaanbaar
waren, door andere meer bevattelijken vervangen en dit couplet uit
Schillers Lied' An die Freude':
Frdh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plahn,
Laufet, Brüder, eure Bahn
Freudig wie ein Held zum Siegen.
Streidsamees ka saules saiga
Debbes welges klajuma
Un ka meuschneeks Jelgawa
Jahnes eebranz - preekne Waiga
hetgeen woordelijk luidt:
Eilet wie die Sonnen wandelen
In des Himmels wölbung Raumen
Gleich dem Gutsherrn, der nach Mitau
Fröhlich zum Johannes fahrt.

Omstreken
Veelal verbeeldt men zich in Holland wanneer men over Rusland
alle de beschrijvingen van den terugtogt der Fransmen gelezen heeft,
dat men aldaar slechts eene aaneenschakeling van woesternijen vindt
en dit is egter zoo niet. Want zonder van die schone landstreek te
spreken, die ik het geluk niet had te bezoeken, en die onder den
naam van Lyflandsch Zwitserland bekend is, zoo zijn de omstreken
van Riga zelve niet onbevallig. Men vindt in de nabijheid der stad
zeer fraaie dennenbosschen. Hier zijn ook de landhuizen der kooplieden. Sommige derzelven hebben in hunne buitenplaats hoogtens
vanwaar men zeer schone gezichten heeft en de grote nabijheid van
alle deze oorden maakt hier het leven in den zomer zeer aangenaam.

De Inwoners
De inwoners van Riga onderscheiden zich vooral door eene grote
vriendelijkheid en gastvrijheid omtrent den vreemdeling. Alles is
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hier nog Duitsch en men spreekt hier zelfs zeer schoon en zuiver
Duitsch. Zeer weinige lieden verstaan Russisch ofschoon men vele Russische bedienden heeft. De zorgen die hier de zoogenaamde
Wirthschaft of zooals men bij ons zegt het huishouden aan de
vrouwen kost, zijn zeer groot. Niet alleen tevreden dat zij zelve tot
in de minste kleinigheden hunne dienstboden nagaan, de spijzen- en
groente-keuken en kelder gedurig bezoeken, de gerechten voordienen, zoo worden zelfs de inkopen door hun ,bezorgd. En men ziet
op de markt de eersten vrouwen van Riga, die met de kooplieden
onderhandelen en het gekochte in hunne rijtuigen, die haar vergezellen, doen bergen. Zelfs het gevogelte des hemels dat voor de tafel bereid moet worden, wordt alles nog in leven ingevoerd, en dit
geschied zelfs dikwijls met schapen, kalveren etc. Wanneer men dit
alles nu in vergelijking met onze dames beschouwd, zoo ziet men
deze aan als Oostersche despoten, die in hunne paleizen alle de bevelen aan hunnen Groot Visier uitdelen die alles behoorlijk bezorgd, terwijl de vrouwen alhier zelfs eerste en twede hand tegelijk
in het articul der huishouding zijn. En indien ik voorts niet vreesde
bij mijne geliefde Amsterdamsche stadgenoten een en slegten naam
te verkrijgen, zou ik toch dunkt mij ten voordeel van het gedrag
der vrouwen alhier zeer veel kunnen bijbrengen.
Die Musse

Zoo noemt men hier een soort van collegie dat zich van de meeste
diergelijke gebouwen zeer voordelig onderscheidt. Men heeft hier
verschillende zalen. De grootste is uitmuntend schoon en bijna
ovaal. Zij is door de beeltenissen van den keizer en keizerin van
Rusland versierd en dit gehele gebouw, waar zich de voornaamste
kooplieden van Riga vereenigen, munt door smaak en bevalligheid
uit.

Panorama van Riga
Ik genoot hetzelve van de hoogte van de St. Petritoren welke ik
beklom. Eene vrouwelijke cicerone die den jeugdigen leeftijd reeds
beleefd had, wees mij den weg. Deze liep een vrij duistere trap
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op. Eindelijk ontwikkelde zich het heerlijke gezicht voor mijne
oogen. Hetgeen hetzelve belangrijk maakt is het uitzicht langs den
Duna tot den Boldera, en eindelijk naar zee, en verder het gezicht op de schipbrug en de omstreken van Riga. Nu ziet men dat
deze stad nog vrij groot is, doch de straten vrij naauw zijn, dewijl
men dezelve bijna volstrekt niet onderscheiden kan. Twee
Grieksche kerken vertonen zich door eenen geheel verschillenden
bouwtrant. Verder verwondert men zich over de uitgestrektheid van
de Moskower en Petersburger voorsteden, en bemerkt dat derzelver grootte bijna die der stad zelve overtreft. De Duna en de dennenboschjes en verdere omstreken van Riga verspreiden eene grote
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verscheidenheid over het gehele tafreel. - De kerk zelve bevat weinige bijzonderheden. De predikstoel is van marmer, hetgeen meer
misschien als een zinnebeeld van menige alhier uitgesprokene leerreden kan aangenomen worden, die of zelve zoo koud als marmer
was of de harten der toehoorders in die staat vond. Men vindt hier
verschillende kapellen tot begrafenis van adelijke geslachten, waarbij
men ook zeer koel blijft. Verder bevat deze kerk nog als bijzonderheid de naauwkeurige levensgrote aftekening van de haan die boven
op den toren prijkt en dit is een merkwaardigheid die zeker bewondering verdient.
De reis na Petersburg

Dezelve wierd bestemd, en ik zag dus hoe zeer men op reis zich
al langzamerhand met eenen groteren afstand gemeenzaam maakt,
daar ik, bij mijn vertrek, voor het denkbeeld van den afstand van
Petersburg en Amsterdam geschrikt was, en mij deze nu zeer veel
geringer natuurlijk voorkwam. Mijn reisgenoot was een ex-kapitein
van het Duitsche legion, die het Russisch verstond. De eerste station
was N euermühlen. Alhier hadden ons nog eenige vrienden vergezeld. Eenige glazen goede Madera en Rhijnwijn verzegelden het
afscheid, en na vele gelukwenschingen voor onze reis ontfangen te
hebben, reden wij verder. Nu ging het dan op Petersburg aan. De
weg was eentonig, overal zag men hetzelfde soort van landschappen,
nu en dan bebouwde, meest onbebouwde landen, of kleine bosschen
van dennen en berken gevormd. Huizen zag men zeer weinig, mensmen nog minder, en men had gelegenheid genoeg te bemerken, dat
terwijl men in een gedeelte van Europa, over eene te grote bevolking
klaagt, dit hier het geval niet is, en deze vruchtbare velden van Lijfland door meerdere handen bebouwd, ook nog tot meerder nut voor
den staat konden verstrekken. De posthuizen zijn zich bijna alle
gelijk. Men vindt aldaar eenen armen postcommissaris of directeur.
Nu dient men te weten dat een arme man en een gaauwdief, eigentlijk in Rusland hetzelfde betekent. De rijke handelt met geweld,
de arme moet list en bedrieging te baat nemen. Ter bewijze daarvan strekke onder vele andere voorbeelden, de inrigting der posten.
Het zoogenaamde postgeld is gering. Doch hiermede koomt men
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niet vrij, en de reizende koopman of burger, die niet tot de eerste
bevoorregte standen of casten des rij'ks behoort is zeer tevreden
wanneer hij door dU!bbel te betalen voortgeholpen word. Nu en
dan maken deze postmeesters zeer grote vorderingen en men moet
met ieder van hen dikwijls capituleeren. Dewijl mijn reisgenoot
zich als militair opgaf, wierden wij bijna overal voor enkel progon 149
doorgelaten, doch dikwijls moest men van de eischen des postmeesters de helft afdingen. Daar men ons verzekerd had, dat op
den weg tusschen Riga en Petersburg alles te bekomen was, hadden wij ons van geen mondbehoeftens voorzien, doch vonden nu
dat op sommige plaatsen niets te bekomen was en men op andere,
alwaar men om spoedig geholpen te worden, het een of ander vroeg,
dit al zeer duur betalen moest. - Vrijdagmiddag waren wij van
Riga afgereisd, en Zaturdag om dien tijd waren wij in Terlitz,
waar men ons een slegt middagmaal voorzette en aan een taai hoen,
of liever hen liet kluiven. Dit land bleef zich zelven gelijk. Bij
Dorpat wierd de weg schilderachtiger. Door dit Dorpat, een der
Hogescholen van Rusland, reden wij des nachts, 't geen ons niet belette den netten bouw van dit bevallig stadje op te merken. Het reizen des nachts was zeer aangenaam. Een frissche Noordsche lucht
omgaf ons en het heldere schijnsel der maan verlichtte onze weg.
Des Zondags kwamen wij in Estland alwaar men weder eene geheel verschillende taal spreekt, die zelfs door diegenen welke het
Lettisch verstaan niet begrepen word. Alleen uit de almanak wisten wij dat het Zondag was. Men vindt weinig onderscheid in de
kleding, of bezigheid der menschen. Tegen den middag bereikten
wij de Peipuszee, een zeer schoon en uitgestrekt meer. Hier te Nennal hielden wij middagmaal. De vriendelijke hospes verhaalde ons
zeer veel van alle de hoge personaadjes, die bij hem gegeten hadden, zoowel hetman Platow 160, als de Prins van Oranje etc. Wij
bemerkten weldra egter dat alle zijne voorstellingen slechts eene
langzame voorbereiding waren, om ons zijn diner regt duur aantezetten, zoodat wij juist niet zeer dankbaar afscheid van hem namen.
Van eene andere zijde speelde de man misschien maar revanche,
want hoe menigwerf was hij welligt door Russische couriers en
officiers bedrogen, die eerst alles gevorderd en niets 'betaald hadden.
En ook dezen ,is dit bedrog weder te vergeven, wanneer men weet dat
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een Russisch officier zoo veel bekort, dat hij, indien hij niet van
honger wil sterven tot stelen en bedriegen zijne toevlugt moet nemen.
Na deze kleine uitweiding reisden wij verder langs de Peipus-zee.
Deze bergachtige landstreek is hier en daar bevallig, doch alles blijft
eentonig en doodsch, daar gene gelukkige menschen en gene blijken
van landbouw en welvaart dezen grond versieren. Alles wordt nu
reeds meer en meer Russisch, en men ontwaart Russische dorpen.
De aanblik van dezelve is niet zeer verrassend. Men ziet een menigte houte hutten op een rei staan, zij zijn niet van planken, maar
van stammen gevormd. Enige half naakte kinderen spelen in het
zand. De mannen dragen een soort van gescheurde kiel, met een
touw als gordel vastgebonden, en de vrouwen onderscheiden zich
door onbevallige gezichten en eenige sieraden vooral op de borst. Wanneer men nu over onze schone Hollandsche dorpen denkt, zoo
kan men niet begrijpen, dat deze twee natiën beide tegelijk inwoners van het beschaafd Europa zijn. Men onderscheidt terstond den
echten nationaaien Rus aan eene grotere levendigheid en handigheid, die hem van de Letten en Eschten onderscheidt, en men ziet
terstond wat men van dit volk nog zou kunnen maken indien men
wilde, en indien men ware zedelijke beschaving meer dan uiterlijke
schijn zocht te bevorderen. - De paarden die men hier bekoomt zijn
klein, doch lopen dikwijls zeer snel. Dit gebeurde ons onder andere
met een Russische postillon te Jewe bij den Finschen golf. Het was
nacht, de maan scheen heerlijk, de zee bruischte nevens ons en nu
reden wij in een volle galop de gehele station af, zoodat men aan
het rijden van Lenore in de romance van Burger 151, dacht. In het
eerst vreest men ieder oogenblik de wagen in duizende stukken te
zien vliegen, doch daar dit niet gebeurt zoo vat men moed, en slaapt,
midden in dat rennen, zoo gerust alsof men te huis in zijne kamer
lag. Des Maandagsmorgens bereikten wij Narwa. De voorstad bestaat uit elendige hutten. De stad zelve is een aanmerkelijke vesting. Eene schone brug leidt over de Narwa. De grijze torens van
het slot doen aan de vroegere eeuwen en aan die strijd !herdenken,
die alhier het lot van het wordend Rusland voor meer dan honderd
jaren bedreigde. De stad zelve ligt op een aanmerkelijke hoogte.
Hier namen wij eenen Russischen Iswotschik of voerman aan. De
weg wordt van hier af steeds woester en onbebouwder en men zou166

de niet geloven dat men de hoofdstad van het grote rijk nadert. In
de dorpen die poststationen zijn vindt men overal een zeer net gebouwd posthuis op kosten van den Keizer opgerigt en met huisraad voorzien. Onze automedon reed goed door, en vermaakte zich
zelve door een vrij eentonig gezang. Bij iedere kerk die wij voorbij reden, nam hij zijn hoed af en maakte een zeker getal kruissen.
Hij voerde ons tegen den naCht aan een posthuis alwaar wij op eene
kanapé dezelve doorbragten en den volgenden morgen reed hij ons
van hier na Petersburg, en voerde ons meest sterk dravende bijna zeven Duitsche mijlen zonder een oogenblik te pleisteren, hetgeen men
geloof ik in weinige landen aantreft. Nog bleef de weg even treurig, en reeds waren wij op een mijl van Petersburg bij een bewolkte
hemel genaderd, zonder nog eenige sporen van de nahijheid dezer beroemde stad te vinden. * Opeens zien wij boschaadjen, en bevinden ons op den weg van Strelna, rijden over eenen schonen straatweg en zien van beide zijden de schoonste buitenplaatsen verrijzen.
Overal vertonen zich de landhuizen in den bevalligsten smaak en de
Genius van Griekenland en ltaliën schijnt over dezen grond gezweefd te hebben. Indedaad men kan zich geen groter onderscheid,
geen levendiger contrast voorstellen, en de verraste vreemdeling gelooft zich op eenmaal in een geheel ander waerelddeel verplaatst en
bewondert de schepping der kunsten. Nu nadert men meer en meer
de grote stad, ontwaart overal de prachtige equipages, bewondert alle
de meesterstukken van vlijt en weelde, en ziet eindelijk in eene
soort van betovering de stad genaderd; en reeds ziet hij zich alom
van paleizen, tuinen, en geboomte omringd. Ja dit gevoel, deze verrassing, alles vergoed rijkelijk alle de onaangenaamheden, en de
verveling welke men op een reis van tachtig Duitsche mijlen heeft
moeten doorstaan, en Petersburg verheft zich, met den gordel die
haar omgeeft, als een dier betoverende gewesten welke de fabelkunde der middeneeuwen op de wenk hunner Aleina' s en Armida' s
in het midden der woestenijen deed oprijzen.
• Onderweg ziet men Jamburg eene stad nog eerst voor weinige jaren aangelegd en
tot een fabriekstad voor Duitsche colonisten ingerigt, de gebouwen vertonen noch
schoonheid, doch ook hier is reeds alles door den stand der verwoesting aangetast.
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Eerste Aanblik

Daar, waar Natuur aan lage plassen,
Eene eeuw' ge onvruchtbaarheid verbond,
Daar wierd in kruipende moerassen,
De Rijkstad van het Noord gegrond
Paleizen rijzen aan deze oorden,
De V reemdling groet dees grootschen wal,
En voert, verrukt door Newas boorden,
Den naam van Peter door 't heelal.

Toen ik deze regelen in eenen lierzang op den groten Peter uitboezemde, dacht ik er weinig aan dat er een dag komen zoude, wan·
neer ik mij aan de boorden dier Newa bevinden zoude, en tog dit
oogenblik verscheen. De poort was doorgereden, en zonder opgehouden noch onderzocht te zijn, vrij en vrank, reden wij de Newastad binnen. De zon had de wolken verdreven, en het blaauw gewulf der hemelen vormde het verschiet tegen hetwelk overal de wit
gepleisterde paleizen uitblonken. Eene ontzettende verwondering
bevatten den reiziger, bij het doorrijden van alle deze brede straten,
bij het ontwaren van alle deze heerlijke gebouwen, deze brede
pleinen, deze kerken, in 't kort dit alles in een trant zoo geheel
verschillende van de bouworde der steden van het Noordelijk
Duitschland. Al dat Gothische, al dat zwaarmoedige, is verdwenen
en men gelooft zich eerder in de betoverende landstreken van Italiën, midden in de straten van Florence of Milano, dan in het barre
Noorden te bevinden. Voor mij ik wil geen beschrijving van Petersburg maken. Men kan in vele boeken de optellingen van alle de170

Ze prachtige gebouwen, en de oprekening der kosten hierdoor veroorzaakt, zeer naauwkeurig vinden. Ik wil niet schrijven met reisbeschrijvingen in de hand, doch alleen dat ter nederstellen, wat
ik gezien, gevoeld en geoordeeld heb. - Onze eerste zorg bij onze
aankomst in Petersburg was natuurlijk het bekomen van eene woning, en deze vonden wij in het Hötel d'Europe, een ontzettend
groot gebouw, met gangen en trappen, waaraan geen einde schijnt.
Het schoonste van dit hOtel is zeker deszelfs ligging, want men heeft
uit hetzelve een schoon en heerlijk uitzicht op de heerlijke Admiraliteit, op het Winterpaleis en in het verschiet op de N ewa en derzelver oevers, terwijl men voor zich de schone boulevards ziet. Dit
alles vormt een uitmuntend geheel.

Algemeen gevoel

Ik was nu bijna twee dagen in Petersburg, ik heb nog alleen het ensemble der stad willen beschouwen, en wil in het algemeen spreken
eer mij de beschouwing der gedeeltens van het tafreel, het geheel
uit het oog doen verliezen. - Dit geheel is heerlijk, verrukkend, doch
zoo ik mijn gevoelen regt uit durf te zeggen te schoon: L' ennui naquit
un jour de l'uniformité.
Men ziet in alle straten dezelfde schoonheden, en is gedwongen te
bewonderen, doch dezelfde stad, die het oog des vreemdelings verrukt, levert geen beeld, gene gedachte voor den kunstenaar, gene herinnering voor den dichter op. Hoe schoon ook alles is, het moet
voor den inwoner eens door gewoonte dezen indruk verliezen en
dan is ook alles door hem verloren. Men stelle tot voorbeeld, twee
vrouwen, de eene met de heerlijkste regelmatige schoonheid begaafd,
terwijl de andere gewone gelaatstrekken door de aangenaamste bevalligheid opluistert, en de eerste zal één dag aangebeden, de twede
een geheel leven bemind worden. Zoo moet het ook met diengenen
gaan, die Petersburg lang bezoekt. Hij zal in het eind de paleizen der
rijken verlaten, om de hutten der armoede op te zoeken, om daar afwisseling te vinden. Deze stad is een meesterstuk der kunst. Als een
schepping van het genie staat zij daar, doch zij staat ook op ziChzelve.
Haar aanblik verwekt verbazing doch deze verbazing is koel en gaat
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niet tot het hart door, en de menschenvriend en wijsgeer bewondert
den stichter, doch beklaagt tevens een volk dat zooals meer gezegd
wierd, de verdorvenheid der weelde zonder de voordelen der 'beschaving bezit.

De Kaayen
Niemand is wel zoo vreemdeling in de waereld, dat hij niet vaak
van de zoo beroemde grachten of kaayen van Petersburg heeft horen
spreken. Aan Catharina 152 is men de schoonste verschuldigd. Zonderling is het hoe Petersburg even als Romen onder zijn keizers een
stad is, welke gedurig door zijne beheerschers verfraaid wierd en
zelfs Alexander, eer nog het houden van parades zijne hoofdliefhebberij was, offerde ook aan deze begeerte, eene van de waardigste vermaken van eenen vorst. - De schoonste dezer kaaijen is zeker de Admiraliteitskaay door de grote Catharina tot dien trap van volmaaktheid geb ragt. Men heeft deze grachten wel eens bij die van onze
vaderstad vergeleken, doch hiermede doet men deze laatste toch te
veel eer, want het is geen stinkend en stilstaand water,dat hier binnen
dezelve besloten is. Maar hier stroomt de heerlijke Newa wier heldere en donkere golven het schoonste ideaal van eene bevallige
rivier opleveren. Hare wateren zijn door honderden boten
en gondels zoo wel als met grotere schepen bedekt, en vertonen het levendigste taf reel. Nu verheffen zich aan deszelfs beide
zijden de muren van graniet, terwijl deze zelfde steen hier de schoonste voetpaden vormt, daar in brede trappen de nederdaling tot bij de
bruggen gemakkelijk maakt en ginds eenen rustbank voor den vermoeiden wandelaar oplevert. Nu stelle men zich dit geheel voor; deze rivier, deze oevers, en de menigte heerlijke gebouwen en paleizen
die zich aan :beide zijden verheffen, en men zal niet verwonderd zijn
dat de vreemdeling zich met moeite van dezen heerlijken plek kan afrukken. Dit graniet is daar, waar hetzelve nog niet door lucht en tijd
geleden heeft, zeer schoon, en bezit glasachtige delen die gelijk gesteentens flikkeren. Ook de Engelsche kaay is schoon, de Fotanka en
Moika de twee kleine grachten zijn bevallig, doch wanneer men de
kaay der Admiraliteit gezien heeft, zou men het bijna eens kunnen
zijn met dien Engelschman, die door alles wat hij van dit meesterstuk
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gehoord had, bewogen wierd om zich in te schepen, aan de Newa
aan land stapte, zijn verwachting overtroffen vond, en oogenblikkelijk onder zeil ging.
De Beurs

Dit gebouw, tegenwoordig een der nieuwste van Peters burg, is
een geschenk door den keizer aan de kooplieden gegeven. Het gebouw is indedaad zeer schoon, hoewel hetzelve misschien met te
veel kolommen versierd is, want deze kolommen zijn hier dan zeer
aan de order van den dag. Ook vindt men misschien te weinig
vengsters in hetzelve. Dit zal tog geen zinnebeeld zijn moeten van
de werken der duisternis of smokkelarij, die op deze beurs afgehandeld worden. De binnenste inrigting is uitmuntend schoon. Een grote zaal vereenigt alle de kooplieden zoo met baarden, als baardeloos. Dezelve is met schone beelden van de gerechtigheid en verschillende deugden en zinnebeelden versierd. Aan de zijde vindt
men zeer schone vertrekken, tafels met schrijfgereedschappen, in 't
kort zeer vele gemakken die men aan andere beurs en mist. In een
dezer afgezonderde vertrekken vindt men Russische afgoden, of
liever heiligenbeelden voor welke zich de kooplieden dezer natie
bij het intreden kruisigen. Aan de intrede der beurs lopen vele gemeene Russen met een soort van fles met eenen drank quass genaamd, welke zij aan hunne landgenoten verkopen, en die juist niet
zeer voortreffelijk is. Buiten de beurs staan de droschkas van alle
de kooplieden, waarvan hier zeer weinige te voet komen. Verder
vindt men buiten de beurs twee schoon gebouwde lichttorens aan
wier voeten colossale standbeelden door Russen gevormd, van vele
geschiktheid voor de kunsten doch nog van gene Grieksche volmaaktheid getuigen. De ligging van deze beurs op eenen uithoek
aan de Newa, is indedaad uitmuntend. Wat nu de handel betreft die
hier gedreven wordt, hieromtrent vindt men weinig tevredenheid
bij de kooplieden. Deze zijn met hunne roebels van tien stuivers
zeer slegt tevreden, en klagen dat alles naar willekeur geschiedt, en
dat, bij voorbeeld tot het opstellen van het tarief der invoer-tol,
geen enkele koopman gehoord is. Nu, deze kunnen dit niet beoordeelen, maar wel de hoogwijze senateurs. Men luistert niet na deze
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klachten, en m~n doet wel, want, lieve hemel! wilde men hier in
Rusland na klachten horen, dan zou men het immers veel te druk
hebben.
N ews ky- perspeetiet

De straat welke aldus genoemd word, is zeker eene der schoonste
van Petersburg. Zij is meer dan twee wersten lang van de Newa
af, tot aan het einde. - Men vindt hier de schoonste huizen en paleizen al~aar alle de benodigdheden te vinden zijn; in het midden
gaat een voetpad van graniet, door bomen beschaduwd, 't geen een
zeer aangenaam gezicht oplevert. Men zegt dat deze laan weggenomen zal worden, doch dit wordt dunkt mij eene opoffering zonder nut. Hier in deze laan ontmoet men een groot gedeelte van de
schone waereld van Petersburg, doch in 't geheel schijnen Plutus en
Mars meer dan de schone Cypris 153 hier hun heiltgdom gevestigd te
hebben, want van de dames die men ontmoet zijn zeer weinige met
de gaven der schoonheid versierd. Voorts ziet men eene grote menigte rijtuigen van allerlei soorten. Men vindt nu en dan zeer schone paarden doch de twee heerschende modes alhier omtrent deze,
zijn ten eerste om de paarden van verschillende kleuren en soorten
naast elkander te spannen en voorts wordt een der paarden steeds
gewend om den kop naar de aarde te dragen, 't geen een zeer bijzonder gezicht in 't eerst opleverde. Hier echter in deze perspectief moet
men zooveel als ergens anders de pracht der hoofdstad bewonderen.
Eene grote menigte van opschriften bieden alle de geneugtens der
weelde en der beschaving aan. Hier vindt men in den omtrek van
eenige schreden eene menigte van kerkgebouwen van verschillende
geloofsbelijdenissen vereenigd. Aan de eene zijde ziet men de schone
Kasansche hoofdkerk 154. Aan de andere zijde prijkt de Roomsche Catholijke kerk, wier bouworder ook uitmuntend is, terwijl
ook de Luthersche en Nederduitsche kerken zich op dien omtrek
bevinden. Hier vindt men voor 't algemeen levendigheid en drukte,
en dat gewoel dat men dikwijls in de straten van Petersburg vermist, treft men hier aan, terwijl de vreemdeling natuurlijk getroffen wordt door eene straat, die zoo vele schoonheid bevat, en die
zich voor zijne oogen in eene onafzienbare lengte uitstrekt.
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Kasansche kerk
Deze kerk van onze Lieve Vrouwe van Kasan, behoort zeker tot de
grootste merkwaardigheden van Petersburg. Zij is eenigsints eene
navolging van de St. Pieters kerk in Rome. Het eerste gezicht van
de uitmuntende colonnade, die zich aan de beide zijden van het
gebouw als een halfrond uitstrekt, is verrukkend. Bij het doorgaan
onder deze eenvoudige doch heerlijke zuilen, denkt men zich niet
aan de bevrozen boorden der N ewa, maar in de lagchende omstreken van Agrigento of het eeuwige Roma te bevinden. Bij deze zuilen
vindt men twee reusachtige beelden die ook even als de gehele kerk
het werkstuk van Russische meesters zijn, en met regt bewondering
eischen, ofschoon dan ook de geest der Gratiën hier den kunstenaar
niet steeds verzeld heeft. Ook het binnenste der kerk is ten uitersten
merkwaardig. Men ziet hier de heerlijke marmere kolommen met
metalen kapiteelen, doch na de heerlijke collonade van buiten had
men hier iets nog treffender verwacht, en het gewelf schijnt niet
hoog genoeg om door zulke zuilen ondersteund te worden. Het binnenste dezer kerk is op eene zeer prachtige wijze versierd en men
ziet hier balustrades van zilver, heiligen en wat dies meer zij. - Van
alle zijden der kerk ziet men tropheën met vaandels van veroverde
natiën, en men herkent aldaar met veel genoegen de adelaars van
den stoutmoedigen Corsikaan. Minder genoegen geniet egter de Nederlander, wanneer hij alhier de sleutels opgehangen ziet van verschillende steden. Hier als veroverd aangemerkt doch daaronder vele
herkent van Hollandsche steden, alwaar de Russen als vrienden ingelaten wierden. - Van eene andere zij de ontwaart men vele schilderstukken, goude zonnen. De plaatsing van een schilderij, het Avondmaal voorstellende, boven het outer, beviel mij zeer. - Onder die middelen, welke de Russen gebruikt hebben om den roem van hunne
beschaV'ing door het overige gedeelte van Europa uit te trompetten
hebben ook vele steeds de Grieksche godsdienst verheven en haar
dikwijls, in tegenstelling van de Roomsche, bijna als eene soort
van Hervorming voorgesteld. Men behoeft hier egter niet lang te
zijn om zich te overtuigen, dat deze kerk niet minder dan de Westersche door den scepter des bijgeloofs beheerscht wordt. De gemene Rus wanneer hij eindelijk de gewijde hoofdstad bereikt, treedt
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voor de kerk om aldaar door menigvuldige kruissingen zijne pligt
af te leggen. In de kerk getreden, knielt hij dan neder en kust op de
wijze der Oosterlingen den bodem, tot uitwissching zijner zonden.
Doch ik zag niet alleen deze, maar zelfs vrouwen van rijke Russen
met hunne bediende agter zig in deze kerk hare buigingen en
kruissingen voor gewijde beelden en schilderijen maken. De Rus
betaalt ijverig zijne kopeken om het licht voor de beelden zijner
heiligen te doen branden. Dit egter is bewezen dat niemand de Kasansche kerk betreden zal, zonder dezelve te bewonderen of zonder
in dezelve een wezentlijk meesterstuk van bouwkunde te erkennen.
Gostinoi Dvor

Een weinig verder dan de Kasansche kerk ontmoet men het Gostinoi dvor, of hof der kooplieden. Dit is een ontzettend groot vierkant gebouw met gallerijen, hetwelk op twee verdiepingen eenige
honderd winkels bevat. Deze winkels bevatten meest Russischen arbeid, en worden alhier door Russen bewoond en bezeten. Men bewondert de vaardigheid waarmede het de Russen gelukt alle de
voortbrengselen der buitenlandsche kunst na te maken en men
moet bekennen dat indien de natuur hun de gaaf van het scheppend genie juist niet vereerd heeft, zij dit weder door de gaaf der
navolging heeft willen goedmaken. Ieder koopman staat aan den ingang van zijnen winkel en nodigt U met de grootste welsprekendheid om binnen te komen, en zoodra hij slechts bemerkt dat men
het oog op het een of ander voorwerp van zijnen winkel slaat, is
hij bijna niet af te wijzen. Hier ziet men zeer net gewerkte stukken
in hout en leder, daar galanterie-winkels, daar gehele Russische en
Fransche boekverzamelingen. Afdingen en wel bezien zijner waar,
is hier nu ten uiterste noodzakelijk, want door hunne manier in den
handel regtvaardigen zij hunnen groten Peter geheel, toen hij de
Joden in zijn land weigerde te dulden, zeggende, dat hij dezelve
niet nodig had daar hij zijne Russen kende.
Veld van Mars
Onder de ruime en schone pleinen, waarvan Petersburg zoo vele
oplevert, behoort ook het zoogenaamde veld van Mars. Hier ziet men
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aan de eene zijde het Paleis-Michailow, voor altoos merkwaardig
geworden door den dood van den rampzaligen Paul. 155 Aan de
(andere) zijde van dit veld rijst de obelisk ter eere van Rwnjanzow, 156 de overwinnaar der Mahomedanen. Zij 1s allereenvoudigst
doch met smaak. Niet verre vandaar prijkt zijn mededinger, de moedige veroveraar van Ismail en Warschau. 157 Op een ronde pilaar
verheft zich het standbeeld van Suwarow in brons, met uitgetogen
zwaard en schild, 't geen egter niet treffend genoeg uitgevallen is.
Niet verre van dit veld ziet men den zomertuin die steeds voor het
publiek geopend is. Dezelve is thans in eenen zeer verouderden
smaak met lanen en hagen. Men vindt hier overal Italiaansche standbeelden waarvan vele de vorsten die hen alhier plaatsten overleefd hebben, doch ook zeer door den invloed van tijd en weder leden, ook zijn dezelve in zoo grote menigte dat de tuin meer een
bewaarplaats van standbeelden schijnt, alsdat zij door dezelve versierd wordt. Hier en daar vindt men eenige schone koppen. Men bewondert vooral de balustrade van dezen tuin van metaal en steen gevlochten. Doch een balustrade hoe schoon ook, blijft voor den liefhebber van het ware schoon toch altijd nog slechts eene balustrade.

Kamenoi-O strow
Onder de wezentIijke sieraden van Petersburg behooren voorzeker de bevallige eilanden welke door de verschillende takken van
de schone Newa gevormd worden. Hier geniet de Petersburger die
weinige zomerdagen, welke hem de natuur alhier verleent. Op alle
deze eilandjes wordt de vreemdeling verrukt door de smaakvolle
landhuizen, die hij van alle zijden ontmoet. De gewassen van 't Zuiden, de geschenken van Flora bloeien voor zijne voeten, en van alle
zijden door schoon geboomte omringd, vergeet hij voor een oogenblik dat hij zich op een half uur afstand van een Noordsche hoofdstad bevindt. Onder deze eilanden munt Kamenoi-Ostrow of het
steen-eiland uit. Hier vindt men het bevallig verblijf, alwaar de Keizer aller Russen het grootste gedeelte van den zomer doorbrengt.
Hier ziet men op de Newa de 'kleine boeier' van de oevers der Amstel herwaards gevoerd, en eenige jachten. De intrede van dit kleine
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park is ieder vergund, doch alleen eischt de tegenwoordigheid des
Keizers aldaar, dat men met ongedekte hoofde hier doorga. Hier
zag lik de beheerscheres der Russen en eerde de vorstin, die door
manlijken moed en door zoo vele deugden uitmunt en wier naam
op de tong van alle brave Russen zweeft.

Izaks Plaats
Deze plaats behoort ook onder diegene, die de opmerkzaamheid
des vreemdelings verdienen. Zij ligt van de eene zijde aan de Newa. - In het midden rijst de Izaks-kerk, om dus te spreken eene marmer massa. Dezelve is niet afgewerkt en de toren dezer kerk, een
der ondernemingen door Catharina begonnen, wierd door Paul niet
voortgezet. Deze kerk is ook een schoon gebouw, doch echter in genen dele bij de Kasansche kerk te vergelijken. Aan de eene zijde
dezer plaats ziet men de schone wandeling of boulevard, die aan de
admiraliteit heenen vaart en die indedaad eene alleraangenaamste
wandeling oplevert. Aan eene andere zijde eindelijk verrijst het colossale standbeeld van den groten Peter. Hier ziet men hem, op zijn
ros gezeten, terwijl hij de slang der nijd onder zijne voeten vertrapt
en hij op een aanzienlijk stuk rots vastgehecht schijnt. Het was
voorwaar eene grootsche onderneming om zulk een stuk granietsteen
herwaards te voeren, en om den schepper der Russische monarchie op
dezelve, in al het gevoel van kracht en overwinning daarneder te
stellen. Gewis dit gedenkteken en het eenvoudige opschrift: Petro
primo Catharina secunda, Catherina de twede aan Peter den Eersten,
is beiden waardig. Peter en zijne grootheid zijn even reusachtig, in
vergelijking der Lilliputters, die hier tegenwoordig rondkrielen. Peter was wreed in kleinigheden, hij was groot en weldadig in 't geheel, en men vindt tegenwoordig vele vorsten die de beschaafdheid
zelve zijn, en wier bevelschriften egter den ramp van duizenden
hunner onderdanen veroorzaken. Men gevoelt bij het zien van dit
beeld alle de al'beid, die dit werkstuk eer het in zijne volkomenheid
daar stond, geeischt heeft, doch voor het despotismus is alles mogelijk, daar hetzelve over alle de middelen der menschen gebiedt. - Ja,
nog herhaal ik hetgeen ik van Peter eens dichtte:
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Neen, schoon door vlekken ook ontheiligd,
Blijft Peters luister steeds bestaan
'T geschiedboek houdt dien naam beveiligd
Wijst ons zijn woesten oorsprong aan. Ja, ruwheid heeft zijn wieg omgeven
Barbaarsheid heeft zijn jeugd geleid
Doch grootheid heeft den blaam verdreven
En schonk zijn naam de onsterflijldleid.
Kloo~ter

en Kerk van Alexander Newsky 158

Ik bezag deze gebouwen aan den groten schutsheilige van Rusland
toegewijd. Dezelve leggen geheel aan het eind van de Newsky-perspectief. Deze straat wordt egter tegen het einde steeds minder in
schoonheden en men gelooft eindelijk reeds buiten de stad te zijn.
Dit klooster is nog regt in den ouden stijl, en men vindt hier eene
grote menigte huizen en torens. Men ziet eerst een soort van Pantheon dat de graven der voornaamste Russen bevat, en het geen aldus
voor den beminnaar der geschiedenis merkwaardig is. Hier rust de
asch van vele beroemde Russen, en men vindt de praalgraven der
Panin's, Galitzin's, Kutusow's. Onder eene eenvoudige zerk ligt Suwarow met dit opschrift: Hier ligt Suwarow. Twee kl~ine zuilen bedekken de graven van de kinderen des tegenwoordigen keizers. Een weinig verderop ligt de kerk van Newsky. - De bouworde is
schoon doch de versierselen getuigen meer van rijkdom dan van
smaak. Zoo ziet men bijvoorbeeld schilderijen en afbeeldingen van
de maagd Maria of Christus, waarvan alleen het gezicht zichtbaar
is, terwijl het overige met gouden en zilveren platen op verschillende
hoogtens lbedekt is. Ook bewondert men het graf van den heiligen
Alexander, hetwelk geheel van massief zilver vervaardigd is en de
twee eigenschappen van dien vereeuwigde als held en heilige aanduiden. Deze kerk schijnt ook eene grote heiligheid te bezitten. Ten
minsten ik zag reeds op eenen afstand verschillende menschen zich
kruissen en buigen. In de kerk wierd de dienst door eenige in 't
zwart gekleedde monniken, die veel op Dervischen geleken, uitgevoerd en op het eentonig gezang van een van dezelve, was de gemeente, uit eenige vrouwen en eenige gemene Russen bestaande, druk
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bezig met neder te knielen of zich geheel ter aarde te werpen. Men
toonde ook nog een kamer waarin een schilderij waarop de tegenwoordige keizerin door den groten aartsbissChop ingezegend wordt,
terwijl men in de overige portraiten de grote Catharina, Paul, Alexander, Orioff 159 en vele bekende personen herkent. Verder toont men
een kerkhof waarop een ontzettende menigte grafzuilen zich bevinden. Jammer dat dezelve hier als in een pakhuis bij elkander gehoopt zijn, want vele doen de kunst hunner vervaardigers eer aan;
zoo ziet men op een van dezelve eene liggende vrouw geheel en al
aan hare droefheid overgegeven, die zeer schoon is. Andere zoeken
weder door pracht te schitteren en prijken door verguldsels. Sommige vereenigen indedaad de verdiensten der uitvoering bij die der
bewerking. Museum der Wetenschappen

Ik bezag hetzelve, alleen voorgelicht, door de aanmerkingen van
eenen Russischen cicerone, die nu en dan door mijn loonbediende
overgebragt wierden en dus is het mogelijk dat er veel aan mijne
oplettendheid ontsnapte. Het gebouw is uitmuntend schoon, en staat
op de kaay der nieuwe beurs. Men ziet eerst een b~bliotheek welke
ik met stilzwijgen voorbij ga en komt vervolgens aan de verzameling van anatomische preparaten, zoo ik geloof door Peter den len
van den beroemden Ruysch 160 gekocht. Veel is hier, hetgeen een
leek in de ontleedkundige wetenschappen niet beoordelen kan. Hij
ziet de verschillende trappen van de wording des menschen en bemerkt verschillende monsters, aan elkander gehechte kinderen en
vervolgens verschillende onvoldragen kinderen, nevens wormen,
slangen en zelfs· kikkers, die hen schijnen verstikt te hebben. Men
ziet eene kleine Egyptisch graftombe, het lijk van een monsterachtig kind bevattende, en dat door de zorgvuldigheid waarmede hetzelve vervaardigd schijnt, belangrijk is. De zoldering is overal met
visschen, krokodillen en wat dies meer zij versierd. In het vak der
natuurlijke historie vindt men hier onder de viervoetige dieren veel
schoons. Twee opgezette olyfanten, nevens derzelver geraamte, zijn
merkwaardig, en nog meer het gehele geraamte van eenen Mammouth, hetgeen egter veel gelijkheid met den olyfant schijnt te heb180

ben, behalven in de grote en zware voeten en de ontzettende slagtanden die buitenwaards uitlopen. Natuurlijk vindt men hier alle de
dieren die in Noord Asia tehuis horen; de eland, het rendier etc.
Eene zonderlinge verzameling leveren de opgezette personen uit
de Siberische stammen, waarvan ieder in de kleding van zijn land
getooid is, en men verwondert zich vooral over de smalle oogen die
bij sommige Tartaarsche stammen in een geheel scheven lijn lopen.
Eenige kassen bevatten alle de wapenen, kledingstukken, muzykwerktuigen van alle deze volken, zoowel den schoon gewerkten wapenrok van den Japanner, als de beerenhuid van den Laplander. Men
vindt ook de kleine afgodenbeelden in Siberische graven gevonden,
en die zeker eene gedrochtelijke figuur opleveren. Het cabinet der opgezette vogels is niet bij dat van onzen vaderlander Temminck 161 te vergelijken, maar men vindt eene uitmuntende verzameling kapellen en eene van schelpen, verder versteeningen van allerlei aard en eene belangrijke afbeelding van het binnenste der Siberische mijnen waarbij men dan egter diegenen nog
dubbel beklaagt, welke naar de mijnen van dit land verwezen
worden. - Een zeer belangrijk gedeelte van deze verzameling is ook
al het geen Peter den len betreft. Men vindt niet alleen zijn heiduk 162, zijn paard, zijne honden, maar ook alle zijne werktuigen,
zijne vijlen, zijne draaibanken, zijne staatsie- en arbeidsklederen.
nene zaal bevat alle de werkstukken door dezen monarch vervaardigd,
en men staat indedaad verbaasd, bij het zien van hetgeen hij in zoovele verschillende vakken geleverd heeft. Hier is een yvooren kroon,
die hij uithouwde, daar aardewerk dat hij draaide, ginds de kopere platen, waarin hij zijne overwinningen graveerde en dit alles
vermeerdert de bewondering voor eenen man, die waarlijk door de
natuur met zeer vele talenten begaafd was. Op eenen troon ziet men
het levensgroot beeld in wasch van dezen monarch hetgeen men zegt
hem zeer gelijkend te zijn, en men vindt dan onder de ruwe trekken
van dien vorst, doch nog eene zachtheid die men niet verwachten
zou. Verder is deze kamer versierd met de beeltenissen der Russische vorsten, en bij het aanschouwen van Sophia 163, de zuster van
Peter moet men bekennen, dat deze wel in staat was eenigen tijd
door haren invloed over Rusland en zelfs over haren broeder te
regeeren.
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Het Park van Strogonof

Nabij het schone Kamenoi Ostrow verheft zich een ander eiland
ook met vele landhuizen versierd. Het schoonste is het park van
den graaf Strogonof dat voor het publiek geopend is. Wie zoude dit
in de nabijheid van eene zoo grote stad bij ons durven wagen en
egter vindt men hier volstrekt gene gemeene lieden, want de gewone
Rus schept geen vermaak in diergelijke genoegens en dat gedeelte
van de tijd waarin hem geen slaafsche arbeid drukt, wordt behoorlijk
tusschen slapen en zuipen verdeeld. Dit park is in eenen bijzonder
schoonen smaak aangelegd. Eenige schone standbeelden versierden
hetzelve en bij eene kom vindt men het marmer gedenkteken uit
!taliën herwaards gevoerd, en onder den naam van het graf van
Homerus bekend, Het stuk is met basreliëfs versierd, die oudheid
aanduiden, doch om te beslissen of dit nu wezentlijk het graf van den
zanger van de Ilias zijn kan, vertrouw ik mij zelve veel te weinig
oudheidkennis toe, doch vinde het aangenaamer in zulk soort van
stukken gelovige dan twijfelaar te zijn.
Het een en ander

Ik had de eer door keizer Alexander voor zijn Paleis eene parade
te zien houden. De troepen waren bijna tien à twaalf duizend man
sterk, en vormden de Jonge garde. Men wist niet wat men meer
bewonderen moest, de schone houding dezer troepen, of den heerlijken staat waarin zich de artillerie bevond. Deze troepen te equiperen,
te inspecteren, ziedaar de liefhebberij van dezen vorst, die het volk
duur te staan komt. Het volk klaagt en betaalt - doch wie vraagt in
onze verlichte eeuw ook naar het volk? - Weinigen hebben geloof
ik over Petersburg geschreven zonder te spreken van de Iswotschiks,
en indedaad deze Iswotschiks of voerlieden vormen hier eene bijzondere classe van menschen. Hunne baarden en lange rokken getuigen
dat de hervorming van Peter in deze stukken nog niet volmaakt is
geworden. Aan alle de hoeken der straten vindt men hen in grote
menigte, met hunne droschkas. Hunne eischen zijn hoog en liever
blijven zij aan de ruiven welke hunne paarden gebruiken staan, dan
den vreemdeling onder den prijs, dien zij zich gesteld hebben, te bedienen. Naauw denken zij een oogenblik vrij te hebben, of zij laten
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zich achterover op hunne droschkas vallen, en slapen daar zeer gerust tot hen eindelijk het geschreeuw van Iswotschik! weder wekt.
Zij rijden zeer snel en men treft weinig menschen aan die de verleiding van alle dezer rijtuigen wederstaan kunnen en, de mode ten
trots, het durven ondernemen om te lopen.
Om eene stad te leeren kennen is het meestal noodzakelijk meer
dan deszelfs schitterendste wijken te kennen; wil men als vreemdeling de minder bevallige streken van Petersburg kennen leren, zoo
gaat men na Wassili Ostrow. Dit eiland was een der gedeeltens van
Petersburg, die het eerst aangebouwd wierden en het laatste voltooid zullen worden. Peter wilde hier de handelstad aanleggen, doch
hij wierd niet begrepen. Hier ziet men nog houte huizen doch deze
is het niet meer vergund te bouwen, en zelfs mag men hier gene
huizen bouwen zonder dat derzelver innerlijke en uiterlijke inrigting eerst door den keizer is goedgekeurd.
Petersburg is des avonds verlicht door eene grote menigte lantaarnen, wier licht, hoevele millioenen het dan ook kosten moge en hoe
schoon ook de spiegeling van hetzelve in de Newa zij, niet toereikend is. Ik keerde op een avond (terug) door Wassili Ostrow, en ik
verzeker dat wij, niettegenstaande de verlichting, zorg dragen moesten om aldaar op de heerlijke houte trottoirs geen hals, nog :beenen te
breken, doch onder eene regering die de menschen alleen bij getallen rekent, is het verlies van één individu van weinig belang.
Eene der algemeenste klachten in Petersburg is die over de weinige
schone vrouwen die men alhier ontmoet; deze klacht scheen mij gegrond te zijn, ten minsten men ziet vele vrouwen wier kleding bevallig is doch men bekent wanneer men nadert: De loin c' est quelque
chose, et de près ce n' est rien.
Daarentegen schijnt de natuur bij de mannen, de onregtvaardigheid die zij aan de vrouwen bewees, te willen vergoeden, en wie bewonderde niet dikwijls de krachtige mannelijke trekken van den
echten Rus. De ware Russische vrouwen vooral zijn niet onder den
invloed van de ster van Cypris geboren. Hunne brede platte gezichten, hunne korte en dikke posturen, boezemen den vreemdeling weinig bewondering in. Op het hoofd dragen zij eene soort van muts
met goude versierselen opgetooid en eene diergelijke waggelende
schoonheid, die aan alle zijden tot eene behoorlijke dikte uitzwelt
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is het ideaal van den Rus, die zulk eene schone vrouw in zijne taal
door den naam van volwigtige vereert. - Het Polizey-wezen is misschien in Petersburg in eenen beteren staat als men zich gewoonlijk
verbeelt. Aan de hoeken van bijna alle straten vindt men een huisje
waarin eenige Budocniki, meest uitgediende soldaten, staan met eene
soort van lans gewapend, steeds gereed om bij de minste ongeregel dheid hunne magt te gebruiken. Des avonds en des nachts verwittigen zij den voorbijganger door hun aanroepen van hunne waakzaamheid. - Een der schone inrigtingen van Petersburg is ook de
Commerzclub. Zij is een der gezelschappen, zoo sterk in Duitschland
verspreid, waar men speelt, leest, en eet. Geene onderscheidt zich
echter door een zoo uitmuntend locaal. Men vindt hier de allerschoonste vertrekken, door zuilen onderschraagd, en niets ontbreekt
aan dit gezelschap als het nodig getal menschen die het zelve bezoeken. Niets verwondert den vreemdeling alhier meer als het gebrek
aan publieke vermaken, in eene zoo aanzienlijke hoofdstad. Na het
ophouden des Franschen toneels vindt men hier alleen een Duitsch
toneel dat niets 'betekent, en een Russisch dat door weinigen verstaan
wordt. Koffyhuizen worden hier in 't geheel niet gevonden en het getal der huizen tot publieke vermakelijkheden geschikt, kan men tot
het bevallig, doch klein Chrestophsky bepalen. De meeste genoegens worden dus door de omgang in de huizen der bijzondere personen genoten. Hierover echter te oordeelen, eischt een verblijf
van eenige jaren, of ten minsten van eenige maanden en kan niet
als (men) een paar huizen bezocht heeft, met eenen pennestreek beslist worden. Vele reizigers hebben bij hunne reizen door het Russische Rijk die gelegenheid te baat genomen om den gehelen regeringsvorm te laken. Zij kunnen misschien gelijk hebben, doch hoe
is het mogelijk als vreemdeling in eenen gedngen tijd te oordeel en,
welke regeringsvorm het 'best voor den geest eener natie geschikt
is. De Rus is even min voor de belangeloosheid van een gemenebest als voor het eergevoel eener monarchie opgewassen. Een volk,
dat zich nog eerst sedert honderd jaar aan de barbaarsheid onthief,
blijft steeds moeilijk te beoordelen, en in alle gevallen bedenke
men steeds dat ook wegens de kunst van regeeren, de moeilijkste
van allen, deze spreuk blijft gelden: La critique est aisée et l' art est
difficile.
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De Bibliotheek

Dewijl ik vernomen had, dat alhier eene keizerlijke bibliotheek
was, wilde ik dezelve niet onbezocht laten. Men bepaalde mij een
uur waarin ik de bibliotheek bezichtigen kon. Ik vond als directeur
iemand die geen Duitsch en zoo 't scheen slechts gebroken Fransch
sprak. Men toonde mij den weg naar boven. De opzichters waren
eënige stomme Russen in uniformjassen. De inrigting van het locaal
was zeer schoon. Het gehele gebouw was ingerigt met beelden-kolommen, en verschillende vakken, waarin de boeken geplaatst waren.
Deze dragen alle de tytel, zeer net geschreven, op hunnen band en een
aangehangen billet duidt de verschillende vakken aan. Alhier geen
cicerone vindende, besloot ik mijn eigen leidsman te zijn en eenige vakken vindende, die in mijne liefhebberij vielen, bezag ik dezelve. Weldra wierd ik echter door een der opzieners bevolen de
boeken niet in de handen te nemen. Ik gehoorzaamde en bezag de
tytels. Nu waren de kassen op eenigen afstand met een klein hekwerk omringd, en alleen een zeer smal voetpad in de midden opengelaten; weldra beval mij een twede Rus niet binnen de palen van
die vakken te komen en in dien middensten doorgang te blijven. Ik
wist niet of ik mij ergeren wilde of niet. Een dezer wachters was
druk bezig om het stof, dat, door het weinige gebruik op de boeken lag, aftewisschen. Uit zulke trekken leert men de Russische natie en regering kennen. - Alles is hier uiterlijk, alles schijn. Men
wenscht geene Europeesche beschaving. Men wil dezelve alleen tonen
te bezitten. Men wil deze bibliotheek dan doen bewonderen alleen
uit hoofde van het getal boeken. Op het oogenblik dat mij dit vonnis uitgesproken wierd, zag ik aan den ingang der kamer die ik betrad het woord Philosophia met goude letteren staan. Ja, dacht ik
hierop, arme vervolgde dochter des hemels, hier is ook uwe schuilplaats niet. Ik haalde mijne schouders op en verliet het gebouw
mij met de woorden van Schiller troostende
Der nur kennt und ehrt die Musen
Der sie trägt im warmen Busen
Den Barbaren sind sie Stein.
Moge de hemel ons beschaafd Europa in het vervolg niet alleen
voor het Westelijke maar ook voor Oostersch vandalismus bewaren.
185

De Vesting
Deze zoogenaamde vesting is op een klein eiland midden in de
Newa gelegen. Men wordt daarheen gevoerd in eene der menigvuldige boten die gedurig heen en weder varen, en het gezicht van de
Newa, naar de schone oevers ,is indedaad uitmuntend. Dit kleine
eilandje is geheel met muren en torens van graniet omgeven. Midden in hetzelve vindt men de kerk van St. Pieter en St. Paul, wiens
spits, evenals die der meeste andere Russische kerken sterk verguld
is. Hier leggen nu de meeste Russisdhe keizers en keizerinnen begraven, en boven hunne zerken staan kisten, met kostbare sieraden
bedekt. Hier ligt de grote Catharina en naast deze haar egtgenoot
Peter 3, welken haar zoon Paul liet opgraven en naast haar nederlegde. Indien de beide schimmen van den nabuurschap bewust waren, zouden zij elkander al vrij wonderlijk aanzien. Vlak over deze
zerken is een troon voor den keizer bestemd, wanneer hij deze kerk
bezoekt; doch ik geloof dat dit niet dikwij Is gebeurt. Verder ziet
men hier nog een schoon werkstuk van yvoor, van Peter den eersten. De kerk is voorts geheel en al versierd met veroverde vaandels
en vlaggen. De Turksche zijn egter het grootste in getal, want daar
zij meestal vrij gaaf zijn, schijnen zij zoo vele moeiten niet gekost
te hebben als de Franschen die meest in flarden en doorschoten zijn. Nabij deze kerk ziet men in een klein gebouw de boot, die als het begin der Russische scheepvaart kan aangezien worden, en die daardoor belangrijk is. Men scheept zich hier weder in, en vindt kort
hierbij eene plaats waar het huisje staat, hetwelk Peter den eersten
ten tijde van den bouw van Petersburg bewoonde. Het ziet er vrij vervallen uit, en is niet veel fraaier als datgeen in hetwelk zijne Majesteit te Zaandam logeerde. Bij hetzelve vindt men een boot door Peter zelve getimmerd, doch die door den tijd zoo verrot is, dat men
toen ik dezelve bezag, bezig was om dezelve met nieuwe spijkers
aan elkander te hedhten, en dus wierd dan ook deze boot even als
een zeker vorst van Europa deux fois neuf.
Het Arsenaal
Ik ging onder het geleide van eenen zoon van Mars, den tempel
van dien krijgsgod bezichtigen. Men heeft in een gedeelte der stad
verscheide arsenalen. Een van hetzelve, door Alexander opgerigt,
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is een uitmuntend gebouw. Dit kan men nu met regt een tuighuis
noemen, want hier worden alle de werktuigen der verwoesting vervaardigd. Het gebouw is in een menigte ruime zalen afgedeeld. Hier
worden geweren, daar geschut vervaardigd. Alles wordt in beweging gebragt door eene dampmachine. Onder de belangrijkste bewerkingen behoort zeker het boren van het geschut, hetgeen wij alhier zagen en ontzettend is de kracht waarmede dit ten uitvoer moet
gebragt worden. Op andere plaatsen word weder al het nodige ijzerwerk vervaardigd of "de kanonnen beproefd. Alles is in eenen zeer
grootschen en schonen trant ingedgt. De werkbanken zijn van mahonyhout, schone kopere platen bevatten de modellen van al hetgeen
gewerkt moet worden. De dampmachine wierd reeds zoo vaak en
zoo goed beschreven dat ik het niet wil ondernemen dit te verbeteren. Eindelijk komt men boven in het gebouw in eene uitmuntende
zaal. Hier ziet men in volkomenheid:
Ces foudres de la guerre
Dont la bouche de bronze enfante Ie tonnerre.
Hier ziet men zeer schoon gewerkte kanonnen terwijl de wanden
met wapenrustingen en tropheën van vlaggen en vaandels versierd
zijn.
Het andere arsnaai tegenover dit staande, hetwelk door schone
beeldhoudkunde versierd is, wierd op last van den bekenden Orloff
vervaardigd. Aan deszelfs ingang prijken de ontzettende grote kanonnen onder de regering van de Czaren voorgangers van Peter den
Groten, gegoten. Binnen getreden wordt men door eene grote menigte gewelven en kamers gevoerd, alle met vaandels en wapens versierd. Hier ontdekt men alle den buit op de verschillende volkeren
behaald. Hier ziet men den standaard der Ottomanen, hunne paardenstaarten, hunne sabels, en kanonnen en zelfs de versierselen van
de toppen hunner Moskeën. Hier prijkt het standbeeld van Cathadna, door Orloff uit ltaliën medegebragt, doch naderhand op last
van Paul afgenomen, en nu weder hersteld. Men ziet hier zelfs het
opgezette Arabische paard dat door de grote vrouw gebruikt wierd.
- Bijzonder is het op te merken, wanneer men een diergelijk tui~lUis
beziet, hoevele moeite de menschen genomen hebben om middelen
uit te vinden, om elkander op een gemakkelijke wijze van de rampen
van dit ondermaansche leven te verlossen.
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L'homme seul, l'homme seul dans sa fureur extrême
Prendra brutal plaisir à s' égorger soi même.
Men ziet hier allerlei soort van strijdbijlen, lansen, pistolen, geweren, kanonnen. Men heeft hier gelegenheid om de Engelsche, Oostenrijksche, Russische, en Fransche inrigting der artilleriën te vergelijken. Men ziet hier hoe verschillende stukken in vroegeren tijd
op eene vrij domme wijze bewerkt wierden en hoe de menschenmoordende kunst, dank zij de verlichting onzer dagen, vele vorderingen gemaakt heeft. Hier ziet men denzoogenaamden triomfwagen
der artillerie, die op zekere gelegenheid door Petersburg plag rondgevoerd te worden. - Verder ziet men de plans van verschillende
vestingen als Schlüsselburg, Nyborg, Ockzakof en Derbent. Dit
tuighuis bevat ook nog eenige merkwaardigheden van Peter, zooals
bijvoorbeeld zijne chais en ook de vaan der Strelitzen, die zulk eene
rol in zijne geschiedenis spelen. Moeilijk ware het mij een catalogus
van alle de verdere merkwaardigheden van deze gebouwen te leveren, doch zij zijn zeer merkwaardig en overheerlijk gebouwd. Ziedaar dan een soort van Etna waarin gedurig door de Cyclopen 164
van 't Noorden wapenen ter verdelging gesmeed worden. - Mog~
nooit de tijd verschijnen dat de volken van het Westelijk Europa
eens die zelfde overwinnaars, die zij huldigden, als vijand zullen
moeten ontmoeten. Doch neen, Europa heeft niet van Rusland te
duchten. Dit colossus van magt en grootheid, deze wonderbare vereeniging van zoo vele tegenstrijdige gezindheden en bestanddelen
is ook tot het verhevenste toppunt van deszelfs grootheid genaderd.
Terwijl het nog met uiterlijken glans de oogen der volken verblindt,
zal het inwendig bederf langzamerhand de zuilen des staats slopen.
Burgerlijke oorlogen zullen misschien ontstaan, of afgelegen satrapen hunne onafhankelijkheid zoeken te verkrijgen. Maar zeker verschijnt eens het oogenblik der ontbinding, waarin dit rijk in den
chaos der verwarring zal verzinken, en het overige gedeelte der waereld voor altoos van de vrees voor deszelfs overheersching zal bevrijd
worden.

De Hermitage
Reeds veel schreef ik over Petersburg, en nog geen woord over het
beroemde paleis van Catharina, over de bekende hermitage. Reeds
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had ik gehoord dat eenige noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw, de vreemdelingen den toegang beletten. Ik ging derwaards
met eenen anderen reiziger. Een Rus met zijn nied, nied, 't geen
deze steeds in den mond hebben, weigerde ons de intrede, doch wij
kwamen tot bij den directeur, die ons vergunning gaf, en de deuren
van den tempel der Muzen openden zich. Het onaangenaamste is alhier dat men geheel verrukt door al het schoon hetwelk men aanschouwt, gedurig van de eene kamer na de andere, om dus te spreken,
voortgezweept wordt, terwijl de Rus die u rondleidt u van niets eenige uitlegging verschaft en het zeer moeilijk is om na alles gezien te
hebben, gene geheel verwarde denkbeelden te verkrijgen. Het Kabinet - schilderijen alhier bewaard, is door geheel Europa bekend.
Het bestaat uit niet minder dan vierduizend stukken, zoodat het oog
op het laatst door dat alles vermoeid wordt, en slechts weinige stukken met eenige oplettendheid beschouwen kan. De meeste schilderijen hangen in eene menigte kleine kamers, en eenige gallerijen,
waarvan sommigen egter zeer duister zijn. - Het schoonste gedeelte
van dit cabinet is zeker datgene dat tot de Nederlandsche of Vlaamsche school behoort. Alle de stukken zijn met de naamen van deszelfs
makers vergezeld. - Reeds in een der eerste kamers vertoont men den
vaderlandsehen Wouwerman. Hier ziet men zijne paarden altijd zoo
verschillend en zoo schoon, zijne stallen, zijne valkenjagten, zijne
gerechten, alles met dat levendige coloriet, hetwelk de natuur zoo
wel weet na te bootsen. Bene andere kamer is aan de kunst van Teniers toegewijd, en bier bewondert men dezen schilder, zijne Vlaamsche boeren, zijne kermissen, alles even waar en naief. Bene derde
kamer opent 2'Jich en de naam en de kunst van Rembrandt blinken aan
alle zijden in den krachtigen schilder. Hier ontdekt men menig
portrait, waarin het penseel van den schilder den mannelijken ernst
van den waren Nederlander afgebeeld heeft. Een vierde zaal vertoont
de stukken van Berghem 165, zijne drift en 't vee, en de schaduw der
overblijfselen van Romes paleizen, en zijne donkere landschappen.
Vele andere Nederduitsche schilders van naam vertonen ziCh hier
nog, doch een der belangrijkste vertrekken is een kamer die geheel
den roem van Nederland gewijd schijnt. Hier vindt men de afbeelden der Noordhollandse vrouwen, en het model van het huis van
Peter, aan Alexander geschonken. Hier ziet men tevens eene menigte
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zeer kleine schilderstukjes, die alle meesterstukken in hunne soort
zijn. Hier ontmoet men van Metzu, van Douw, van Van Mieris. En
ik zag alhier vele stukjes die mij reeds uit de navolging der graveerkunst bekend waren. Doch wij willen voortgaan. Hier toont men veel
uit de Fransche school, en hoe valt deze niet af, wanneer men de
Vlaamsche verlaat. In stede van waarheid in coloriet en uitdrukking,
vindt men hier dikwijls eene overdreven natuur. Deze heilige familie is geheel valsch uitgedrukt. Deze personen uit het schilderij,
Jephta voorstellende, schijnen na slegte acteurs en niet na de natuur
nagevolgd te zijn. Doch ook hier is veel schoons. Daar verheft zich
Poussin 166 met al die majesteit, met dat schoon dat zoo zeer aan
het ltaliaansche grenst, en hetzelve door eene dichterlijker verbeelding overtreft. Ja, hij was waarlijk dichter. Met welke majesteit heeft
hij daar den gezant van het volk van Israël voor den koning van
Egypte daargesteld. Hier ziet men Claude Lorrain, 167 ook deze heeft
het landschap eene meerdere majesteit willen geven. Overal vindt
men bij hem de oude bouwkunde weder en zijne blaauw geschilderde
zeeën bespoelen den voet der hemelhoge kolommen. Welke eene
menigte werken van Vernet, 168 steeds zeehavens, doch steeds verscheiden, en welke heerlijke maanlichten levert niet zijn penseel.
Daar hangt een schilderij van Le Sueur, 169 een der eerste herstellers der kunst in Frankrijk. Welke schone, doch harde omtrekken.
Hier legt een gemartelde Heilige, de kleur des doods verft zijne lippen. Alles neemt deel in zijn lot, en hoe beeft niet dit kind terug,
aan hetwelk de moeder den heiligen lijder vertoont. - Hier is nog veel
Fransche arbeid, de Van Loo's, 170 de Vouet's 171 vertonen hunne
manier, die het verwijfde tijdperk van Philippe d'Orléans 172 en
Lodewijk den 15e waardig is. Eindelijk ziet men zelfs de bevallige
schilderijen van Me Ie Brun, 17.3 aan den edelmoedigen en galanten
keizer geschonken. Welke lief geklede dames, welke bevallige costumes. Doch men hange zulk eene schilderij naast dat van Rembrandt! Ook nog Italiaansche stukken vertoont deze verzameling.
Men herkent de bekende namen van Tintoretto, Titiaan en bewondert
schone Madonnakoppen, doch men kan niet meer bewonderen, en
het oog moet eindelijk rusten. Keeren wij nu nog eens naar de doorgerende zalen terug, welke heerlijke versierselen, welke smaakvolle
inrigting van deze vertrekken. De vloeren zijn meest allen van de
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schoonste houtsoorten in elkander gewerkt en gelegd. De schoonste
spiegels prijken van alle kanten en heerlijke pendules tonen de
meesterstukken der Fransche fabrieken. Van alle kanten schone vasen van porcelein uit de Duitsche en zelfs Russische fabrieken. Een
soort van versierselen welke men hier aantreft en dat Rusland alleen
oplevert, zijn de tafels en de heerlijk gewerkte voetstukken en ontzettend grote kommen van het schoonste graniet en porphier, in alle
mogelijke kleuren. Voorts ziet men de standbeelden der Russische
vorsten en vorstinnen. Een soort van boudoir toont het afbeeldsel
van de grote Catharina de 2e, om haar vertoonen zich de borstbeelden der Galitzin' s, Potemkin' s en andere, die den roem van hare regering hielpen vereeuwigen. - Doch andere verzamelingen roepen
ons weder. Opnieuw schilderijen, en de vereeniging van alle de
werken waarin de graveerkunst de meesterstukken der grote kunstenaars bewaard heeft. Daar staan de draaibanken en werkstukken van
Catharina. Zou dit gene geest van navolging geweest zijn? Doch
hier vertoont zich een geheel nieuw vak. Een uitmuntend kabinet
van gedenkpenningen en munten boeit onze aandacht. Deze zijn hier
niet, zooals in andere verzamelingen, in laden opgesloten maar in
een soort van leezenaars gerangschikt, zoo kan men met eenen opslag
des oogs dezelve beschouwen. Ieder Grieksch vorst sints Alexander,
ieder Roomsche keizer, heeft hier zijne plaats en men vindt aldaar
alle de munten onder zijne regering geslagen. Andere kasten bevatten de gedenkpenningen ter eere der Europeesche geschiedenis geslagen tot zelfs diegenen toe, welke de overwinning van den Corsikaanschen veroveraar vereeuwigen. Een andere kas weder bevat alle
de Russische munten. Welk een onderscheid tusschen het eerste
pakje koper dat onder de Russische grootvorsten als geld gebruikt
wierd, en den schonen roebel onder de regering van Alexander den
gezegenden geslagen. - Hier ziet men weder het elpenbeen, in alle
mogelijke vorm bewerkt, en men bewondert de kunst die op zoo
vele bekers gehele veldslagen, of geschiedenissen uitgehouwen heeft.
Eene verzameling van uitnemende waarde is die van gesnedene steen
of zoogenaamde cameën. Ook hier leert men de kunst der ouden
bewonderen. Hoe zoude men hier dagen kunnen doorbrengen om
alle deze afzonderlijke schoonheden te waarderen. Eene zaal bevat
een groot gedeelte der kunst door den Keizer te Parijs gekocht, bij
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schone schilderijen voegen zich heerlijke beelden. Hoe smaakvol is
deze groep, alwaar twee kinderen elkander omarmen, de een, eene
tros druiven in de hogte houdend, welke de andere zoekt te bereiken.
Niet minder schoon is de Hebe welke den kelk met den nectar aan
de Goden inschenkt.
Eene kas vertoont meer rijkdom als kunst. Hier ziet men edele
gesteentens op allerhande wijze tot versieringen gebruikt en ingezet.
Van alle zijden schemert men van de glans der robijnen en smaragden, doch het hart blijft hierbij koel. Hier ziet men eene menigte
gewerkte dozen en portraits. Meer bewondering verdienen de
heerlijke kommen van graniet, de schoonste vazen van porcelein door
de Russen zelve vervaardigd, waarop de schilderkunst de schoonste
gezichten uit Petersburg en Moskou voorgesteld heeft. De herbouwing :belette ons eenige kamers te zien, diegenen geloof ik, alwaar
men de schone verzameling van delfstoffen van Pallas 174 vindt.
Ik zag egter nog de bevallige zaal welke tot toneelvertooningen gebruikt wordt, en die met verschillende borstbeelden versierd is. Ziedaar een kort en zeer onvolmaakt denkbeeld van alle de schatten,
welke de hermitage bevat. Moeilijk is het bij een zoo kortstondig
verblijf alle de bijzondere schoonheden naar eisch te waarderen.
Voorden vluchtigen liefhebber en reiûger moge zulk een bezoek
van eenig belang zijn, het is zulks echter niet voor den echten beminnaar of kunstenaar, welke voorbeelden zoekt, en die hier door
hoflakeyen rondgeleid, of liever gevoerd, aan het einde van deze
wandeling zich in den staat van Tanta:lus be~indt. Vandaar dat bijna
ieder in Petersburg over deze hermitage spreekt, en bijna niemand
over deszelfs bijzonderheden of schoonheden weet te spreken. Iedere
kamer die men nu in eenige minuten bezoekt, konde den bezichtiger
eenige uuren bezig houden. Doch het is hierin ook zooals meestal
in al hetgeen dat de Russen in het vak der kunst bezitten, schijn!
Men wil tonen dat men deze schatten bezit, of deze nu gewaardeerd
worden en voor den kunstzin der tegenwoordige of volgende geslachten van nut zijn, hierom bekommert men zich weinig. Men vertoont met dezelfde koelheid de meesterstukken der schilderkunst, en
een grote vergulde haan en paauw, met edelgesteentens als oogen,
enz. hetgeen zeker in wezentlijke smaak nogal eenigzints verschilt.
Alles bewijst dat men hier de kunst even als de natuur met geweld
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wil scheppen en doen ontstaan. Men wil aan de boorden der N ewa,
die vruchten doen geboren worden, die alleen onder een zachteren
hemel, bij meerdere beschaafdheid te vinden zijn. De Rus bezit de
grootste geschiktheid tot nabootsing. Hij zal het misschien, eenige
bijzonderheden uitgenomen, zoo ver brengen om Rubens of Van Dijk
na te bootsen, doch zal zelden een scheppend kunstenaar worden.
De kracht van Peter kan zijn volk voor het uiterlijke aan de barbaarsheid ontrukken, doch kan hunne gemoederen niet op de hoogte der
beschaafdheid voeren. Alleen door veredeling van het gevoel kan
zich eene natie verheffen, en door het besef van het Ideaal der kunst
zijnen boezem verwarmen. Doch zoo lang een volk nog slechts bestemd is in slavernij en domheid het leven door te brengen, zoo lang
kan alle verligting van dit volk nog alleen eene vrucht zijn, aan diegene gelijk, die in broeibakken en orangerijen geteeld worden!. -

Het T aurische Paleis
Voer mij naar het Taurische paleis zeide ik tot mijnen loonbediende. Deze bestelde den voerman. De droschka reed dooor eene menigte straten van Petersburg, die ik nog niet gezien had. Wij zagen
eene menigte kerken van verschillende bouworder met hunne vijf
torens prijken, en hielden eindelijk aan de poorten van het Taurische paleis stil. Dit paleis behoorde naar ik geloof, weleer aan Potemkin 175 den Tauriër. Thans behoort het den Keizer. De intrede
wierd mij toegestaan. Men treed eerst in de ruime voorzaal dien het
verwulf en de koepelvormige toren van boven bedekken, van alle
zijden ziet men aan de wanden de heerlijke koppen die de helden
der oudheid voorstellen. Men treed verder, en nu kan men de verzoeking niet wederstaan om te geloven dat men zich in de paleizen
van Armida 176 bevindt. Men ziet zich eensklaps in eene prachtige
gallerij van alle zijden door heerlijke kolommen omringd. Verder
ziet men een tuin midden in de zalen van het paleis aangelegd,
en voorts heeft men het gezicht op het overschoone park. Deze gallerij of liever vorstelijke zaal prijkt met de marmere navolging van
de meesterstukken der oudheid. Hier ziet men hoe veel het marmer
verschaft, hetwelk het pleister niet navolgen kan. Hier ziet men
aan de eene zijde den Laocoon onder den verdubbelden aanval der
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slangen bezwijken en iedere zenuw zijns lijden in het marmer uitdrukken. Aan de andere zijde ontvlucht Cleopatra door den beet der
aspis den triomfwagen van Augustus, verder ziet men de schoonste
nabootsingen van de beroemdste beelden der oudheid. Hier ziet men
de verliefde Diana zich over den slapenden Endymion henen bukken
en de onvoorzichtige Psyche het geheim harer verbintenis onthullen. 177 Ginds prijken de verschillende gestalten waaronder de
Godin der schoonheid of de Beschermgod der kunsten aangebeden
wierden. Een nieuw genot levert de bezichtiging der verdere kamers
op. In eene der eerste hangt een levensgroot schilderij alwaar Orpheus door zijn gezang de geesten van den Acheron 178 verzoekt.
De liefde geleidt zijne snaren en verzelt hem. De schone Persephone is in zachten weemoed verzonken terwijl de razernijen 179 vergeefs hunne ooren tegen deze tovertonen verstoppen. Eene nieuwe
kamer wordt door stukken van eene mindere grootte versierd. Hier
ziet men Scipio die de geliefde bruid aan den minnenden jongeling
wederschenkt; Salomo, die door zijne wijsheid de moederlijke tederheid weet te erkennen en Achilles, die zijn geslacht ontdekt en naar
de wapenen grijpt, terwijl de bevende Deidamia 180 zijne knie omvat. De Rus, die ons verzelde wist volstrekt niet door wie deze stukken geschilderd warep.. Ik geloof mij echter te herinneren, dat zij
het werk van Angelica Kaufmann 181 zijn. - Verder onderscheiden
zich alle deze schone vertrekken door de smaakvolle versiering, door
de schoonheid der vazen, der spiegels en huisraad. Men zag onder anderen eene allerliefste toneelzaal, en indedaad maakt dit paleis
wiens kamers eene schoon uitzigt op het park hebben, eenen verrukkelijken indruk, en kan bijna als het werk der tovergodinnen
aangezien worden.
Mengelingen

Vele bijzonderheden levert Rusland en ook des zelfs hoofdstad op,
doch moeilijk is het bij een kortstondig vei'blijf een waar oordeel
te vellen. - Wat de regering aangaat, is het nergens gemakkelijker
om dezelve te hekelen, of om eene menigte bijzondere anecdotes
wegens dezelve op te zamelen. Doch de gehele regering is een zoo
wonderlijk zamenstel dat zelfs iemand die zints verscheidene ja194

ren door de regering gebruikt wordt, mij zeide nog zeer veel niet
te begrijpen. De regering is in vorm despotisch, en indedaad misschien aristocratisch, dewijl de invloed van de edelen uiterst groot
is. Doch nimmer egter kan deze regering eenen trap van beschaving
bekomen, zoo lang het regt van lijfeigenschap nog blijft voortduren
en zoo lang er eigentlijk in het gehele land volstrekt nog geen
regt is. Dit laatste klinkt overdreven en is egter tog geheel waar.
Ik was eens bij eenen bekenden op een der eilanden genodigd.
Wij wandelden derwaards. Na de verschillende eenzame wegen van
het einde van Wassili Ostrow doorwandeld te hebben, kwamen wij
aan Chrestophsky, een soort van algemeene vereeniging van de
schone Petersburger wereld des Zondags. Hier ziet men de Newa tusschen eene menigte der bevalligste landhuizen vlieten, en het gezicht
alhier is allerbekoorlijkst. Aan de eene zijde verheft zich het landhuis
van den graaf Naritskin, wiens schoone wederhelft de eer genoot
voor eenigen tijd den alleenheerscher der Russen in hare armen te
boeien. Dit landhuis is in eenen schonen Oosterschen smaak. Na ons
op de Newa ingescheept te hebben, hoorden wij eensklaps de zoo
bekende Russische hoornmuzyk, hier door lijfeigenen uitgevoerd,
waarbij deze ieder eenen langen hoorn hebben welke alleen eenen
toon voortbrengt. Deze harmonie was verrukkend en scheen een
heerlijk orgelmuzyk. Op Chrestophsky vindt men onder andere een
echt Russisch vermaak, alwaar door houte stellaadjen en wagentjes,
die in vaste sporen naar beneden rennen, de bekende ijsbergen die
des winters zooveel tot de Russische genoegens toebrengen nagebootst worden. - Op een Zondag-morgen wierd ik afgehaald om
eenige der schoonste oorden van Petersburg te bezigtigen. Wij reden
eerst na den zomertuin en bezagen een gedeelte van dezelve die mij
nog onbekend was en indedaad niet minder bevallig voorkwam. Hier
bezagen wij ook nog het Michailowsch paleis dat na den dood van
Paul geheel verlaten is. Dit paleis is het kleinste van diegenen, die
zich in Petersburg zelve bevinden. Deszelfs bouworder is somber
en onbevallig. Op een plein voor hetzelve staat nog een standbeeld
van Peter, dat egter geheel mislukt is. Van hier reden wij naar Kamenoi-Ostrow. Hier was groot gala op dien dag hij de Keizerin.
Van alle zijden snorden ons de prachtige equipages voorbij. Deze
zijn meestal met vier paarden twee aan twee bespannen, op de eerste
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paarden zitten kleine Russische jockey' s die zich door eene grote levendigheid en behendigheid onderscheiden. Hunne kleding bestaat
in eenen bruinen rok, meestal door eene rode sjerp vastgebonden
en een ronde hoed. Hier overal liepen de roodgeklede hoflakijen
en Moren rond. Een weinig agter het park bevindt zich de sierlijke
Grieksche kerk, alwaar zich de Keizerin bevond. Van alle kanten
zag men nieuwsgierigen die niet binnen konden treden; deze van
een schaar van lakijen vergezeld, plaatsten zich voor de verschillende
ramen en waren ieder oogenblik druk bezig met te buigen en zich
te kruissen. Dit kruissen geschied met eene bijzondere bevalligheid
doch is alleen vorm, want de Rus zal op hetzelfde oogenblik lagchen
of kleine diensten verrigten. Eindelijk opende zich een deur waaraan de Keizerin door twee lakijen verwagt wierd. Zij vertoonde zich,
en ik had nu de gelegenheid haar geheel te onderkennen. Zij was in
't wit met een diadeem van perlen. Zij groette de omstanders met
zeer vele vriendelijkheid. Zonder haar als eene schoonheid te erkennen vond ik in haar gelaatstrekken veel belangrijks en bevalligs.
Nu keerden wij (terug) na Wassüi Ostrow, waar zich ook vele schone gebouwen bevinden. Overal ontwaart men Russische kerken waarvan het getal zeer groot is. Dezelve zijn meestal met vijf torens voorzien, die in een soort van vijfhoek gesteld zijn en wier koepels met
metaal beslagen zijn. De klokken luiden zeer dikwijls, een gedruis
waarover de vreemdelingen klagen doch waaraan de Amsterdammer
geheel en al gewend is. - De baard blijft nog steeds een der geliefde
sieraden van den echten Rus. Nog de bevelschriften van Peter, nog
de stroom der tijden kon hem dien tooi ontnemen en welligt wilde
ons de Rus onze gehele Europeesche beschaving terugschenken, indien dezelve met het verlies van dit pronkstuk gekocht moet worden. Indedaad de kleding der Russen met hunne wijde en lange
mantels, door eenen gordel vastgebonden en hunne baarden, geeft
hun een schoon en manlijk voorkomen. Vele Russische kooplieden
hebben de EuropeesChe kleding aangenomen doch egter hunne baardc:m behouden. Hoewel ik nog weinig er over oordelen kan zoude
ik het met diegenen eens zijn welke de Russen voor eene indedaad
goedaardige natie houden, welke alleen eene betere leiding nodig
had. De gemeene Rus is voorts steeds opgeruimd, steeds glimlagchende en heeft niet dat brutale, hetwelk men zoo dikwijls zelfs
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bij ons vindt. Wat eigentlijk de beschaving alhier betreft, dit blijft
mijn geloof dat zij grotendeels schijn blijft, en de gemeene Rus voedt,
even als bij alle andere natiën, haat tegen de vreemdelingen, die slimmer en rijker als hij zijn. En men had misschien slechts eenen tweden Pugatschew 182 nodig om Rusland weder tot de staat, waarin
hetzelve zich voor tweehonderd jaren bevond, te zien terugkeren.
De Rus is zeer morsig van aard en zijne goedaardigheid gaat zelf
zoo ver, dat hij niet toelaat dat men verschillende insecten vervolge
die de vrucht van zijn climaat of liever van zijne morsigheid zijn.
De tijd die de Rus van zijnen arbeid overschiet wordt behoorlijk
tusschen zuipen en slapen verdeeld. Overal waar men zich keert ontmoet men steeds slapende menschen. De iswotschik slaapt op zijne
droschkas, de koetsier op zijnen bok, de bediende op de trap van het
huis. - Verder werken de Russen zeer snel doch niet stevig. In den
tijd van twee à drie maanden ziet men als door toverij paleizen van
twee à drie verdiepingen ontstaan. Doch naauw hebben deze huizen, die terstond betrokken worden, eenigen tijd beleefd of de muren zakken en scheuren van allen kanten. Bij eene duchtige regenbui
ziet men den liefelijken hemelschen daauw aan verscheiden zijden
indroppelen. De landhuizen zijn van buiten aUersierlijkst, doch van
binn~n ook zeer ligt en digt en moeten bij de eerste aannadering der
koude verlaten worden.
De Petersburger koopman leeft geheel op den Duitschen trant met
dit onderscheid dat deze levenswijs alhier zeer veel geld kost. De
hoge toon waarop men alhier plagt te leven, is egter ten uitersten verminderd. Over het algemeen is de handel hier 't geen hij steeds in
eene hoofdstad is, niet de eerste stand en daarom zoekt de koopman
alhier door dien handel de uitgaven van het lopende jaar te bestrijden, zonder dezen zelfden handel met eenige liefhebberij te drijven.
In eenige huizen alhier heerscht de Fransche taal, die de taal van
't hof is en zelfs door de gemene Rus meer dan het Duitsch verstaan
wordt. Verwonderingswaardig is de geschiktheid waarmede de Rus
deze taal spreekt, zoodat het geen wonder is dat men hem den naam
van Ie Français du nord, welke hij ook in verscheiden opzichten
verdient, gegeven heeft. Het climaat is ook een dier eigenschappen
van Petersburg, die den vreemdeling niet zeer bevallen en egter door
de inwoners verdedigd worden. Het is op het oogenblik dat ik dit
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schrijf 27 Augustus en ik. kan egter verzekeren dat een Novemberdag
in ons climaat niet kouder nog onaangenamer kan zijn. -

Ik heb ook in Petersburg gewandeld
Het was nog voormiddag, en ik zat op mijn kamer in het Hotel
d'Europe. De zon was na een regenachtige voormiddag eenigzints
è.oorgebroken en ik dacht aan den schrijver van de bekende wandelingen door Petersburg. 183 Ik kan ook wandelen dacht ik, zag op
mijn horlogie, nam mijn stok en ging na beneden. Ik begon mijne
wandeling met het boulevard en zag, hoe op keizerlijk bevel den gehelen gracht, die hier nog voor eenigen tijd was, nu gedempt was
en hoe misschien deze gcl1ele wandeling, een werk van ontzettende
sommen, verlegd of vernietigd zou worden, om nu iets plaats voor de
parade te bekomen. Ik ging verder de admiraliteitskaai en bewonderde dit heerlijke gezicht over de Newa dat immer schoon blijft,
en steeds nieuw schijnt. Hier ziet men dan aan zijne regte hand eene
ontzettende rei van vorstelijke woningen of paleizen, welke door het
winterpaleis begonnen, door de hermitage voortgezet worden en eindelijk met het marmer paleis eindigen. De naam van dit paleis maakt
meer indruk: dan het gezicht van hetzelve, want hoeveel marmer dan
ook tot hetzelve gebruikt is, heeft deszelfs somber uitzigt en smaaklooze bouworder dan maar in 't geheel niet de eer om nog te bevallen.
Inde nahijheid dezer paleizen ontmoet men zeer vele Russische
equipages met prachtige liverijen, doch het allersdhoonst is toch
steeds wanneer een echte Russische koetsier met eenen deftigen
baard, de rossen regeert. Hier is het misschien de plaats een woord
over dat costuum der Russen te zeggen. Hetzelve is zeer verschillend
en nadert bij den een meer, hij den andere minder tot de Europeesche wijze. Sommige hebben den baard behouden, doch den
kaftan tegen een sluitjas verruild. Groot is nog egter het verschil
tusschen den gemenen Rus en diegenen die reeds sierlijker gekleed
zijn, en wien een rode sjerp den blaauwen of bruinen kaftan, dikwijls
van zij den, toeibindt. De vrouwen van de eerste classe hebben de mode
der Franschen hulde gezworen. Die der burger-classe dragen kleine,
korte mantels en dikwijls een schalk over 't hoofd en die der gemeenste classe eindelijk kleden zich zooals overal, zooals zij 't best
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kunnen. Nu trad ik in den zomertuin. Aan deszelfs· ingang vertonen
zim immer eene menge van Russen die allerlei versnaperingen verkopen, en die juist geen zeer be;haaglijk voorkomen hebben. Naauw
was ik eenige smreden verder gegaan of ik zag in het lommer der
bomen, eenen dikken Turk nederzitten met rood maroquijne laarzen,
witte onderklederen, en eenen groten orangekleurigen mantel. Hij
zogt misschien de nagtegaal die hij niet gevonden zal hebben. In het
twede gedeelte van den zomer-tuin ontmoette ik nog een twede Turk,
in hloedrood gewaad, en kort daarna eenen Griekschen monnik. Deze
zijn geheel in 'tzwart gekleed en met een soort van zwarte doek over
't hoofd, gelijken zij niet weinig na de toovenaars uit deharlequinades. Ik wandelde nu verder een der kleine kanalen langs. Deze zijn
geheel met ballustrades van ijzer omringd, en verder vindt men eenige metale bruggen. Zoo kwam ik eindelijk aan het reeds beschreven
Gostinoi Dvor, en vandaar op de markt. Deze markt ,is indedaad nationaal, zij beslaat eene zeer grote plaats en bestaat uit eene ontelbare
menigte van reien, gewelven, kramen etc., in het midden van dewelke
een soort van open plaats is. Alhier ziet men nu alle de behoeftens
des gemenen volks verkopen, eetwaren, kledingstukken etc. Hier
vindt men eenige vrouwen, doch anders schijnt hier ,in Petersburg al
de handel, die bij ons tot het departement der vrouwen behoort, door
mannen gedreven te worden. Op het midden van deze markt staat
een klein sierlijk kapelletje met heiligenbeelden waarvoor de Rus
zich in 't voorbijgaan kruist. Kopers en verkopers dringen hier door
elkander. Sommigen hebben alles 't geen zij verkopen aan hun lijf
vastgehecht. Anderen weder lopen rond met gehele manden met
broodjes, weder anderen met quass, nog anderen eindelijk met thee
of met een soort van drank die zij in een blaas onder de armen
voeren, dien zij dan persen naar mate de aftrek vermeerdert. Ik verliet eindelijk het bont gewoel van deze onafzienbare markt en zette
langs de heerlijke grachten mijne wandeling voort.
Op deze grachten was alles druk bezig met wasschen. Dit wordt
hier ook weder op eene militaire wijze ;behandeld, want het gewaschte
wordt niet uitgewrongen, maar uitgeklopt. - Ik zag verder nog verschillende kerken, en besloot eindelijk terug te keren. Ik ging voorbij
het schone stenen theater, dat voor eenige jaren een prooi der vlammen wierd, en dat in zijn geheel is staan gebleven. Ik zag de heer199

lijke schone casernes, die hier indedaad paleizen gelijken en kwam
zoo over de Izaksplaats weder te huiswaards, na eene wandeling van
meer dan twee uur waarin ik echter slechts een zeer klein gedeelte
van Petersburg bezocht had. Bij het wandelen alhier ontmoet men
ook gedurig de verschillende militaire kledingen, die meest zeer
sierlijk zijn want op dit uiterlijke wordt bijzonder gelet. - Twisten
onder het volk ziet men hier weinig, want behalve dat hetzelve over
het algemeen zeer goedaardig is, zoo is oogenblikkelijk een van de
wachters daarbij en weldra ziet men een polizey-officier die gedurig
met de grootste snelheid op zijn droschka door de stad rijdt, en
wiens uitspraak dikwijls vrij willekeurig is. In de grote straten vindt
men overal de schoonste widkels en dit wordt door annonces in bijzondere grote letters dikwijls in drie à vier talen kenbaar. Menigvuldige magasins de modes vindt men alhier en dit stuk moet de
Petersburger egtgenoten ook nogal vrij duur te staan komen. - Ook
ziet men op vele plaatsen "holländische Buden" geschreven en men
herkent met genoegen in dezelve onze werkzame landgenoten uit
Overijssel. Op de grote markt herkende ik ook een soort van kraam,
die ons zeer vreemd zou voorkomen, namentlijk van kleine heiligen.
Alles wordt daar bijna in kopermunt betaald en men ziet eene menigte stapels van deze zwaarlijvige copekenschat op de tafeltjes uitgespreid. - De Russen zijn over het algemeen zéér aan hunne heiligen geattacheerd, en vieren de menigvuldige feestdagen met behoorlijk ter hunner eere te drinken. Over het algemeen moet men dikwijls
het levendige gebaardespel van den Rus bewonderen. Men kan steeds
op zijn gezicht lezen wat hij eigentlijk wenscht. Hij doet al 't geen
hem mooglijk is om den vreemdeling die hem iets beduiden wil en
slechts eenige gebroken woorden voortbrengt, tegemoet te komen,
terwijl men in het algemeen veele welwillenheid en beleefdheid bij
hem ontwaart.
Reis na Zarskoje Selo en Pawlowsk

Reeds lang had ik dezen togt bestemd, die steeds verijdeld geworden was. Het was vijf uur, en mijn Heinrich klopte aan de deur
volgens mijn bevel. Slapende stond ik op, om den grendel weg te
schuiven. Ik keek door de vengsters, doch stond verbaasd toen ik
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alles nog door eenen dikken mist bedekt zag en de admiraliteit mij
nog bijna onkenbaar was. Ik kleedde mij, en ving nu aan den kapitein te wekken, doch dit was niet mooglijk; grommelen de bad hij
mij, hem in rust te laten, en hoe zeer ik hem ook met veel wijsbegeerte voorhield dat de mensch nimmer zich door den slaap moest
laten overwinnen, vond ik geen gehoor. Nu zond ik mijn bode aan
den Franschman die ook in ons hótel woonde. Deze was gehoorzaam, en weldra in order. Nadat ik den kapitein nogeens zijne slaapzucht verweten had, verliet ik hem, en steeg met mijnen reisgenoot
in den wagen. Geheel Petersburg was nog door eenen blanken sluier
bedekt die zich egter meer en meer ophief. Na eenen vrij eentonigen
weg beklommen wij eenen berg, en kwamen eindelijk op 24 werst
afstand bij het schone Zarskoje-Selo, aan. Dit paleis was reeds sints
lang een der prachtigste verblijven der Russische monarchen en
wierd reeds door de gemalin van Peter de 1 0 gesticht. Door deszelfs eerste bezitters op eene ouderwetsche trant ingerigt, en door
Catharina naar den geest der tijd veranderd, ontwaart men in hetzelve eene vereeniging van verschillende bouworden. Men treedt
binnen door een poort uit een stuk rots gevormd, waarboven een klein
Chineesch wagthuisje en waarin men de soldaten der lijfwacht
vindt. Wij wierden door een gedeelte van het park geleid. Een zeer
schoon kabinet met een vloer van mozaiek is van alle zijden door de
schoonste marmere beelden versierd. Het park zelve is zeer schoon
aangelegd, door schone waterpartijen versierd en is wat den aanleg
betreft in den trant van de nieuwste Geldersche plaatsen. Alleen ontbreekt het hier nu en dan aan de frisheid van groen, welke men
in de Zuidelijker landstreken aantreft, en wier gebrek alhier aanduidt dat toch alles slechts een voortbrengsel der kunst is. Men ziet
hier op eene uitmuntende schone kom, waarin een bevallig eilandje.
Aan de andere zijde ontdekt men eene pyramide tot eer van Orloff
opgerigt. Niet verre van daar, bij eene soort van obelisk, aan de
oevers van eene kleine beek vindt men de graven van drie honden
van de grote Catharina; hier onder de naam van Tom Anderson, zijne
dierbare wederhelft, en Semire aangeduid. De laatste tombe is versierd door eenige Fransche dichtregelen en de eerste door (een) proza grafschJ:lift. Zoo ik geloof van Catharina zelve. Overal vindt men
schone bruggen waarvan sommige van ijzer. Onder de versierselen
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bemerkt men op een stuk graniet, het beeld eener wenende Nayade
wie haar kruik ontvallen is, en nabij haar ziet men deze kruik waaruit nog gedurig het water met een straal neder stroomt. Na dit indedaad schone park bewonderd te hebben, naderden wij tot het kasteel. De intrede aan de eene zijde is heerlijk. Boven aan den trap
verheffen zich twee schone bronze standbeelden, waarvan het een
den rustenden Hercules voorstelt. Ontzettend uitgestrekt zijn alle
deze gebouwen, doch leveren geen bouwkundig geheel op. De eerste vertrekken, die men ziet, zijn geheel in den nu reeds vervlogen
smaak. Een menigte vertrekken zijn van alle zijden met eene grote
menigte verguldsels voorzien en dit alles is meer rijk, als smaakvol.
Hier moet men van alle zijden rijkdom en kunst bewonderen. Zoo
ziet men bijvoorbeeld een zaal uit de kostbaarste steensoorten gevormd, terwijl al het houtwerk met parelmoer ingelegd is en zelfs
in den vloer ziet men deze kostbare stof in bloemen en andere versierselen gewerkt. In een andere weder, het geschenk van den vader
van F rederik den Groten, ziet men eene gehele kamer met barnsteen
belegd, terwijl ditzelfde barnsteen uitgehouwen, en als basreliëfs
verschillende afbeelding voorstelt. Hier ziet men eene kamer met
schilderijen doch die zijn op de smaaklooste wijze bijna zonder
lijsten als een behangsel aan elkander gezet. In eene zaal aan de
Keizerin behoorende 7Jiet men eenen gehelen troon van ]apansch
porcelein van de grootste pracht, hetgeen nu echter de vroegere
waarde ook niet meer bezit. Doch laat ons verder gaan en meer bewonderen. Wij klommen tot op het platte dak en hier waant de
verraste vreemdeling zich in de tuinen van Babylon verplant, en
denkt de verhalen wegens de wonderen door Semiramis verrigt,
alhier verwezenlijkt te zien. Ook hier verheffen zich weder vertrekken doch om dezelven is een open gallerij waarvan het gezigt uitmuntend is. Hier wandelt men tusschen de schone bronze borstbeelden
der grootste helden en wijzen der oudheid. Hier ziet men Socrates
naast Plato, Sappho naast Theocritus, 184 Alexander naast Caesar,
Tacitus naast Cicero. 185 - Om de borstbeelden dezer helden slin··
geren zich de takken der hortensia's, en der rozen; van de schoonste
gemengelde bloemperken verheffen zich de liefelijkste geuren en
hier wandelende voegt men bij het gevoel van het tegenwoordig genot al de zaligheid der herinnering. Nu trad men in de kamers die
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aan Catharina hunnen oorsprong verschuldigd zijn. Hier bewondert
men den grootsten smaak. In deze bekoorlijke, half verlichte vertrekken, ontdekt men hier de zekerste schuilplaats voor de hitte der
zonnestralen. Van alle zijden ziet men de schoonste vasen, de wanden vertonen allen het schitterend bekoorlijk agaat. Ook hier bewondert men de twee mozaieken, de schoonste die ik immer zag
en die zeker tot de volmaaktheid naderen. In eene andere kamer ziet
men zich van spiegels van alle zijden omringd, en waant eene ontelbare reeks kamers te ontwaren. Hier ,is alles van glas, de fijnste
zuilen van hemelsblaauw glas ondersteunen het vertrek en overal
stuit het oog op het blinkend kristal. Na alle deze schoonheden in
oogenschouw genomen te hebben, keerden wij naar onzen wagen
en bijna uitgehongerd verslonden wij een ontbijt dat wij met ons
voerden, dronken eenen teug, en bevalen den voerman verder voort te
rijden. Deze reed of liever galloppeerde eenige werst verder, een twede slagboom, door een soort van huzaar bewaard, opende zich en
wij waren in Pawlowsk. Op eenen bergachtigen grond ligt dit bevallig slot. Hier ontwaart men nu van alle zijden den heerlijksten
aanblik, kleine pavillons op eene Oostersche wijze ingerigt, schone
waterpartijen door kleine schepen en gondels versierd, en men zoude
zich eer aan de oevers van de Po of de Taag dan aan die van de Newa geloven. Met weinig moeite bekwamen wij de vergunning dit paleis te bezigtigen, thans door de Keizerin-moeder 186 bewoond, die
den dag, dat wij dit oord bezochten, te Petersburg was. Hadden wij
in Zarskoje vorstelijke pracht 'bewonderd, hier ,bewonderden wij dezelfde pracht, in het gewaad der bevalligheid gehuld en hier zagen
wij alle de vorderingen der Kunsten tot de veraangenaming des levens dienstbaar gemaakt. Hier zagen wij de vertrekken, alwaar de
Keizerin-moeder dagelijks leeft, arbeid, leest en geniet. Schoner
meublen zag ik nergens en zelfs de gewoonste zaken des gemenen
levens, zijn door den stempel der gratiën vereedeld. - De schone
schilderijen die de wanden versieren, de heerlijke bureaux, pendules,
toilet-tafels, albaste vazen, alles treft door eenen gekuisten smaak.
Zelfs de Keizerin, schoon reeds de jaren der jeugd lang vooruitgesneld, bewaart nog de gedachtenis van den magtigsten wetgever des
Olympus. Hier lacht de schalke Amor op dit bevallig miniatuurportret. Daar in deze kleine groep omhelst hij de geliefde Psyche.
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Hi~ mikt hij met den geduchten boog. Op de heerlijke schrijftafel der Keizerin ligt het beeld van haren Alexander, door Isabey 187 geschilderd, hetwelk zij in de uren die zij aldaar doorbrengt nooit uit de oogen verliest. Voorts versieren de meesterstukken der inlandsche kunst hare vertrekken. Op twee schone porceleine vasen zijn de Russische nationaal-dansen met alle hunne levendigheid geschilderd. Overal ziet men de schoonste borduurwerken op de sierlijkste meubels, ook zij zelve is ingewijd in de kunsten der Muzen. Deze schone zinnebeeldige tafreelen zijn door haar
zelve ondertekend en de inhoud opgegeven. Hier ziet men de profils van alle hare kinderen bevallig getekend en bij eenen verjaardag
van Paul 'au plus cher des pères' opgedragen. Een ander vertrek wordt
door vier navolgingen van schilderijen van de hand der vorstin 188,
die reeds zoo dierbaar aan Nederland is, versierd. Een der andere
kamers bevat onder vele schilderijen ook Paul in het midden van
zijn huisgezin door Kuge1chen 189. Op een hoger verdieping ziet
men de vertrekken weleer door Paul zelve bewoond. Hier ziet men
het levensgroot afbeeldsel van den Keizer en bewondert de schoonheid van Maria Feodorowna 190 in hare jeugd, die haar zelfs nu nog
niet geheel verlaten moet hebben. Alle deze kamers geven de schoonste uitzichten op het park van Pawlowsk. Veel ware hier nog te beschrijven doch ik wil nog alleen spreken van eene kleine gallerij
met schone standbeelden en eene kleine verzameling van schilderijen, langs welke wij te vluchtig heen geleid waren, doch waaronder
mij een monnikskop van Maratti 191 vooral trof. Nu bewandelt
men het park en ziet ook nog weder heerlijke ingerigte huisjes. Pawlowsk is nog een jonge aanleg en daarom kan men van de grootte
der boomen in deze landstreek nog zoo veel niet verwachten. Een
schoon water doorsnijd hetzelve. Het park is zeer uitgestrekt. In
de gedeeltens die ik bezogt was veel schoons. Hier verheft zich
eene sch.oone bevallige pyramide, door een eenvoudig gebouw aan
de nagedachtenis van Paul gewijd. Op vele plaatsen in bekoorlijke
boschjes hoort men het zachte geruisch der watervallen die over de
kieselsteenen vloeien. Aan het einde van het park rijst een allerliefst gebouw, wiens top men langs een pad beklimt met rozen omgeven, en door de schoonste bloemen wordt deszelfs oppervlakte
versierd. Ziedaar een kort en zeer onvolmaakt denkbeeld dezer
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prachtige landhuizen, die in sommige opzichten den Europeeschen
smaak met Oostersche pracht en weelde vereenigen en die indedaad
den alleenheerscher van een zoo uitgestrekt rijk als Rusland waardig zijn. - Lang bleven wij nog aan dit oord gebonden en door de
schone dreven van Pawlowsk ronddwalen, daar wij ieder oogenblik
een nieuw uitzicht, of een nieuwe merkwaardigheid ontdekten.
Wij vonden onzen wagen en voerman weder, en beklommen den
eersten oogenblikkelijk. Onderweg ontmoetten wij eene menigte wagens, wiers bezitters de eerste benodigdheden des levens aan de bewoners van Petersburg toegevoerd hadden, en wier voertuigen zeker
tot de meest barbaarsche natie scheenen te behoren. Wij reden ook
een koets voorbij met vier ossen bespannen, 't geen mij al bijzonder
vreemd voorkwam. Wij holden in galop over den weg, en bereikten
dus nog voor het vallen van den avond Petersburg, regt tevreden
over het besteden van onzen dag en het vertrouwen op het weder,
dat indedaad voor dit saizoen al zeer schoon geweest was.
De Eerdiensten

Ik had besloten eenen kerkgang te doen, doch daar het Nederduitsch geloof slechts laat zich liet horen, wandelde ik eerst de Perspectief op, naar de prachtige Kasansche kerk. Dezelve was met Russen vervuld. Alles staat hier, en de bedelaar neemt zijne plaats naast
den keizer in. De gewijde plegtigheden wierden agter een soort van
gordijn verrigt, en op het zingen van den priester verheft zich een
vocaal muzyk het eenigst dat in deze kerk geoorloofd is, waarop
dan de gemeente door verscheiden nederbuigingen etc. zijne deelneming vertoont. Men vindt hier weinige vrouwen, sommige van dezen hadden hunne plaatsen bij geliefde heiligenheelden ingenomen.
De dienst had iets geheimzinnigs, iets verhevens, dit moet ik bekennen. Als eerdienst beviel zij mij, doch als eigentlijke godsdienst
vroeg ik mij, hoe nu de harten dezer toehoorders verbeterd of veranderd kunnen worden. Met deze gedachten begaf ik mij twintig
schreden van daar in de schone Roomsche kerk. Alles was hier buitengewoon sierlijk en versierd. Een man in groot costuum die veel naar
een tamboer-majoor geleek was deurwachter. Veel meer vrouwen
vond men alhier in banken gezeten, die eenige oogenblikken lang
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knielden, terwijl het orgelmuzyk zich met dat der menschen stemmen paarde. Ik bewonderde het gebouw doch moest bekennen dat
mij de hulde der Grieken beter, en hunne aandacht groter scheen.
Eenige schreden vandaar vond ik de Luthersche kerk, een zeer net
gebouw. Ook hier zong de priester en hier zag men overal vrouwen
en niets dan vrouwen. Dit altaar alhier, dit mengsel tusschen hervorming en oude gebruiken, beviel mij het minst van alle en ik begaf
mij na de Hollandsche Gereformeerde kerk, die zich op eenige schreIen afstand bevond. Dit was slechts eene kamer doch met zeer veel
smaak ingerigt en het eenige versiersel, dat men hier ontwaarde, was
een soort van troon voor onzen gezant. De gemeente bestond uit een
dozijn mannen en een paar vrouwen. Ik hoorde hier van mijnen
naamgenoot de Clercq 192 eene goede leerrede over Jesus voor Cajaphas. Zoo had ik dan vier der voornaamste eerdiensten gezien. Ieder
volk eischt een eerdienst naar de mate zijner beschaving. De leerrede
van den predikant zou weinig invloed op den Rus en de kruisingen
van den Rus weinig op den godsdienstlievenden Nederlander gehad
hebben. Laat ons dien godsdienst het meest vereeren, we1ke het
meest toebrengt om het getal van regtschapene Christenen in deze
waereld te vermeerderen. -

Spiegelfabriek
Wanneer men voorbij het klooster van den heiligen Alexander de
poort uitrijdt, komt men weldra aan de spiegel- en glasfabriek, uit
eene menigte gebouwen bestaande, met tuinen omringd en een soort
"'an kleine volkplanting uitmakende. Ik bezag eerst het gebouw alwaar de spiegels vervaardigd worden. Er wierden op dien dag gene
gegoten, doch in eenen ontzettenden oven die door eenige half naakte Cyclopen gedurig aangestookt wierd, de stof welke tot vervaardiging der spiegels dienen moet, bereid. Hier ziet men de grote platen langs dewelke de spiegels gegoten worden, en de zware rollen
waardoor men hunne dikte overal gelijk maakt. In een ander huis
wierden spiegels van allerlei grootte, die reeds gereed waren, bewaard. Men moest over de grootte van sommige zich indedaad verwonderen, en ik zag er eene die tienduizend roebels kostte. Sommige
spiegels, nog slechts sints kort verfoelied, moesten eenige weken lang
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door den last van zeer zware gewichten gedrukt worden. Wij traden verder en zagen het slijpen der spiegels. Dit wordt door grote
platen verrigt die door een dampmachine in beweging gebragt, gedurig over deze spiegels heen schaven, en draaien. Dit was indedaad
zeer vernuftig uitgevoerd. - In een ander gebouw wordt het glas geslepen. Dit geschied door eene menigte werklieden, die elk voor een
slijpsteen zitten, en door middel van dezelve alle deze schone versiersels bewerken, die wij in het glaswerk bewonderen. Alle deze
slijpstenen welke nu van hout, dan van steen en eindelijk van metaal
zijn, worden ook door een dampmachine in eene gedurige beweging
gebragt. Ik zag ook een man die bezig was op glas en porcelein
het welgelijkend afbeeld van den alleenheerscher der Russen en van
zijne generaals te schilderen. Eindelijk vertoont men een magazijn
van de glaswaren, in deze fabriek vervaardigd, waaronder men indedaad zeer schone stukken vindt. Academie der Kunsten

Ook dit gesticht behoort indedaad tot de merkwaardigheden van
Petersburg. Het gebouw is zeer schoon. Het is geheel cirkelvormig en
in het midden vindt men eene open plaats, door eene zeer schone zuil
versierd. De 'bouworder van binnen is allerbevalligst. Deze academie
door Catharina gesticht is aan de bouw, schilder en beeldhouwkunde
toegewijd. Hier worden de kwekelingen door de navolging der grote
meesters tot in de geheimen der kunst ingewijd. Dit gebouw is des
te merkwaardiger om dat het vele bewijzen oplevert van de kunstzin
van een volk, dat tot nog toe uit de rei der kunstbeoefenende volkeren geheel scheen uitgesloten te zijn. Na een schoon portaal met
navolgingen van antieken doorgegaan te zijn, komt men in de vergaderzaal. Deze is door de beelden der negen Muzen versierd, en
tevens door vier levensgrote schilderijen uit de Russische geschiedenis. Op het eerste ziet men de verovering van Kasan door de Russen,
terwijl hun Czar de huldigingen zijner nieuwe onderdanen ontfangt.
Op de twede voert Peter de Eerste zijne benden in den bekenden
slag van Pultawa aan. Op het derde wordt aan eenen Jongeling
van het geslacht van Romanof waarvan de tegenwoordige keizerlijke
familie afstamt den troon aangeboden, welke hij blijft weigeren,
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terwijl zijne moeder, die nevens hem staat, hem raadt dezelve aan te
nemen. Dit is een schoon schilderij. Het vierde eindelijk vond ik
een zeer ongelukkig denkbeeld, daar het de schone Catharina voorstelt in uniform, het geen haar des maar gantsch niet bevallig kleedt
en meer historisch als dichterlijk is. Het einde van deze zaal bevat
de borstbeelden en afbeeldingen der keizerlijke familie. Op den tafel
ligt het wetboek der Academie door Catharina ondertekend. Nu ziet
men een reeks van kamers beurtelings door de drie kunsten versierd,
die alhier beoefend worden en alwaar men overal de kwekelingen
bezig vindt met de schoonste stukken na te volgen. De 'beeldhouwkunde leverde de afgietsels van alle de bekende beelden der oudheid,
die men egter steeds, hoe dikwijls men dezelve ook gezien moge
hebben, opnieuw bewondert en als oude kennissen herkent. Men vertoonde eenige antiquen denkelijk uit Herculanum. De schilderkunst
levert eene menigte stukken. Men zag een levensgroot schilderij van
eenen Franschman, Alcibiades 193 voorstellende door priesteressen
van Cypris 194 omringd, terwijl Socrates hem van daar voert, en hij
half door Socrates en half door de bevallige Hetaeren, die hem van
alle kanten omringen en tot zich ldkken, ingenomen is. Men ontmoet
eene menigte afbeeldingen van Russische vorsten, vorstinnen en geleel'den. Ook ziet men dat de gebeurtenissen der laatste tijden ook de
geest der Russische kunstenaars opgewekt hebben. Hier ziet men den
jongeling van ouders en geliefde gescheiden, om den stem van 't
vaderland te volgen en ginds keert hij met lauwren en ordersbanden
terug. Hier ziet men de oude Keizerin welke voorgesteld word, a:ls
diegenen, welke de oorlog rampzalig maakte, onder hare :bescherming
opnemende. Daar rust Suwarow 195 midden onder zijne soldaten.
Op een ander tafreel rukken de overwinnende Cosakken op, en
eindelijk ziet men de intogt der geallieerden in Parijs. Dit zijn juist
alle geen meesterstukken, doch men kan gene volmaking verwachten
van een volk dat in 't gebied der kunst zijne krachten eerst begint te
ontwikkelen. Men ziet grote omtrekken, de opstanding der doden
voorstellende, waarin ieder de schuld van zich zelve schijnt af te
willen werpen en op een ander wijst. Deze tekening wordt hier aan
Raphaël toegeschreven, wiens afbeelding met regt deze zalen versiert.
Wat de bouwkunde betreft, van deze vindt men hier ook veel belangrijks. Niet alleen ziet men 'in 't klein de met regt beroemde mees208

terstukken der oudheid, maar ook de gebouwen welke het schone
Petersburg versieren. De Izaks 19'6 en Kasansche kerken, het werktuig
waardoor de rots waarop het beeld van Peter geplaatst is, herwaards
gebragt wierd etc. Doch ik wil mij bij dit schone gebouw niet langer
ophouden en eindig alleen met den wensch dat de kunst, hier aan de
oevers van de Newa, zich meer en meer verheffe, en weldra de
Russische school zoo beroemd in het overige gedeelte van Europa
worden moge, als dit nu reeds de Russisdhe wapenen zijn. -

RlIssische Schouwburg
Ik maakte van de eerste gelegenheid gebruik, om ook den Russischen tempel van Apollo te bezoeken. Ik maakte het den opziender
begrijpelijk, dat ik een parterre billet wenschte te hel:)ben, en wierd
op een staanplaats toegelaten, alwaar ik tegen eenige Russische ruggen aanzag en zelfs het gehele toneel niet aanschouwde. Ik keerde
terug, betaalde meer en wierd eindelijk in 't parket gelaten alwaar
ieder zeer gemakkelijk in eene goede leuningstoel nederzat. Een
divertissement eindigde, toen ik aankwam en nu gaf men de zoo
bekende opera van Cendrillon. Het was mij eerst zeer zonderling
eene taal te horen spreken van dewelke ik geen woord verstond.
Deze Cendrillon was veel korter en eenvoudiger dan de Fransche
en scheen bijna woordelijk na Moeder de Gans gevolgd te zijn.
Het scheen eigentlijk een soort van parodie, ten minste de rol van
Cendrillon wierd door eenen verkleedden man uitgevoerd. Het fijne
van de zaak kon ik natuurlijk uit hoofde van mijn onkunde in het
Russisch niet begrijpen, doch ik vond dat deze taal indedaad zeer
welluidend klonk. Men eindigde met een ballet en hier moest ik
de Russen recht doen wedervaren, dat zij zeer goede mimen zijn.
Het onderwerp was tout comme chez nous. Europeërs en Americanen,
duellen, dansen, en eindelijk een gevegt met voetzoekers en een
schip dat vrij onhandig in de lucht sprong, een schitterend coup de
théätre dat door de aanschouwers Zeer bewonderd wiero. Deze hadden ook den mannelijken Cendrillon onder veel handgeklap teruggeroepen. Tusschen de bedrijven vind men verschillende ververschingen in een kamer op eenen gedekten tafel staan, bij dewelke zich
volgens het Russische gebruik alleen mannen bevinden.
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Reis na Kronstatlt

Ook deze had ik sints lang voorgenomen, en op eenen schonen
morgen reed ik met den kapitein naar de plaats alwaar de dampboot
derwaards afvoer. Ook het vreemde van deze dampboot was een der
aanlokselen geweest, die ons aandreven om deze reis te doen. Veel
is er reeds over deze dampboten, die nevens het magnetismus en de
vlakken van de zon tegenwoordig de grote onderwerpen van de gesprekken der zamenleving zijn, gesproken. Vele nieuwspapieren
hebben van deze boot zulk eene duidelijke beschrijving gegeven,
dat ik mij niet hieraan wagen wil. Genoegzaam zij het te weten dat
dit schip in den trant van elk ander schip gebouwd is, dat de mast de
schoorsteen is waardoor de damp na boven stijgt, dat men van binnen de dampmachine ziet, wiens vuur gedurig onderhouden moet
worden en dat die machine, de twee raderen aan de beide zijde van
't schip, die veel gelijkenis met molenraderen hebben, in beweging
brengt en dus doet vo.ortgaan. Alles is hier ten uitersten zonderling,
de gestadige beweging met kleine schokken vergezeld als of men
zich in een rijtuig met veeren bevindt, het gedurig gedruis van den
zuiger die op en neder gaat, de snelheid van den voortgang zonder
eenig zeil, de hitte in eenige gedeeltens van het schip. Men moet bekennen dat de reis in 't begin zeer aangenaam is, vooral daar men
door de regelmatige beweging van 't schip zonder wiegen of draaien
gene vrees voor zeeziekte of iets diergelijks hebben kan, doch er even
gemakkelijk als in een trekschuit voortreist. Doch van den anderen
kant wordt de reis al zeer spoedig eentonig, dewijl gesprekken over
wind en zeilkunst etc., niet te pas komen, en men wel al het onaangename doch ook tevens al het aangename van eene zeereis mist. Ons
gezelschap dat uit een vijftienta:l personen bestond, was juist niet zeer
belangrijk. Een der personen met wien wij ons het meest bemoeiden,
was een phlegmatisch roker uit eenen ontzettend groten pijpekop,
die naar Lübeck willende reizen, door zijne vrouwen zuster en door
een vriend tot Kronstadt uitgeleide gedaan wierd. Deze vriend beroemde zicih. dat hij ,dikwijls in vijf minuten van Petersburg na Lubeck gereisd was, en wij bemerkten spoedig dat hij een zoon van Thalia, 197 en een groot windmaker was. Wij voeren de Newa uit, en
genoten het schone gezicht van den Finschen golf, die echter als een
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zeer gevaarlijk vaarwater beschouwd word. Na vier uuren varen kwamen wij te Kronstadt aan eenen schonen dam van graniet aan, agter dewelke de koopvaardijschepen lagen en alwaar men indedaad
het schoonste gezicht had ,dat wij op dien dag genoten. Wij zagen
hier ook eene menigte onopgetuigde oorlogschepen, die van bijzonder weinig nut zijn, en verder admiraliteits gebouwen en een dok
dat echter niet zoo fraai was als men zulks op andere plaatsen ziet.
De stad viel mij zeer af en is bijna geheel van hout. Wij volgden
ons gezelschap in eenen houten herberg, alwaar eene zwaarlijvige
waardin ons een goed diner voorzette. Naauw hadden wij dit in gezelschap genuttigd of wij bemerkten, dat het reeds weder tijd wierd
!het heerlijk Kronstadt te verlaten. Om vier uur scheepten wij ons
weder in, na den haven van Kronstadt nog omwandeld te hebben.
Weinige gebeurtenissen verheerlijkten onze togt, die nu tegen stroom
vrij wat langzamer ging. Nu en dan scholden stuurman en directeur
zich uit van het schip bijna op een zandbank gebragt te hebben, dan
weder wierden wij bijna door een schip overzeild dat met volle zeilen
op ons aankwam. De zon wierd door de maan vervangen en eindelijk
bereikten wij tot ons innig genoegen, de grachten van Petersburg.

Besluit over Petersburg
Ziedaar dan eenige bladzijden over eene stad met regt beroemd als
eene schepping van het genie van eenen Vorst en van de kracht van
een volk dat zich aan de barbaarsheid onthief. In volle jeugd staat deze grootsche stad nog daar, en belooft bij een verder bestaan nog
meerdere volkomen:heid. Voor mij, ik heb Petersburg bewonderd,
ik heb de schoonheden die mijn oog troffen vermeld; doch dit alles
belette mij niet ook den donkeren kant van het tafreel te onderscheiden. Alles is hier eigentlijk veel meer op uitwendige vertoning,
dan op innerlijke waarde ingerigt. De trotsche paleizen verrijzen in
eenige maanden, doch voeren ook den kiem der verdelging met zich
mede en hunne onsterflijkheid is tot eenige jaren bepaald. De praalgebouwen waarmede men de meesterstukken van de eeuw van Peri des of Medicis zoekt na te streven, zakken weldra op hunne grondzuilen in, en overal vertoont zich overhaasting en onkunde. De gehele
beschaving der volksklasse is slechts uiterlijk, want wat baat het of
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de Rus in den Asiatischen kaftan of den Europeeschen rok gekleed
gaat, indien niet de wet met gelijke strengheid den aanzienlijken en
den geringen tuchtigt, en indien niet de lagere volksklasse reeds in de
vroegste jeugd de heilige beginselen van godsvrucht en zedekunde
in de nog onbedorven gemoederen ontvangt. Wat de vrijheid van
denkbeelden, en beginselen aangaat, in eenen staat waar het grootste
gedeelte der inwoners als vee verkocht wordt, en waar een wenk van
den souverein den vrijen onderdaan voor altoos aan zijne familie
en vrienden ontrukken kan, laat zich duidelijk bevatten. Doch ik
wilde alleen over Petersburg spreken en handel reeds over Rusland.
Vaarwel dan Petersburg, verhef u in magt, grootheid en nieuwe
schoonheden. Nog veel bleef mij over van u te vermelden, doch men
moet de bloem alleen van ieder onderwerp nemen. Weldra hoop ik
zal mijn wagen door uwe poorten snellen, en een land naderen, alwaar minder pracht, doch meer welstand, minder schijn, doch meer
eCht gevoel gevonden wordt. Da~baar zal ik steeds de gastvrijheid
van de oevers van de Newa waarderen, en bekennen dat de waereldburger, dien gene bijzondere betrekking aan het een of ander land
verbindt, zeker in Petersburg eene der aangenaamste verblijfplaatsen
vinden moet.
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FRAGMENTEN UIT MIJNE TERUGREIS

Het reizende driemanschap
Terugreis, regt aangenaam klonk mij dit woord in de ooren, en ik
zag met verlangen het oogenblik tegemoet, wanneer ik het heerlijke
Petersburg verlaten zou. Deze morgen brak aan, doch nu was er nog
veel te doen, te betalen, te bezorgen, en te klagen. Eindelijk was de
Podaroschna gereed, de rekening uit het hotel wierd betaald, doch
tot eene gedachtenis schreef ik de volgende regels op de witte muren
van ons elendig verblijf. D' insectes importuns, cette chambre est remplie,
Le Café est affreux, la table mal servie,
Et pour comble de maux, Ie pauvre voyageur
rencontre à son départ la craie du marqueur.
Eindelijk was alles gereed, en nu was het een regt kunstwerk om
in mijnen kleinen wagen eene menigte valiezen, koffers, eenige
mondbehoeftens, en drie personen in te pakken. De aangenomen
Russische voerman die op twee personen gerekend had, ging al morrend op den koffer zitten, die hem tot zetel moest dienen. Het was
reeds avond toen ik de laatste groet aan de landhuizen van Strelna, en
het paleis van Constantijn toewierp. Voorbij Streina, bemerkte opeens onze reisgenoot, de gewezene krijgshopman, dat een goedertierende Rus onzen wagen van den last van eenen koffer bevrijden
wilde, en dezelve reeds bestegen had. Wat nu gedaan, de sabel wierd
uitgetrokken, 't geen in den volgepropten wagen niet zeer gemakkelijk ging. Nu ontfangt de beklimmer op een maal een paar duchtige
streken, en terwijl hij ziCh verdedigen wil, stijgt onze voerman
af, en voegt bij de sabelslagen eenige goede kancuk (kozakken213

zweep) liefkozingen, en eindigt met ons te zeggen dat men iederen
dief maar terstond kaput moest maken! Doch wie zou Rusland dies
ontvolken willen? Aan een der fraai gebouwde posthuizen hielden
wij stil. De posten waren verdeeld en een der reizigers was beurtelings met de zorg van het bewaken van den wagen belast. Onze reisroute was dezelve die voorheen beschreven wierd. In vier en twintig
uur kwamen wij te Narwa. Hier hadden wij tot hartelijk afscheid
een twist met onzen voerman, en deze, die gedurende den gehelen
weg als een lijster gezongen had, nam met eene donderende stem al
vloekende afscheid van ons. Een paar stationen voorbij Narwa voor
een posthuis gedurende eene schone nacht stil staande, horen wij op
eens een lieflijk maatgeluid uit eene hut weergalmen, wij reden derwaards en zien een Esthnisch bal. Het orchest bestond uit een doedelzak en de verlichting uit een smeerkaars, en in deze schemering
draaiden en dansten een dertigtal Esthen en Esthnische vrouwen
rond, dewijl deze laatste met regt trotsch scheenen te zijn op de
stijve lokken, die langs hunne bekoorlijke schouders afhingen, en de
borstplaten die hen als het harnas van wijlen Godin Minerva bedekten. Wij reden voort en moesten ons op vele plaatsen over de postmeesters beklaagen. Nergens waren paarden te vinden, dan was een
Graaf vooruitgereisd, dan was alles besteld, terwijl ondertusschen
de stallen gevuld waren. Te Nennal bleven wij in den wagen, om
niet in de verzoeking te komen weder een duur diner te gebruiken. Daarentegen bekwamen wij de magerste rossen die men zich voorstellen kan. Te Torma wierden wij door den postmeester opgehouden, vielen alle in slaap, en ontwaakten niet eerder als toen wij bemerkten dat de zon reeds weder aan den hemel blonk. - Nu genoten
wij dan ook het voordeel de omstreken van Dorpat te beschouwen,
die indedaad zeer bevallig zijn, terwijl de grond bergachtig is, en
schone gezichten aanbied. De grootste onaangenaamheid onzer reis
was de vastheid met welke wij door de naauwheid van den wagen
op elkander gemetzeld zaten zoodat ieder steeds zijn buurman beschuldigde meer plaats dan het gerechte derde deel te bezetten. Onze
matigheid op deze reis is niet genoeg te bewonderen en met een
stuk kaas en een teug wijns, een stuk brood of een gedroogde visch
welke wij in Dorpat inkochten bragten wij het al zeer ver. Eindelijk
naderden wij meer en meer Riga. Onze postillons waren allergrootste
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stommelingen en te vergeefs gebruikten wij alle onze bekende Lettische, Esthnische en Russische schimpwoorden, of beloften van
drinkgeld om hun eergevoel op te wekken, of hunne paarden aan te
sporen. Tegen den middag van den vierden dag bereikte wij Roop.
Hier had de slimme postmeester eene nieuwe uitvlugt uitgevonden en
hield ons op, daar hij zeide geene postillons te hebben. Eindelijk
gelukte het ons verder te komen. Bij Hilklastehr bewonderen wij
de nalatigheid van het bestuur, daar men naar een veer aan eene
kleine rivier van eene steilte afgaloppeert, en het meer geluk als
wijsheid is wanneer de paarden aan den oever staan blijven en zich
niet met den reiziger in den vloed dompelen. Op de laatste station
wilden wij nog een gedeelte van de vijfde nacht doorbrengen, doch
vele reizigers hadden zich hier van alle de kamers en rustplaatsen
meester gemaakt, en wilden aan het verzoek van den postmeester,
die en robe de chambre rondliep om hen te doen oprijzen, niet gehoorzamen. - Wij reisden dus voort na Riga. Ik kan echter dit capittel niet verlaten, zonder een woord te zeggen van de Russische
wijze van aanspannen die allerelendigst is. Alles word met eenige
touwen zoo slecht vastgehecht, dat de postillon alle oogenblikken afstijgen moet, om het zoogenaamde gespan weder in order te brengen.
Eindelijk treden wij Riga binnen, wier naauwe straten mij nu bij
mijne terugkomst uit Peters burg nog naauwer dan voorheen scheenen. Wij hielden op voor de Stad London, en dachten ons doel bereikt te hebben, toen ons de hospes die aan de deur schildwacht hield
zeer beleefd afwees. Wij kwamen eindelijk in het 'Hotel de Leipzig'
aan. Deze naam was niet ongepast want de grote Völkerschlacht
scheen hier indedaad voorgevallen te zijn, daar er bijna geen meubels
of bediendens overgebleven waren. Onze goede ster bezorgde ons
eindelijk een beter quartier en dan nu hiermede basta, daar Riga
reeds voorheen de eer eener beschrijving genoot. -

De terugreis door Koerland
De postpaarden wierden voorgespannen, en met eene grote snelheid rolden wij over de vrij slegte wegen tot aan Mitau, dat ik nu
voor de twede maal bezag. Alles was hier in rep en roer, het was
kermis en de welgekleedde Mitausche schoonheden wandelden door
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de koek- en appelkramen heen. Het onaangenaamste dat ons kon
bejegenen, was de behandeling van den postmeester, die, onder het
voorwendsel dat de prins Baratinsky ons met twee en twintig paarden vooruit, en de Grootvorst ons op de hielen was, ons over wilde
halen in Mitau te vertoeven. Om ons te troosten wandelden wij de
kermis op en neer, en nadat de postmeester alle de chicanes uitgeput
had, waarvan een Russische postmeester gebruik kan maken, reden
wij verder. Reeds bij den gevallenen nacht. Wij gingen langs de
ruïne van het kasteel van Dablen. Alhier vonden wij nieuwe zwarigheden, onze weg ging voort in den nacht. Eene stilte vol majesteit
heerschte in de dennebosschen waardoor wij heen reisden; terwijl de
hoorn des postillons door de gewelven van het woud klonk. De volgende dag was uitmuntend schoon en wij bewonderden de bevallige
gezichten die Koerland oplevert. Het gehele land schijnt vrugtbaar,
overal ontmoet men de schoonste bosschen, terwijl de heuvelachtige
weg schone gezichten vertoont,en hier en daar kleine beekjes en
riviertjes door de velden ruisschen. De posthuizen liggen dikwijls
bevallig, meest op eenigen afstand van den weg. De postillons rijden
goed, de weg was nu en dan vrij slegt, en wij holden dikwijls met
zulk eene snelheid van de hoogtens af, dat wagen, reizigers, en
postillon, een goed stuk in de hoogten vlogen. Men moet zich hier
verwonderen om op den gantschen weg van Mitau na Memel, afstand in dewelke men bij ons eene reeks der volkrijkste steden zou
aantreffen, hier niet alleen geene steden maar zelfs geene dorpen te
ontmoeten. Tegen den avond gelukte het ons den prins Baratinsky
met zijne twee en twintig paarden voorbij te rijden en deze, die hier
met eenen vorstelijken zwier voor het posthuis opreed, knibbelde
over het postgeld en was lang in Petersburg opgehouden daar hij
zijne schulden niet betalen kon. Ziedaar de Russische groten! In 't
midden der twede nacht kwam ik bij mijn ouden kennis den postmeester van Ratsq5v aan. Deze was vol van vertellingen en in zijn
bed gelegen en over zijne wonden redeneerende scheen hij een twede
Bayard of liever Don Quichot. Tegen het aanbreken van den morgen bereikten wij Polangen. De gedienstige Israëlitische wagen1l'eester was hier terstond weder onze factotum en daar mijn reisgenoot Russisch sprak, zoo kwamen wij al zeer goedkoop over de grenzen. Wij reden door het neutrale gebied en dankten God dat wij ein216

delijk een oord bereikten alwaar de ijzere scepter van het despotismus onder welke gemoderniseerde vormen dan ook getooid, niet
meer kon gezwaaid worden. Hier was dan nu alles weder als voorheen, de statige Pruissische draf verving den wilden Kurscher rijtrant, die ons nog in de laatste nacht zoo vast tegen eenen boom
had doen aanrijden, dat wij alleen met mannekracht weder in beweging gezet wierden. Na vier maal vier en twintig uur zints het
vertrek van Riga was Memel het eindpaal onzer reis. -

Iets over de reis van Memel na Dantzig
Om niet in de onaangename noodzakelijkheid te zijn tweemaal dezelfde plaatsen te beschrijven, wil ik mijne verdere reis alleen met
twee woorden aanstippen. Na eenig verblijf in Memel wilden wij
verder voortreizen. De stormen begonnen echter te loeien, de wateren
van het haf wierden ontroerd, en er was aan geen overtogt over hetzelve te denken, dewijl van den anderen kant de weg over Tilsit onberijdbaar was, en wij waren dus van den land- en zeekant in Memel
ingesloten. Eindelijk wierd de wind kalmer, en wij trokken meestal
des nachts, over elendige zandwegen, reden van Memel na Königsberg. Aldaar was weinig nieuws. De ontfangst bij v~len was vriendelijk, de straten allermorsigst, het weder allerregenachtigst, en het
toneel door eene vrij slechte troep bezet. Na vier dagen oponthoud,
stond des nachts te elf uur de wagen gereed. Na een allerliefst
afscheidsmaal bij de famille Wasiansky in hetwelk de gulste vrolijkheid heerschte. Nu zeiden wij Voseck en zijne schone egtgenote
vaarwel, en het ging verder.
Frauenburg alwaar ons een domheer met kruis en orderslint voor
Fransche krijgsgevangenen aanzag, wierd ten tweden male bezocht. Bij Elbing eer men aan de chaussee komt, is eigentIijk geen weg te
vinden en terwijl onze spanhouten aan stukken sprongen, de beschonken postillon de paarden deerlijk afrostte, en de wagen gedurig
dreigde om te rollen, kwamen wij eindelijk aan de zoogenaamde
chaussee.
Te Elbing was alles wel; de zomervermaken hadden opgehouden
en de burgerij verdeelde zich nu om den tijd te doden in verschillende zoogenaamde ressourcen. Onder de herfstvermaken behoorde
217

ook het toneel, vrij laag van verdieping, door eene troep betreden, die
den Politischen Kannegieszer van Holberg 198 op eene wijze gaf,
die het Amsterdamsche Jan Klaassenspel waardig was. - Wij bezagen ook het Elbingsche gymnasium dat vele merkwaardigheden en
vele niet merkwaardigheden bevat: slangen, hoornen, de tempel van
Salomo in miniatuur en wat dies meer zij, was hier te vinden. Na
drie dagen was onze reize uit Elbing bepaald. Na door den slapenden
kastelein, die ons geen gele! wisselen wilde, opgehouden te zijn, en
onze bedaardheid verloren te hebben, verlieten wij Elbing, en reden
langs den kant van het Werder, vonden aldaar goede huizen die wij
egter niet met den schrijver van den reiskalender voor paleizen aanzagen. Weldra zagen wij voor ons de torens van het aloude Mariënburg, den zetel der Duitsche ridderschap 199, prijken. Door de jaarmarkt was dit stadje vol gewoel. De huizen zijn hier zonderling gebouwd alle met gaanderijen voor dezelve. Nu zouden wij onder de
leiding van den zoon des postmeesters het kasteel bezichtigen. Deszelfs ligging is schilderachtig, een gedeelte der Anna-kerk is in eenen
schonen Gothischen smaak, doch van binnen heeft men alles met veel
kleingeestigheid bedorven en de ridderzalen in fabrieken en schoolkamers hervormd. Hier vielen wij in de handen van eenen enthousiasten schoolmeester die ons zeer veel van Duitsche kramt en
Duitschheid verhaalde en ons het vengster toonde voor hetwelk
Heinrich Reuss van Plauen 200 bij de belegering gestaan had, doch
men moest indedaad eene grote verbeeldingskracht hebben om zich
alles in dien staat te vet:lbelen waarin het voor eenige eeuwen was.
Men vindt hier verder nog eene antique Roomsche kerk en een
Gothisch raadhuis. In eene nis bij eene der kerken van het Ridderslot,
prijkt een reusachtig Mariabeeld, dat alles behalve goeden smaak kenschetst. Eindelijk reden wij verder over de Nogat door middel van
eenen schipbrug door eene menigte blinden en kreupelen 'bezet, die
ook hier de kermissen, even als de wolven de legers, schijnen te vergezellen. Bij Dirschau wordt men over den Weiahsel voor een ten
uiterst duur veet:lgeld overgezet. Dirschau is een zeer klein plaatsje dat
bij ons de naam van stad niet zou verdienen. Nu ging het verder in de
duisternis, en tegen den avond bereikten wij de wallen van Dantzig
en de kamers van het hOtel de BerHn. - Den Zondag, die wij in
Dantzig doorbragten, lbesteedden wij tot eene togt naar het bekende
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Weichselmünde, de haven van Dantzig. Men vaart derwaards in eene
schuit in den trant van onze Hollandsche treksdhuiten doch met veel
minder gemak voorzien. Het gezelschap was gemengd en nadat wij
bijna eene boot door eenen Dantziger bemand in den grond geboord
hadden, landden wij te Weiahselmünde, eene verzameling van huizen
aan welker einde zich de Oostzee bevind en waar de heerlijke kust
zich met zijne heuvels en bosschen verheft. Hier scheepten wij ons
in eene boot in, die ons aan boord van een Engelsch schip voerde, alwaar goede biefstuk en heerlijke portWijn ons wachtten en des avonds
gelukte het ons bij eene lieflijke regenbui Dantzig weder te bereiken.

Reis van Dantzig na Berlijn
Het was ochtend toen wij Dantzig verlieten; eene stad die nog de
merktekens harer vroegere grootheid draagt. Tot aan de eerste station reden wij nog in het midden van de onvernietigbare schoonheden der natuur, en van de overblijfsels van welvaart en kunst, door
eene heilloze kunst vernietigd. Bij de schone met bosschen bekroonde hoogtens verhieven zich nog de treurige overblijfsels van woningen en de verwoesting kentekende een oord, dat weleer slechts eene
voorstad van het bloeiende Dantzig was. Nu rijdt men verder en de
bekoringen van natuur en kunst schijnen beide op te houden. De
hoogtens worden kaler, de gronden zandiger, de dorpen armer. In
stede van den oever des Weiahsels waar de vette k~ei, in eene zee van
graan gehuld, den nijveren landman toelacht, wordt hier de natuur
slechts met onwrikbare vlijt tot eenige vrugtbaarheid gedwongen.
Doch egter vond men hier en daar nog oogerrblikken, die het eentonige van dezen weg afwisselen. - Nu eens verheft een prachtig
dennebosch zijne kruinen uit den heigrond, dan ziet men op eene
aanzienlijke hoogte de wijd uitgestrekte velden hier en daar door
dorpen en steedjes versierd, wijl ginds een bekoorlijk beekje door
een ibelommerd dal vliet. Bij den middag van den eersten dag zagen
wij het slot Kischau, overblijfsel der riddereeuwen. Te Kossahude
vond ik des avonds in 't posthuis een allerliefst huisgezin. Deze
menschen zeide mij dat, hoe dor hun grond ook ware, zij die
niet verruilen wilden en gelul&::ig en tevreden leefden. Meer kan
de mensch niet betuigen. Des nachts reden wij door Konitz eene
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vrij aanzienlijke soort van stad. - De weg op den tweden dag was
even eentonig. De steedjes die wij doortrokken, geleken zich zeer,
een vakwerk, met leem opgevuld, vormde de muren der huizen.
Deze gehele landstreek behoorde voorheen aan Polen en men hoort
hier beurtelings Poolsch, hoog- en plat-Duitsch spreken. Tegen den
avond bereikten wij het stadje Deutsch-Crone dat juist geen croon
der steden is, meest door Israëliten bewoond wordt, en met een houten raadhuis versierd is. Schoon was de nacht, heerlijk flikkerden de
sterren aan den helderen hemel, doch nog heerlijker was het oogenblik toen mij mijn reisgenoot opwekte om het gezicht van het morgenrood te genieten dat den gezichteinder bepurperde, terwijl zich
de heerlijkste kleuren over velden en bosschen verspreidden. Over
eenige schilderachtige bergen reden wij naar Woldenberg, alwaar een
ontzettend dikke postmeester met zijne niet minder zwaarlijvige
gade nevens een grote kraansvogel de bijzonderheden van 't posthuis
uitmaakten. De stadsbarbier klaagde dat er in W oldenberg tegenwoordig zoo weinig nieuws te vernemen was. Door bosschen, zandwoestijnen, en gehuchten, de gewone afwisseling van deze wegen,
kwamen wij te Friedeberg aan, hetwelk een oude muur, een Gothische poort en een half dozijn dragonders eenigen luister bijzetten.
Hier ontving ons de agtenzeventigjarige postmeester die nog veel
van den zevenjarigen oorlog sprak, in een vertrek, dat geheel met
oude schilderijen en jonge katten vervuld was, en wij konden niet
van hem afkomen zonder van zijne kaviaar gegeten te hebben. Eene
vrij lange station voerde ons tot Landsberg, het srooonste van alle
de stadjes die wij nog op dezen weg ontmoet hadden. Hier wierd
dan eindelijk de eentonige eenzaamheid der posthuizen door drie
reizigers afgewisseld, waarvan de eene met orders bekleed, door zijnen dikken buik zich als een waardig liefhebber der gastronomie
kentekende en zich als een pendant van Hippeltanz uit Kotzebues
schimpdicht 201 vertoonde. De kennis was weldra gemaakt. Wij reden Landsberg uit dat bevallig aan de Warthe legt, en zesduizend
inwoners telt. Te Balz, een station door den slegten staat van zijne
keuken bekend, vonden wij ons gezelschap weder, en het gelukte
ons om door het vereenigen van onze bijdragen met die van den
postmeester een souper bij elkander te brengen. Nu stegen wij weder
in onzen wagen en de andere reizigers in een soort van mestkar,
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een equipage hetwelk in Pruissen de reizigers per extra-post te beurt
valt. Reeds bij den ingevallenen nacht bereikten wij Küstrin, reden door deszelfs buitenwerken, doch dit en het flaauwe gezicht
van den Oder, dien wij bij de schaduwen des nachts overreden,
was het eenigste dat wij van deze beroemde vesting zagen. Eindelijk na nog eenige mijlen door het zand voortgekruid te zijn, begon de chaussee, die reeds zes mijlen lang is, en nu rolde de ligte
wagen gemakkelijk voorwaards. De weg wierd egter minder aangenaam en even als in de nahijheid van Petersburg, zou men nu zich
niet zoo nabij een grote hoofdstad geloofd hebben te zijn. Te Vogelsberg is de laatste station. Nu ziet men met gespannen verwachtingen de hoofdstad tegemoet. Men nadert dezelve door eene lange
laan van populieren, waarall,n geen einde schijnt, en eindelijk is
men aan de barrière van Berlin. Met deftige blikken naderen de
heeren visiteurs, alles wordt opengeschroefd en opengesloten, doch
door de almagt van eenige groschen, ondergaat men eene zachte
behandeling. Nu rijdt men op eens door eene menigte brede en
prachtige straten en wij genaakten ons hotel bij Mad.Overmans on221

der de Linden. Deze Linden vormen een soort van Voorhout dat ten
uiterste bevallig is; ons hotel was zeer uitgestrekt en volgepropt.
Rijtuigen en knegten kruisten zich en wij waren zeer tevreden, eindelijk ons hoofdkwartier bereikt te hebben. Na een paar uuren togen wij uit naar de schouwburg. Het gebouw is met zeer veel smaak
ingerigt, de loge van den Koning zeer goed verlicht. In het parterre
zit men op kleine afgedeelde plaatsen, hier gesperrte Sitze genaamd. De plaats tusschen de banken is egter zoo naauw, dat ik hier
zwaarlijvige of langbeenige menschen ten uitersten beklaag. Men gaf
Fridolin 202 na het bekende gedicht van Schiller. Dit stuk levert
hier en daar belangrijke tonelen, en wierd in het geheel goed uitgevoerd. De decoratiën waren zeer goed, vooral dat hetwelk de ijzersmelterij voorstelde, en eene aloude ridderzaal. Hierna wilden wij
nog de vuren aanschouwen ter eere van den slag van Leipzig, welks
jaarfeest ons de donder van het geschut van Küstrin reeds des ochtends vermeld had; doch dezelve niet kunnende vinden, betrokken
wij ons nachtquartier.
Berlijn en Petersburg

Niets is den mensch gewoner dan zaken te vergelijken die dikwijls
niet vergeleken kunnen worden. Zoo hoorde ik dan ook dikwijls op
reis van de vergelijking tusschen Petersburg en Berlijn spreken en
dit maakte mij hierop terstond oplettend. Petersburg verheft zich
met al de glans eener nieuwe schepping, Berlijn vertoont reeds hier
en daar de sporen des ouderdoms. De vreemdeling bewondert in de
straten van Peters burg, op de prachtige pleinen, en bij die rei van
paleizen die zich gedurig aaneenschakelen; doch hier geniet hij meer,
wordt hij meer vertrouwder met de stad, en deszelfs bewoners. Alles
is hier vriendelijk, en lacht hem meer toe. Hier en daar verheffen
zich de schoonste bomen en alles toont hem dat de natuur hier nog
tehuis 'behoort, en nietzooals in het barre Noorden eene kunstplant is.
Alles is hier vrolijker, het gewoel is levendiger, en in stede van hier
door de menigte rijtuigen, zooals in Petersburg, in een wolk van
stof gehuld te worden, ziet men hier ook de schone kunne de straten
versieren. De nieuwe stad van Berlijn is geheel in den schonen
grootschen trant gebouwd. Loodregte straten strekken zich tot eenen
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onafzienbaren afstand uit. Overal ontmoet men schoon gebouwde
huizen, waaraan men egter de pragt der kolommen vermist, die in
Petersburg zoo algemeen zijn. Ook hier word men overal schone
plaatsen, pleinen en belangrijke gebouwen en brede straten gewaar,
terwijl alleen in de zoogenaamde Altstadt nog eenige overblijfsels
van vroegèr en bekrompener bouworde te vinden zijn.
De Lindelaan

Dezelve behoort zeker tot eene der aangenaamste gedeeltens van
Berlijn. Eene Lindelaan, van beide zijden door schone hOtels en gebouwen bezet, levert in den trant van het Voorhout eene aangename
wandeling op. Hier ziet men dan ook gedurig eene menigte Berlijners heen en weder kruissen. De Pruissische krijgslieden, met
orders bedekt, zoeken hier hunnen ledigen tijd te dooden, terwijl
nu en dan een echt Duitsch gecostumeerd persoon als een nieuwe
Don Quichot zijn echte Duitsche muts en rok ten toon draagt. De Brandenburger poort

Aan het einde dezer schone Lindelaan, vindt men de Brandenburger poort, zeker eene der schoonste poorten van Europa. Hare
eenvoudige schone bouworde, hare heerlijke kolommen, herinneren
aan de schone tijden van de Athenen. Buiten dezelve vindt men de
diergaarde, en ziet zich terstond in eene schone natuur overgebragt,
terwijl de reuzenachtige beelden van Orpheus en Apollo, dezen uitgang versieren. Boven op de poort prij,kt de schone wagen met zoo
veel regt door hare (sic) togt naar Parijs en hare (sic) terugkomst
beroemd, de overwinning bestuurt de teugels der schone rossen; en
het ijzere kruis versiert ook mee haren wagen, die voor den vreemdeling en den nazaat steeds een allerbelangrijkst gedenkstuk blijft.
De Beurs

Dezelve is bij den zoogenaamden Lustgarten in de nabijheid van
eenige lanen uit schone populieren gevormd. Zij wordt buiten het
gebouw gehouden. Dit is versierd met het borstbeeld van den Koning
en dit opschrift: An F.W. 3 dem Beförderer des Handels. Dit op223

schrift is indedaad een groot pasquill. Op deze beurs zijn bijna alleen
agioteurs en Israëliten te vinden.

Opera
Wij wilden de opera bezoeken, wier uiterlijk schoon is. Het gebouw voldeed egter van binnen niet aan onze verwachting. Alles
was ruim en groot, doch in een ouderwetsche smaak. Wij wierden
met zes andere persoonen in een kleine loge op elkander gepropt,
alwaar het zien bijna onmooglijk was. Het was de feestdag van Leipzig. - Er zoude een vaers ter eere van dien dag opgezegd worden,
doch dichter en opzegger waren even middelmatig en het publiek zoo
koel, dat zelfs niet eens de goede wil van den acteur door eenig handgeklap beloond werd. Vervolgens gaf men Zaire 20.3 een opera waarin
het meesterstuk van Voltaire op een zoo tamelijke barbaarsche wijze
behandeld is. - Ik wil mij als geen kenner in de verhevene opera uitgeven, doch het dunkt mij dat het recitatief beter voor de taal van
Metastasio 20.4 dan voor die van Schiller geschikt zij. De decoratiën
waren vrij goed, de costumes waren schitterend en gepast, vooral
beviel mij de grote optogt, wanneer het huwelijk van Orosman gevierd zal worden. Mad. Muller zong de rol van Zaïre met veel gevoel. Orosman was vrij winderig doch over het geheel voldeed mij de
vertoning zeer goed. -

WiJhelmsplaats
Met regt konde men deze plaats beschouwen als aan de herinnering
des zevenjarigen oorlogs toegewijd. Hier prijken op een ruim veld,
door lanen omringd, de beeltenissen van Schwerin 2 0. 5 , Seidlitz 2 0. 6 ,
Zieten 20.7 en Winterfeidt 20.8. Deze vereering van de nagedachtenis
der dapperen is een groot rijk waardig, en derzelver vereeniging
alhier belangrijk. De standbeelden zelve bevielen mij niet uitmuntend, en Schwerin die het eerst sneuvelde, is het minst gunstig behandeld.

Bijzonderheden van Berlijn
Met verwondering ziet de vreemdeling in Berlijn de schone gebouwen, die zijne aandacht aan alle zijden boeien en meest niet ver
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Des morgens vroegtijdig verlieten wij de Pruissische koningstad
en vingen eindelijk onze reis naar het geliefde vaderland in linea

van elkander verwijderd zijn. Met een reuzachtige pracht verheffen
zich de meesterstukken, onder de regering van den Groten Keurvorst 209 opgerezen, het slot en het tuighuis. Beide verwonderen
door hun massa. Op de brug nevens het slot ziet men het bronze
standbeeld van den onvergetelijken Frederik Willem. Verder ziet
men in een kort bestek de bibliotheek, een gebouw in de gedaante
eener halve maan en door den Groten Frederik met vele moeite op
den onvasten grond opgerigt, het paleis van Prins Hendrik 210, hetwelk tegenwoordig tot de hoogeschool gebruikt wordt; de twee
schone kerken die de gendarme-plaats versieren, de twee schouwburgen, en vele andere gebouwen. De Roomsche kerk is een schoon
koepelvormig gebouw met schone standbeelden en een schilderstuk
van Rubens versierd. In de Garnisoen-kerk ziet men schilderstukken,
ter nagedachtenis der helden van den zevenjarigen oorlog. - Datgeen
alwaar de overwinning, het beeld van Zieten vertoont, beviel mij
het meest. Hier hangen ook de tafelen des roeros, waarop de namen
van diegenen ingeschreven zijn, die in de laatste roemvolle jaren,
in den strij d voor God, Koning en Vaderland door hunne verdiensten
uitgemunt hebben. - In de Neustadter-Kirdhe bewondert men de marmeren graftombe van eenen natuurlijkenzoon 211 van den vorigen
Koning, die als kind stierf. De bevallige knaap ligt in een houding,
die eene bekoorlijke rust aanduidt, nedergevleid. Boven hem ziet
men de schikgodinnen. De eene leest de bladen van het boek des
noodlots, en eene andere snij dt met eene trage hand den schonen
levensdraad af, waarin de derde haar nog zoekt te verhinderen. Op een bas reliëf ziet men den jongeling door Minerva gewenkt en
door den onverbiddelijken dood voortgerukt. - Dit stuk van Schadow 212 is indedaad een meesterstuk. - In deze zelfde kerk ziet men
ook nog een gedenkteken aan eenen vaderlander Verelst 213 opgerigt, die hier als Gezant van den Nederlanschen staat overleed. Nabij het Arsenaal ziet men den beroemden mortier nevens een stuk
geschut, welke zich door hunne massa en door de schoonheid der
bewerking onderscheiden en welke het recht der sterksten van Lübeek na Parijs, en van daar na Berlijn voerde. - In de zoogenaamde
Lustgarten die nu tot parade-plaats dient, ziet men het standbeeld
van den Hertog van Dessau weleer bevelhebber in Pruissischen
dienst. Niet verre van daar vloeit de Spree welke echter voor hem,
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die de Newa bewonderd heeft, slechts een onbeduidend beekje
schijnt en egter voor deze hoofdstad van het grootste belang is. Het
paleis van den Koning is van buiten allereenvoudigst en meer huis
als paleis.
Ontleedkundig museum

Ofschoon noch kenner, noch beoefenaar der ontleedkunde, bezag
ik dit museum dat zich verre boven vele diergelijke verzamelingen
door rijkdom en netheid onderscheidt. Men vindt hier bij alle voorwerpen eene duidelijke beschrijving geschreven. De bewonderaar
der natuur kan hier alle de delen des menschelijken ligchaams in de
verschillende tijdperken des levens nagaan en overal de oneindige
kunst bewonderen, terwijl de misvormde ledematen, en misgeboortens eenen onaangenamen afschrik verwekken. Geraamtens van dieren vindt men hier in menigte. Het meeste trof mij een geraamte,
dat meesterlijk opgezet was en alwaar alle de spieren en vezels opgespoten waren op die wijze, dat men met eenen blik de werking
aller onzer ledemaaten en het geheel mechanismus van ons zoo
fijn bewerktuigd ligchaam herkennen kon. - In zindelijkheid en in
orde van deszelfs schikking muntte deze verzameling ver boven die
van Petersburg uit, en men kan aan alles erkennen dat deze geschikt
was tot wezentlijk gebruik en niet slechts om door den eenen of
anderen onkundigen vreemdeling voor een half uur aangegaapt te
worden. Tentoonstelling der kunstw;erken

Deze tentoonstelling van de meesterstukken van Pruissens kunstzin moest natuurlijk den vreemdeling hoogst merkwaardig zijn. Vele proeven in stoffen en benodigdheden of versieringen des gemenen levens beschouwden wij het eerst en moesten hier onder anderen
zeer de voortbrengselen der ijzergieterij bewonderen. - Het grootste
gedeelte namen egter de schilderstukken in, die de verschillende kamers besloegen. Doch ter eere van mijn vaderland moest ik erkennen, dat de oogst alhier opgewassen dengenen op lange na niet evenaart, welke nog op den Nederlandschen bodem ontspruit. Alles
was dikwijls zoo bont, zoo zonder eenig denkbeeld van harmonie,
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dat men den schilder, ofschoon de titel van Professor zijn naam in
den catalogus versierde, dien van kunstenaar niet durfde geven.
Landschappen waren zelden, alles had zich bijna aan portraits of
aan het grote vak gewaagd. Men vond vele schone portraits, doch
minder gelukkig was men geweest in het vereeuwigen van de gebeurtenissen onzer dagen. Hier prijkte de slag van Culm daar die
van den Catzbach, doch alles was dikwijls zoo verward, en zoo
plat, dat de schilder een uithangbord scheen te hebben willen afwerken. Het meeste beviel mij een schoon levensgroot afbeeldsel van
Blücher 214 die in eenen zwarten mantel gehuld was. Men zag een
schoon schilderij van Kummer 215, eenen godsdienst in eene bergkapel voorstellende, en ook een zeer levendig stukje, het betrappen
van eenen vermomden spion verbelende. Vele hadden tè veel boven hunne kracht gearbeid. Het vak der beeldhouwkunde was ook
rijk in voorwerpen. Behalven eene menigte navolgingen der aloude
meesterstukken, had deze kunst met hare zuster gewedijverd om den
held van Wahlstatt 216 voor te stellen. Ik zag hier eenige schone
vrouwen-koppen en beelden. Vele schilders hadden egter vergeten,
dat een dichter en schilder dikwijls twee zaken die zeer verscheiden zijn moeten afbeelden, en hadden geheel aan den phantastischen geest der Deutschheit geofferd. Hier zag men gevechten van
duivels, onbegrijpelijke allegoriën, ridders tegen tovergodinnen
strijdende, en wat dies meer zij. Anderen weder hadden zich geheel in den geest der ouden gestemd. Hier zag men nu de stijve beelden der ridders en hunne schoonen weder, welke men in de stukken
vóór de scheppers der kunst in het Noorden als Dürer, Van Eijck,
etc. ontmoet. Haar levendig coloriet en waarheid van uitdrukking
hadden zij egter niet weder kunnen vinden en het was hun alleen
gelukt om de gebreken na te bootsen, die de kindsheid der kunst
vergezelden.

Charlottenbllrg
Het zoo bekende Charlottenburg wilde ik niet onbezocht laten. Op
eene der weinige ogtenden van mijn verblijf in Berlijn, wandelde
ik de Brandenburger poort uit en plaatste mij in een der wagens die
gedurig de chaussee tusschen Berlijn en Charlottenburg afrijden.
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De weg is eene bevallige laan. Aan deszelfs eene zijde ziet men den
bekenden diergaarde met zijne lanen en vijvers, doch reeds had
de verwelkende herfst de bladen van zijn schone linden doen verdorren. Charlottenburg is een zeer lief plaatsje, met brede straten en
sierlijke huizen, onder dewelke koffyhuizen, herbergen etc. eene
grote plaats innemen. Aan het einde van het stadje ligt het koninklijk paleis. Het bestaat uit zeer vele gebouwen. Het hoofdgebouw
door eenen zwaarlijvigen toren versierd, is in den verouderden trant,
doch heeft echter iets eerbiedwekkends. De intrede in den vorstelijken tuin en de bezigtiging van het graf, gesticht van Louise Amalia 217 die voor haren tederminnenden egtgenoot, en onderdanen
onvergetelijk blijft, is aan den vreemdeling vergund. Door eene
laan van dennen nadert men de omheining, alwaar men aan het einde van een klein plein door treurwilligen beschaduwd het gesticht
ziet. Een frontispice in eenen eenvoudigen trant rust op eenige kolommen. Eene bronzene deur opent zich, en men treed binnen, ziet
de intrede van den grafkelder, en na het opstijgen van eenige schreden, het gedenkteken. Hier vereenigen zich gevoel en bewondering.
Daar ligt de aangebedene vorstin in de zachte houding der rust, niet
dier rust die alleen dierlijk is, maar dier hemelsche rust waarin de
geest den wenk des Almachtigen tot een nieuw bestaan afwacht. Hare
schone armen liggen nalatig over elkander geslagen. Een dun kleed
bedekt het gehele ligchaam en hangt in de schoonste en natuurlijkste
plooien van de voeten af. In hetzelve waant de verrukte aanschouwer geen marmer te zien, maar slechts eenen ligten sluier, naderhand over het beeld gelegen onder dewelke alle deszelfs oorsprongelijke trekken doorstralen. De zachte rust, die over het gehele beeld
heerscht, de doodekrans die het hoofd versiert, alles vervult het
hart met eenen zachten weemoed, en de mensch geniet eene der
oogenblikken waarin zijn genius hem toeroept: Gij zijt onsterflijk.
Het gehele werk is een meesterstuk en de minste kleinigheden, zooals het onderscheid tusschen den fijnen sluier die het beeld schijnt
te omhullen en het grovere doek, waarop het nederlegt, zijn uitmuntend. Het beeld is een werk van den Pruissischen beeldhouwer
Rauch 218 die hetzelve te Romen vervaardigde. - Deze was weleer
eenvoudig hofbediende. De Koningin wist zijn genie te onderscheiden, gaf hem de middelen om op den geheiligden bodem van Ita228

lië de meesterstukken der oudheid na te streven en het waren dus
kunst, vaderlandsliefde en dankbaarheid, die het hunne toebragten
om alle zijne krachten tot het schoonste doel te vereenigen. - Ik verliet het gebouwen begaf mij weder naar Charlottenburg terug,
alwaar ik mij bij eenen bekenden uit Libau voegde dien ik op de
zonderlingste wijze in den tuin des Konings herkend had. Met hem
reed ik door Spandau naar eenen kleinen haven alwaar een dampboot lag, door den Heer Humfrey vervaardigd en bestemd om den
handel en het verkeer tusschen de Spree en de Elbe nieuwe levendigheid bij te zetten. Spandau is een kleine vesting, uit de Pruissische
geschiedenis bekend, en wiens omstreken nog de droevige gevolgen der laatste belegering vertonen. Het dampschip dat wij bezagen, was met de uiterste netheid vervaardigd en veel schoner dan
datgene met hetwelk ik de reize van Petersburg na Kronstadt deed.
Hier was slechts een rad en dit in het midden van-het schip, terwijl
het stookvertrek en het werktuig geheel van de passagiers afgescheiden waren. Het was honderd zes ·en dertig voeten lang en kon driehonderd reizigers bevatten, aan dewelke zeer net gebouwde vertrekken vele gemakken verschaften. Zekerheidsmaatregelen beveiligden het voor de zoogenoemde gevaren van uiteenspringen, als
andersints. Hier zag ik ook een hefmachine geschikt om de bomen
en andere grote ligchaamen, die de vaart in de Elbe hier en daar
belemmeren, op te hijssen. Door de kracht van het water die op eenen
cylinder drukte wierd hier, alles door eene geringe beweging, eene
kracht van zestien Centenaars uitgeoefend.
Zoölogisch museum

Op dezen dag was het Museum van de drie rijken der natuur geopend, en eene menigte Berlijners voerde de nieuwsgierigheid aldaar henen. De inrigting was ten uiterste net. In verschillende vertrekken verdeeld, onderscheidde zich deze verzameling door de
orde waarmede dezelve gerangschikt was. De verzameling van viervoetige dieren was niet zeer rijk. Twee grote kamelen prijkten aan
't hoofd van dezelve, doch groot was de voorraad der buideldieren
en vele onbekende soorten. De verzameling van vogels was alleruitmuntends, de schoonste kleuren schitterden op de veders der Aras
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en Colibris. Zelden had ik in dezen trant eene zoo rijke vereeniging
gezien. Heerlijke zeegewassen zag ik ook alhier. De visschen waren
op eene nieuwe en zeer bevallige wijze opgerigt. Om stokken kronkelden zich de verschillende slangsoorten. Overal vind men de namen dezer voorwerpen in deze smaakvolle verzameling door eenen
uitvoerigen catalogus uitgelegd, en alles was hier niet alleen voor
schijn, maar indedaad tot wezentlijke ui~breiding van wetenschappelijke kennis geschikt.
Het Slot
Dit eenvoudig gebouw wiens massa eerbied inboezemt, bezagen wij
nog ten laatsten. Men voerde ons eerst in de eerwaardige vertrekken,
nog allen in den alouden smaak met alle zijne verguldsels, spiegels,
en hooggebouwde armstoelen. Hier zag men den alouden ridderzaal
met alle deszelfs schatten, oude bekers met zilver en edele metalen
en gesteentens bedekt. - Na het doorgaan van eenige vertrekken komt
men in de schildergallerij die ten uiterste merkwaardig is. Jammer
was het dat de reeds ingevallene avond ons belette alle deze kunststukken naar waarde te bezichtigen. Hier ziet men vele stukken die
de reize na Parijs, en vandaar herwaards gedaan hebben. Vooral
scheenen de Franschen het op de oude Duitsche school geladen te
hebben, de voetwassching van Lucas Cranach 219 en andere van
dezen en Heemskerk 220 saheenen het eerst hun prooi geworden
te zijn. - Ook vele stukken van Rubens ziet men alhier en een van
Raphaël, waarin een heerlijk vrouwenbeeld. Twee Lucretia' s, de een
van Guido, 221 de andere van Van der Werf 222 bevielen mij uitmuntend, de uitdrukking in den kop van den eerste was voortreffelijk. Eene andere aandoening verwekte midden onder deze stukken
Buonaparte over den (St) Bernard trekkende van David, welke de
goede Lodewijk deux fois neuf 223, die met de zaak verlegen was, aan
Frederik Willem verkogt had. In eene zaal zag men alle de marmere
standbeelden der Keurvorsten van Brandenburg. - De vertrekken op
de twede verdieping waren meer gemoderniseerd. Men zag hier de
sierlijke meubelen, voor de Keizerin van Rusland bij haar verblijf
alhier vervaardigd. Hier ziet men de troonzaal, die zeer eenvoudig
is, tegenover den troon staat het beeld van Saturnus. Gave God dat
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ieder vorst op zijnen troon tijd en toekomst voor oogen had. Onder
de belangrijkste stukken in deze kamers behoort het heerlijke standbeeld van Marcus Aurelius 224 , dat eens het Parijsche Museum versierde, en eene schone mechanische commode, en eindelijk de pendule, de overwinning voorstellende, die eens op het kasteel der Tuileriën den overweldiger bij ieder slag het naderen van het uur der
geregtigheid aanwees. Het een en ander

Ziedaar dan nog een en andere merkwaardigheid van deze met
regt geprezen stad, die ik zoo veel leerde kennen als men zulks in
eenige dagen doen kan. De stad is minder levendig als men zulks
van eene hoofdstad verwachten zou. Een menigte van bedekte droschkas die alle aan eenen ondernemer behoren, voeren gedurig den reiziger van de eene na de andere zijde van de stad. - Berlijn is zeer
rijk aan schone winkels van allerlei soort, alwaar men alle benodigdheid en veraangenamingen des levens tot vrij dure prijzen bekomen
kan. De arbeid der ijzergieterij, de schone Stopwasser fabriek door het
lakwerk beroemd, en de conditorswinkel van den heer Fuchs, alwaar zich van alle kanten het licht in spiegels wederkaatst, verdienen
opmerking. - Het Arsenaal zelve konden wij niet bezien, doch in
den hof bezagen wij de bekende gebeeldhoudde koppen die hier
met zeker veel kunst, gezichten van stervende personen voorstellen,
waardige versiering voor een wapenhuis. - De straten van Berlijn
zijn juist wegens zindelijkheid niet te prijzen. Eenige van dezelve
zijn ten uiterste lang, doch men moet veel bewonderen, wanneer
men bedenkt dat de schoonheid van Berlijn eigentlijk nog slechts
de schepping van eene halve eeuw is, dewijl zich vele menschen
herinneren dat plaatsen nu met paleizen versierd, alleen door elendige hutten omringd waren. Onze leidsman in deze bevreemde hoofdstad was de heer Lohndiener Blok, een van de wonderlijkste origineelen die ik zag. Hij was zestig jaren oud, net het uiterlijk van
een man van veertig, die alle mooglijke anecdotes wist. Alle menschen van den koning tot den bedelaar af, kende, in alle plaatsen
van het paleis tot aan den gaarkeuken bekend was, en die bij alle
die hoedanigheden die van improviseerend dichter vereenigde, en
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reeds in voorraad het grafsChrift van Blücher gemaakt bad, en hiermede basta over Berlijn. -

Reis van Berlin na Amsterdam
Potsdam
Des morgens vroegtijdig verlieten wij de Pruissische koningstad
en vingen eindelijk onze reis naar het geliefde vaderland in linea
recta aan. Men rijdt den Brandenburger poort uit, en nadert Potsdam langs eene schone chaussee met bomen beplant, die echter door
vrij onvruchtbare streken voert. Eindelijk rijdt men over eenen schonen brug over de Havel en nadert de geliefkoosde stad van den
groten Frederik. Deszelfs aanblik is verrassend, eene schone laan
voert derwaards, terwijl men verder de rivier, schoon beplantte
hoogtens, en de koninklijke lust<huizen ontwaart. Na in Potsdam
de onderscheidene vragen van den wachtofficier beantwoord, en ons
den accysofficier tot vriend gemaakt te hebben, namen wij onzen
intrek in de Stad Berlijn. Potsdam is eene allerliefste stad. Men vindt
aldaar zeer schone straten en huizen, grachten in de smaak van de
Hollandsche steden, doch de stilte die om alle deze paleizen heerscht
verwekt eenen onaangenamen indruk. Men ziet bij het ontzettend
grote slot de verschillende vorstelijke gebouwen, de obelisk op de
markt, den slottuin etc. Terwijl alles door eene menigte beelden versierd is, waarvan sommigen door den tijd en sommigen door de
liefhebberij des overwinnaars van 1809 verminkt zijn. Op de
markt ziet men het raadhuis, zoo men zegt, naar het model van het
Amsterdamsche gebouwd, doch ziedaar dan een kind dat zeer van
zijne moeder ontaard is. Wij hadden tot bezichtiging het oude paleis van Sans Souci uitgekozen. Hetzelve ligt zeer schilderachtig,
een quartier uurs buiten de stad, alwaar men van eene hoogte Potsdam met zijne bevallige omstreken voor zich ziet leggen. De bouworde van Sans Souci is niet bijzonder. Hetzelve was het paleis van
den groten Frederik en ziedaar deszelfs grootste verdienste. Men
ziet hier zooals overal, veel agaat, veel marmer, veel verguldsels,
doch dit zijn schoonheden welke de reiziger weldra moede wordt.
Aangenamer is !het denkbeeld: Hier beeft Frederik geleefd en gewerkt. Door eenen gepasten eerbied is hier al het huisraad nog in
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denzelfden toestand bewaard, waarin zich hetzelve bij den dood van
den groten man bevond. Hier ziet men de kamer waar Frederik
sliep, de plaats waar hij stierf, zijne schrijflessenaar nog met inktvlakken bedekt, en zelfs de canapés wier zijden overtreksels door
zijne geliefkoosde honden, wier graftombes de tuin van Sans Souci
bevat, verscheurd zijn. Onaangenaam moet het hier den echten Duitscher zijn op te merken, hoe alles hier in den Franschen geest is. De
bibliotheek van Frederik bevat alleen Fransche werken, zijne kamers
zijn door de stukken der Fransche meesters van de slechte Fransche
kunsteeuw als van Loo, 225 Watteau 2.26 etc. bedekt en men moet
zich verwonderen, hoe iemand die zooveel smaak als Frederik bezat
zulk eene kladderij dulden kon. Eene andere kamer, door opgelegde
vogels op eene bijzondere wijze versierd, wierd door Voltaire 227
bewoond, wiens lessenaar hier ook nog gevonden wordt. Eene
prachtkamer, en verder het heerlijke uitzicht van de gallerij buiten
het kasteel, die de geliefde wandeling van Frederik uitmaakte, zijn
hier verder het merkwaardigste. Niet verre van het paleis ziet men
de gallerij der schilderijen thans weder in zijnen ouden luister hersteld. De zalen zijn uitmuntend met heerlijke marmere kolommen
versierd. In de wand is eene lbelangrijk antique ingemetseld, dat voor
de doodkist van Faustina 228 gehouden wordt, alwaar op de twee
zijden de slaap en de dood en in het midden de Gratiën afgebeeld
zijn. - Onder de standbeelden wordt vooral eene dochter van Niobe,
eene Julia en een kop van Pericles aangewezen. Onder het geleide
van den vriendelijken Inspector, die op kosten van den groten Frederik in Romen de meesterstukken der kunst 'bestudeerd had, bezagen wij deze niet zoozeer talrijke als kostbare verzameling. Wat
de Nederlandsche school betreft, spelen Rubens en van Dijk hier de
grootste rol. Van de twede ziet men hier het bekende schilderij der
vier Evangelisten, dat hoe uitmuntend de koppen der heilige schrijvers zijn, egter door het bijbrengen van hunne zinnebeelden, eene
onbevallige ordonnantie oplevert. Voorts ziet men ook van hem
zijne vrouw als Venus. - Onder de meesterstukken van Rubens alhier ziet men zijne opwekking van Lazarus alwaar het character
van den Christus uitmuntend is. Het onderscheid tusschen de twee
zusters is ook zeer goed aangewezen. Maria is nog in aanbidding
verzonken, terwijl de levendige Martha zich tot Christus wendt om

233

hem te danken. Bene ruw geschetste Madonnakop van Rubens levert
een heerlijk ideaal van waar godsdienstig gevoel. Rembrandt blinkt
alhier in verschillende stukken, vooral in het afbeeldsel van eenen
rijken Jood en in dat van Adolf van Gelder 229, op het oogenblik
waarin hij zijnen vader in den kerker werpt. - Veel ziet men hier
van Van der Werf en verwondert zich over de dichterlijke armoede van deze in tegenstelling van den weelderigen rijkdom van Rubens. Dit gaat zoo ver, dat men hier van hem hetzelfde beeld als
de onschuldig beminnende Chloe 230 en als de dochter van Loth
voorgesteld ziet. Doch ik wil nu tot de ltaliaansche school overgaan. Veel schoons zag ik hier in eenen trant waarvan ik nog weinig gezien had. Dit herkende ik echter, dat hoezeer men ook in de
meeste nieuwere schrijvers en in de werken over de kunst dezer meesters steeds in alle opzichten den grootsten lof over hunne dichterlijke uitdrukking toezwaait, hunne kunst als schilders hunnen smaak
of dichterlijk gevoel verre overtreft. Indedaad het idealiseeren is
geenzints hun vak. Hunne Madonnas en Christuskoppen hebben
dikwijls alles behalven het character dat zij eigentIijk bezitten moesten en hunne Venussen zijn dikwijls alleen de copyen hunner vrouwen en geliefden, met alle derzelver gebreken en zonder eenige veredeling daar neder geplaatst. Een stuk waaraan dit gebrek geheel ontbreekt is de schone en bekende Christuskop van Raphaël, een der
heerlijkste pronkjuweelen dezer verzameling. Hier heeft de kunstenaar niet alleen als schilder, maar als dichter gevoeld wat hij beschrijven moest, en de uitdrukking der hevige smart van ziel en
ligchaam met de grootste kalmte op het gezicht van den Zaligmaker vereenigd, is onnavolgbaar. En hierbij moeten twee heilige familiën van dezen meester, die zich ook alhier bevinden, met alle
,hunne schoonheid afvallen. Men vindt hier verscheidene stukken
van Guido in zeer verschillende manieren geschilderd, waaronder
een heerlijke Madonnakop uitmunt. Zijne Venus is een schoon
schilderij, doch niets minder als eene Venus. Men ziet hier eenige
schilderijen van den bevalligen Correggio 231. Het zinrijkste is het
zinnebeeldig tafreel alwaar de ontkiemende, genietende, en genotene Liefde afgebeeld wordt. In de voorstelling van de eerste, speelt
eene bevallige nimf met eenen zwaan, in de twede koestert zij hem
in haren schoot, en in de derde ziet zij hem na, die zich reeds we234

der in den stroom gestort heeft. - Dit schilderijbekoomt een nieuw
belang door zijne geschiedenis. De dweepachtige zoon 232 van Philippe d'Orléans had den kop van een der nimfen, als te wellustig
zijnde, uitgesneden en Napoleon zijn voorbeeld gevolgd met den
tweden kop, als te slecht geschilderd zijnde. In eene verlossing van
Petrus door Domenichius 233 ziet men eenen Engel zooals de verhevenste verbeelding zich dien voorstelt. Verscheiden stukken van
Titiaan 234 munten door eene schoon coloriet uit, doch met weinig
veredeling. - Doch ik wil gene lijst opmaken. Veel schoons ziet
men hier waar men slechts de oogen keert. - Hier prijkt een Mars,
een Venus van Carrache 235, waarvan onZe Inspecteur zeide dat de
schilder in het beeld van Mars den torso volmaakt had, eene verdienste die ik niet genoeg beoordelen kon. Ginds ziet men het stuk
Mozes en den koperen slang voorstellende, waarin Rubens met den
J4aocoon heeft willen worstelen. In een ander vertrek ziet men
meerdere stukken van de Hollandsche school waarin deze verzameling niet zeer rijk is. Kluchtig is eene schilderij van Teniers de verzoeking van den heiligen Antonius voorstellende, waarin hij zijnen
vader als den heilige en zijne zuster en moeder als twee duivels
voorstelt. Twee heerlijke schilderijen van mozaiek verdienen ook onderscheiding. Van de Duitsche school ziet men eene Madonna van
Raphaël Mengs 236 waarin men veel moeilijken arbeid, doch weinig genie ontwaart. Wij verlieten deze verzameling met innig genoegen en nu geen lust meer hebbende om weder kamers, en weder
paleizen te zien, keerden wij terug naar Pots dam. Aldaar toonde
men ons het graf van Frederik den Groten. Geen eerzuil versiert
hetzelve. Onder den heerlijk gewerkten marmeren predikstoel opent
men een gewelf alwaar twee kisten staan, die het overschot van
Frederik en van zijnen Vader bewaren. Deze plaats verkreeg door
het verbond, hier eens door Frederik Willem met Alexander gesloten 237, eene nieuwe waarde. Nu verlieten wij Potsdam. - Vijf mijlen lang tot Brandenburg duurt de chaussee nog voort. Deze laatste plaats bereikten wij bij den gevallenen avond. Het uiterlijke
van dezelve scheen ons zeer bevallig. Bij den wagenmeester stegen
wij af. Hier was een beminlijk twintigjadg meisje aan eene kortstondige ziekte bezweken, en het was hier zoo als Vondel zingt: 'De
strenge dood die nu geen wit mag zien, verschoont de grijze lien'.
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Van hier reden wij verder, eene lange station, waarop onze wagen zulke hevige schokken ondervond dat wij zeer tevreden waren, dat dezelve ons niet in een der bosschen, die wij doortrokken,
nedersmakte. Wij kwamen nu weder in een klein stadje, eene oude
sibylIe verkwikte ons met eyerbier, en verhaalde ons veel van den terugtogt der Franschen,die over deze plaats geschied was. Nu beving
ons Morpheus tot aan het aanbreken van den morgen van Woensdag en wij bevonden ons op den weg naar Maagdeburg. Het land
was laag, en onbevallig en wilgen de eenigste boomsoort. Eindelijk
zagen wij alle de kerken van Maagdeburg, ieder met twee torens
versierd, voor ons leggen. In 't verschiet scheen ons de stad niet
zeer sterk, doch nabij dezelve gekomen leerden wij anders daarover
oordelen. Wij reden door een half dozijn poorten, zagen eene menigte posten, accijsbedienden, muren en sterktens, reden over verschillende takken der Elbe en moesten bekennen dat het innemen
van deze stad tot een der grootste meesterstukken der krijgskunst behoorde. Onze postillon voerde ons langs eenige ruïnes en door eene
menigte naauwe en rijzende straten tot aan de Stad London, in de
brede hoofdstraat gelegen. Hier ontdekten wij nu helaas eenige beschadigdheid aan onzen wagen en de gevreesde en doch noodzakelijke smid zag zijne hulp ingeroepen. Een goed diner en het bezichtigen der vestingwerken van Maagdeburg moesten ons voor het oponthoud van eenige uren troosten.
Wij verlieten tegen den avond Maagdeburg. Het weder was, zooals op onze gehele reize overheerlijk. - De maan had zijne hoornen
reeds geheel ingekrompen, doch de sterren flikkerden zoo schoon
dat daardoor ons pad verlicht was. Eerst trokken wij weder door
eenige vestingwerken. Des nachts kwamen wij te Helmstedt. Na
eene menigte groschen voor verschillende kleinigheden uitgegeven
te hebben, schimpten wij op den wagenmeester die ons lang liet
wachten en dus onze eerste intrede op het Brunswijksche grondgebied verbitterde. Nu moesten wij alle oogenblikken chausseegeld betalen, voor eenen weg die zoo in stukken daar nederlag, dat ieder
voerman dezelve met regt schuwde. Wij ontwaakten Vrijdag te
Königslutter alwaar de zon heerlijk verrees, en onze paarden verwisseld wierden bij een belommerd kerkhof, waar langs een beekje
vloeide en dat zeer schilderachtig was. Op onzen weg van hier na
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Brunswijk hadden wij gedurig aan onze linkerhand den zoo beroemden en bezongenen bergketen van den Harz, terwij I men ons in hët
verschiet den zoo befaamden Broeken of Bloksberg toonde, die zich
met zijnen spits boven alle de andere verhief. Bij de poort van Brunswijk wierd ons eene lei tot het opschrijven van naam en character gegeven, en nu was de intrede vrij. - Brunswijk is eene vrij grote stad
met kromme en morsige straten, die echter iets vriendelijks heeft.
Van officieren en zwartgepluimde krijgslieden grimmelde het alhier.
Voor het slot dat juist niet veel indruk maakt, wierd parade gehouden. Op de markt ziet men eene droge fontein, een Gothisch gebouw
dat zoo ik geloof tot Rathskeller gebruikt word, en eene kerk in dien
smaak gebouwd, aan wier buitenzijde de liefhebbers der oudheid
nog vele oude standbeelden en urdeutsche opschriften vinden kunnen. Men zag de vrouwen in lange mantels gewikkeld, en ontmoette
voorts eene menigte kudden van ganzen en kalkoenen, agter dewelken een geleider met eenen steek versierd, met de deftigheid van
eenen Amsterdamschen aanspreker henen wandelde. - De ligging
van Brunswijk is aangenaam. Men ziet hier meer welvaart en het
costuum der boeren in witte linnen kielen met rode voeringen is niet
onbevallig. De dorpen tonen reeds meer beschaafdheid en wij vervolgden onzen weg, terwijl zich nog steeds de bergketen aan onze
zijde uitstrekte. Te Peine zagen wij de naam van George rex 238,
overal blonken de rode uniformen der postillons en wij bevonden
ons in 't Hannoversche. Het stadje was een der slechtgebouwde
kleine gaten, alwaar men slechts schaars het dierbaar zonlicht geniet
en wier inwoners men niet zeer lbenij d. Reeds was het nacht toen
wij Hannover bereikten en wij reden in de nachtelijke stilte door
een paar straten dezer hoofdstad met schone gebouwen bezet. In de
morgenschemering bevonden wij ons te Neuendorf, een bevallig
stadje met eene gezondheidsbron. Hier bevindt men zich in het gebied van den landgraaf van Hessen-Cassel 't geen men egter weldra
verlaat, om eenen minder bekenden staat namentlijk die van den
souvereinen vorst van Bückeburg te betreden. Deszelfs gebied bevat
slechts vier quadraat mijlen. Hetzelve is egter aangenaam gelegen.
Een schone weg met het gezicht op eenen aanzienlijken bergketen
leidt door Stadthagen, een zwaarmoedig stadje, naar de hoofdstad
Bückeburg henen. Dezelve is wel gebouwd en men ziet hier het
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paleis van den vorst. Na aan den postmeester ontsnapt te zijn, die
tevens burgemeester was en ons de geschiedenis van den slag van
Roszbach verhaalde, reden wij verder naar Minden dat weder onder
den Pruisischen scepter behoort. Schoon is de ligging van deze stad.
Eene fraaie brug voert over den Wezer. Deze rivier stroomt uit
eene engte tusschen twee bergen voort, en vloeit met snelle vaart
voorbij de stad, die echter dikwijls door zijne overstromingen geleden heeft. In de eerste herberg van Minden namen wij aan de
table d'hOte plaats, waar ieder gast een lintje en eenen titel, doch
weinig wellevenheid aan tafel bragt. Ieder viel even sterk op het
diner aan, dat gedeeltelijk uit erwtefllbrij en een grote schotel spek
bestond. Nadat de post ons twee en een half uur opgehouden had,
ging het na Oldendorf. De gezichten waren aangenaam, doch de
weg ten uitersten slecht. Na 'eenigen tijd leverde ons onze postillon
door omspannen in handen van eenen boer. Nu volgden vele ophoudingen, dan had deze den haverzak vergeten, dan verloren. Nu moesten wij rijden, waar de wegen ontoeganglijk waren en alwaar wij
ieder oogenblik vreesden in de eene of andere sloot neder te komen.
Door het gedurig aansporen zijner twee rossinanten Frits en Fuchs
kwamen wij doch verder, doch moesten eindelijk zelve uitstijgen, en
waren zeer tevreden van na in zeven uur, drie en een half mijl afgedaan te hebben, het langgewenschte Oldendorf te bereiken. Hier
wierd dan eindelijk halte gehouden in een vrij dompig vertrek alwaar ons drie rokende kaartspelers slecht weder voorspelden, eene
voorspelling, die zeer slecht uitkwam. De lantaarnen wierden aangestoken en de weg in den nacht vervolgd, over eenen niet minder doorboorden weg en uitgegraven dorpen. Nu eens waren de paarden tot
aan den buik in de modder gezakt en zagen wij onzen val tegemoet,
dan weder had onze postilIon den regten weg verloren. Eindelijk
na eenige onaangename uren kondigde ons het gemakkelijker rollen
van onzen wagen onzen aankomst op eene soort van chaussée aan. Bij
het eerste zonlicht genoten wij het uitmuntende gezicht op Osnabrück, dat ik reeds voorheen bewonderde. Hier hielden wij een
oogenblik halt, en reden vervolgens over de schone bergen naar Ibbenbühren. Bij het heerlijke weder, leiden wij een gedeelte van deze
station te voet af, daar de extrapost hier reeds eenen zeer langzamen
stap gewend is. Te Rheine hielden wij ons nog eenigen tijd bij den
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postmeester op, groot liefhebber der schone kunsten, die origineelen
van Cranach en Dürer bezat. Zeer onaangenaam was de togt na Bentheim over eenen geheel bedorven weg. Onuitsprekelijk aangenaam
was het ons eindelijk op den Maandagmorgen bij de oevers van den
Dinkel den vaderlandschen grond te bereiken. Juist zeven maanden
was het geleden sints ik mij in Bentheim bevond en wat had ik in
dien tijd niet gezien en ondervonden. Met verrukking zag ik te
Delden weder Nederlandsche gebruiken en Nederlandsche zindelijkheid. - De reis naar Deventer was zeer opgeruimd, overal vonden
wij alles nieuw, alles bevreemdend. Eene Overijsselsche jonge dochter, die na Deventer reizen moest, wierd op den bok van onzen wagen
opgenomen en hare landelijke naiveteit vervrolijkte nog onzen weg.
Des avonds 'berdkten wij Deventer. Een goed Nederlandsch soupé
gaf ons de nodige krachten, om den elendigen weg, dien wij nu
door het maken van den straatweg tot Apeldoorn hadden, door te
staan. Doch nu zagen wij ook het einde van al ons lijden en weldra
hoorden wij onze wagen op dien straatweg zooals men dezelve
slechts in Nederland vindt henen rollen. Eindelijk tegen den morgen
bereikten wij Utrecht en stapte op het Vreeburg af; onze vrienden
die ons hier zouden opwachten waren nog niet te vinden. Wij deden
eenige visiten aan de bisschoppelijke stad, doch nu zoo dicht bij de
geliefde vaderstad, konden wij het niet eene nacht meer buiten dezelve uithouden. De paarden wierden aangespannen en de laatste
station was daar. Gelukkig, bereikten wij de poorten van Amsterdam. In deszelfs muren was ik zalig door alle de zegeningen die
het wederzien schenken kan. Deze te 'beschrijven zoude eer het werk
van den dichter dan dat van den reisbeschrijver zijn en hier leg ik
de pen neder. -

239

AANTEKENINGEN

1 Het hier in druk gegeven handschrift werd in zijn geheel nooit eerder gepubliceerd. Wel werd er door Prof. dr. Th. J. G. Locher een artikel aan gewijd:
'Willem de Clercq over Rusland' in Analecta Slavica, a Slavonic Misce/lany,
presented for his seventieth birthday 10 Bruno Becker. Amsterdam 1955 p. 63-90.
Dr. R. Jans in zijn proefschrift: Tolsloy in Nederland, Nijmegen 1952, bespreekt
De Clercq's reis in zijn inleiding (p. 11-12).
In 1822 schreef Willem de Clercq op verzoek van N. G. van Kampen zijn:
'Herinnering aan Petersburg' voor diens Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten
en Letteren I Amsterdam 1822 p. 407-438. Het is een omwerking en beknopte
samenvatting van het oorspronkelijke reisverhaal. Terwijl het bovendien afgestemd
is op het karakter van het tijdschrift en zijn rubriek: 'Aardrijkskunde en Volkenkunde' waarin het verscheen. Het is uit dit tijdschrift-artikel dat geciteerd werd
in Wil/em de Clercq naar zijn Dagboek door A. Pierson en De Clercq's jongste
kleindochter. Amsterdam 1888 dl. 1. p. 107-125.
Het reisverhaal zelf, zowel als de brief-citaten in de inleiding en aantekeningen zijn
afgedrukt in de zeer afwisselende en anarchistische spelling van Willem de Clercq
en zijn tijd. Slechts de aardrijkskundige namen zijn gecorrigeerd, terwijl hier en daar
een verduidelijking in de interpunctie werd aangebracht.
2 Vgl. Maria de Clercq-de Vos aan haar zoon, Amsterdam 16 July 1816: 'Nu
moet ik nog eens wat praten over 't geen gij mij schrijft van de menschen, ik geloof
het U gaat zoals veel reizigers, dat het oordeel over plaatsen en menschen v~el
afhangt van de stemming in welke men zelf is en dat zo Gij mooglijk vóór twee
jaar deze zelfde reis gedaan had, U dan mooglijk niet zo veel zou ontbroken
hebben als nu .. .' (Réveil-Archief, verz. De Clercq).
3 25 maart 1816, vgl. 'Particulier Journal' omslag (Réveil-Archief verz. De Clercq).
4 Naar Automedon, de wagenmenner van Achilles, in de betekenis van bekwaam
koetsier.
5 Tegenwoordig: Eemnes.
6 Zo gaat de heerlijkheid van de wereld voorbij (zo gaat de aardse roem ten
onder).
7 Het geslacht De Clercq is afkomstig uit Vlaanderen (Gent). De Doopsgezinde
Geraerdt de Clercq (geb. omstr. 1530) week ten gevolge van de godsdienstvervolging in het laatste kwart van de 16e eeuw uit naar Emden. Zijn zoon Jacques
(geb. 1555 te Gent) trok van Emden naar Haarlem. Lucas de Clercq (zoon van
de bovengen. Jacques) was een vermogend koopman, hij handelde in potas, een
artikel onontbeerlijk bij het verven van het Haarlemse laken. Hij huwde met Feyna
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van Steenkiste; in 1635 werd het echtpaar door Frans Hals vereeuwigd. Hun
zoon Pieter werd graanhandelaar. Uit diens huwelijk met de Amsterdamse Agniesje
Hugaerts werd wederom een Pieter geboren (1661). Deze vestigde zich als
koopman in Neurenberger waren en handelaar op Zweden te Amsterdam. Hij
huwde met Comelia Block. Hun zoon Pieter (geb. 1700) trouwde met Sara van
Leuvenig. Uit dit huwelijk werd in 1747 Stephanus de Clercq geboren. Uit diens
huwelijk met Maria Bosch werd in 1771 Gerrit de Clercq, de vader van Willem
geboren. De door deze laatste genoemde jaarboeken zijn helaas niet bewaard
gebleven.
8 Randenbroek of Ramsbroek lag op vijf minuten afstand van Amersfoort. In 1657
stierf op Randenbroek de eigenaar Jacob van Campen. De Vauxhall was een deel
van Londen, dat vroeger als een zeer bekende uitspanningsplaats gold.
9 Herman W. Daendels (1762-1818) werd in 1807 door Napoleon tot Gouverneur-Generaal van Indië benoemd. Hij verbleef van 1808 tot 1811 op Java. Hij
ruimde veel misbruiken op, hervormde het Indische rechtswezen en binnenlands
bestuur en legde de grote postweg op Java aan. Hij regeerde met ijzeren hand,
vandaar de haat van de 'ex-Javaan'.
10 De wet op de posterijen dateert van 12 april 1850 (eerste ministerie Thorbecke).
11 Claudius Nero Drusus (38 - 9 v. Chr.) werd door zijn stiefvader keizer Augustus naar Germania gezonden, waar hij met veel succes tegen de Germanen streed en
doordrong tot de Albis (Elbe).
12 Op 26 augustus 1814 kwam De Clercq voor het eerst in Bremen. Hij schreef
aan 'S. en P. de Clercq' op 27 augustus: 'Onaangenaam was de aankomst alhier
daar een policey-bediende ons verwittigde dat er een dolle hond door de Neustadt
liep. Dit was zeer onaangenaam en daar ik mij aan geen gevaar blootstellen wilde,
verkoos ik liever om het laatst bijzijnde logement te verkiezen, alwaar ik het dan
ook vrij slegt gehad heb... Dezen morgen heb ik mij met veel behendigheid uit
de voeten gemaakt en ben nu met mijne pakkagie in een zeer lief logement te huis.'
13 Roland was een der twaalf paladijnen van Karel de Grote. Een min of meer
legendarische figuur, die in 778 bij Roncevalles tegen de Saracenen zou zijn
gesneuveld. In de He eeuw ontstond het Chanson de Roland, dat in 1130 door
Pater Koenrad uit Beieren in het Latijn en daarna in het Duits werd vertaald.
Nadien werd het nog veLe malen bewerkt en meer en meer werd het tot volksepos
gemaakt. Roland werd een Duitse volksheld.
14 Laat de genoegens de zorgen verdrijven (tussenbeide komen bij de zorgen).
15 De Botermarkt was de oude naam van het Rembrandtsplein te Amsterdam.
16 August Friedrich Ferd. von Kotzebue (1761-1819) richtte als student te
Weimar een liefhebberij-toneel op, waarvoor hij drama's en blijspelen schreef.
Hij ging na beëindiging van zijn juridische studies naar Rusland, maakte carrière
en werd in de adelstand verheven. Hij bleef dramaturg, romanschrijver en dichter.
In 1817 terug in Weimar. Verdacht door zijn reactionaire houding en pen; voor
Russisch spion uitgekreten. Hij week daarom uit naar Mannheim, waar hij in 1819
door de student Karl Ludwig Sand vermoord werd. Hij liet 211 toneelstukken na.
17 Felix meritis (gelukkig door verdiensten) Amsterdamse vereniging tot beoefening van Kunsten en Wetenschappen (1777-1888) en de naam van het door haar
gestichte gebouw op de Keizersgracht, waar de 'voorlezingen' en concerten
gehouden werden.
18 Friedrich Ludwig Zacharias Werner (1768-1823) geboortig uit Königsberg.
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Romantisch toneelschrijver. Oorspronkelijk Protestants ging hij tot het RoomsKatholicisme over en werd in 1814 tot priester gewijd.
19 Romeins veldheer, die in 451 de Hunnen onder aanvoering van hun koning
Attila op de Catalaunische velden versloeg. In 454 werd Aëtius uit naijver door
keizer Valentinianus III vermoord.
20 Toneelstukken, die vaak in Amsterdam vertoond werden, doch zeer onbelangrijk waren.
21 Vgl. De Toneelkijker, te Amsterdam uitgegeven periodiek, gewijd aan het
toneel, o.m. geredigeerd door Arend van Halmael jr. en Jan van 's Gravenweert.
22 Naar Vulcanus de Romeinse god van het vuur en van de bewerking van metalen
door middel van het vuur.
23 Madame Stéphanie Félicité de Genlis (1746-1830) gouvernante bij de kinderen
van de Hertog van Orleans (Philippe Egalité), schrijfster van opvoedkundige
verhalen en sprookjes.
24 Selene, de godin van de maan.
25 Louis Nicolas Davoust, hertog van Auerstedt en prins van Eckmühl
(1770-1823). Frans legeraanvoerder, van december 1810 tot mei 1814 bestuurder
van het Franse gouvernement Hamburg.
26 De Boompjes, Rotterdamse allee bij de Maas.
27 Godin van de zinnelijke liefde.
28 Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850) geboortig uit Vesterbro bij
Kopenhagen. Vader van de Deense romantiek. Hij gaf Noorse heldendichten uit,
hij was dichter, schrijver en toneelschrijver. In 1814 verscheen zijn Rövenborge.
29 Euterpe, muze der lyrische poëzie en der toonkunst.
30 Dione, Griekse godin, te Dodona vereerd als vrouw van Zeus. Bij Homerus en
ook elders voorgesteld als moeder van Aphrodite, herhaaldelijk ook als naam voor
deze godin gebruikt.
31 Hamburg, Bremen, Lubeck, het Hertogdom Oldenburg en een deel van
Hannover werden bij Keizerlijk decreet van 13 december 1810 ingelijfd bij het
Franse Keizerrijk. Hamburg werd de hoofdstad van het "Gouvernement", dat
onder bevelhebberschap van Generaal Davoust stond. In maart 1813 werden de
Fransen door de Russen uit Hamburg verjaagd. Op 31 mei viel de2le stad opnieuw
in Franse handen. Davoust keerde terug en voerde tot mei 1814 een militair
schrikbewind, waarna hij op bevel van Koning Lodewijk XVIII de stad overgaf.
32 Dirk van Hogendorp (1761-1822), tijdens de Inlijving door Napoleon tot
divisie-generaal verheven, als zodanig in 1812 (Russische veldtocht) gouverneurgeneraal van Litauen; in juni 1813 vanuit het Franse hoofdkwartier Dresden als
gouverneur naar Hamburg gezonden. In een vlugschrift: Geschiedkundig tafereel van
den waren toestand van Hamburg en het lijden van deszelfs inwoners door de
gruweldaden der Pranschen. Uit het Hoogduitsch vertaald, Amsterdam 1814, wordt
Van Hogendorp ongunstig afgeschilderd. Hierdoor werd de publieke opinie in zijn
nadeel bewerkt. Van Hogendorp schreef daarop: Memorie van den Generaal
Graaf van Hogendorp ter wederlegging van de nadeelige gerugten, welke tegen
hem zijn uitgestrooid, gedurende hij Gouverneur flan Hamburg was, 1814. Vgl. ook
Mémoires du Général Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc. PublUs par
son petit-fils Ie Comte D. C. A. van Hogendorp. La Haye 1887 p. 374 vlg.
33 'tigellinus (Sophonius) van Agrigentum. Praefectus Praetorio van Nero, die hij
tot wreedheden aanspoorde.
34 Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) gehuwd met de dichter N. S.
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van Winter. In 1779 verscheen haar episch dichtwerk: Germanicus in zestien boeken.
35 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Reeds als zestienjarige jongen
ontwierp hij, geïnspireerd door Milton's Paradise Lost, zijn Messias. De eerste
drie zangen dichtte hij als theologisch student in Jena en Leipzig. Dit fragment
liet hij in 1748 anoniem verschijnen. In 1773 was het epos voltooid. Het thema van
het dichtwerk was de verlossing der mensheid door Christus.
36 Philip Andreas Nemnich (1764-1822) geboren in Dillenburg, gestorven in
Hamburg. Schrijver van encyclopaedische werken op het gebied van volkshuishoudkunde en handels-geografie. In 1809 verscheen zijn: Original-Beiträge zur eigentlie'hen Kenntniss von Holland, 2 dIn.
37 Amandus Gottfried MüIlner (1774-1829) begon zijn dramatisch werk met het
schrijven en dtichten van blij- en kluchtspelen naar Frans model, maar in de
karakterisering teruggaande op de oude Saksische komedie. Na 1812 wijdde hij zich
uitsluitend aan het drama en de noodlots-tragedie. Ook zijn Die groszen Kinder
is van vóór 1812.
38 Der Rehbock oder die schuldlosen Schuldbewuszlen, Leipzig 1813, een stuk
waarin de onzedelijkheid hoogtij vierde.
39 Karl Ludwig Costenoble (1769-1837) van 1801-1818 toneelspeler in Hamburg.
Beroemd als komische toneelspeler.
40 Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Korrespondenten, het bekendste en meest gelezen blad in Hamburg, verscheen twee of meermalen per week.
41 Johann Georg Büsch (1728-1800) stichtte in 1767 een weldra zeer beroemde
handels-academie in Hamburg. Door zijn handels-economische geschriften en door
zijn daden in hoog aanzien bij zijn medeburgers.
42 Mercurius, god van handel en van winst.
43 Stuhlwagen, mandenwagen of panier,
44 Hamburger kijkgragen.
45 Vgl. noot 21.
46 Wilhelm TeIl (ornstr. 1300) legendarische Zwitserse held.
47 Jacob H. Herzfeld (1763-1826), zoon van Joodse ouders uit Dessau. Hij
studeerde aanvankelijk medicijnen in Leipzig, maar vertrok al spoedig naar Weenen.
Hier copieerde hij voor zijn brood. Hij kwam in aanraking met de schouwburg,
stond al spoedig ook zelf op de planken. Had veel succes en werd naar Hamburg
gehaald. Hij was hier een zeer gezien toneelspeler en werd Directeur van de
schouwburg. Een zijner beroemdste rollen was die van Wilhelm TeIl.
48 Kühne, vermoedelijk wordt bedoeld Wilhelm Kunst (1' 1859) sedert 1814
toneelspeler.
49 GessIer, legendarisch Oostenrij'ks landvoogd over de Zwitserse gebieden Schwyz
en Uri, in 1307 zou hij door Wilhelm TeIl zijn doodgeschoten.
50 In 1291 sloten de oudste Zwitserse kantons, Uri, Schwyz en Unterwalden zich
aaneen, volgens de overlevering werd dit bekrachtigd door de eed op de RütHberg
afgelegd door Wemer Stauffacher, Walther Fürst en Arnold von Melchtal.
51 Johannes Parricida hertog van Zwaben (ornstr. 1313).
52 Cytherea, een andere naam voor Aphrodite, naar het eiland Cythera ten zuiden
van Laconica gelegen, waar zij vereerd werd.
53 Leidsman of gids, in verband met de woordenrijkheid der gidsen werd hun
naam afgeleid van die van de redenaar Cicero.
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54 Zaal van het vredegerecht.
55 Matthias Claudius (1740-1815) studeerde theologie en rechten in Jena. In 1763
verschenen zijn gedichten uit de studententijd in druk, de bundel: Tändeleien und
Erzählungen. In 1771 droeg de boekhandelaar Bode hem de redactie op van de
'Poëtischen Winkel' in zijn nieuw-gestichte courant: Der Wandsbecker Bothe.
Claudius vestigde zich te Wandsbeck, waar hij ook medewerkte aan de Musenalmanach van J. H. Vosz. In 1775 door Bode ontslagen, moest Claudius op andere
wijze voor vrouwen kinderen geld verdienen. Hij gaf toen zijn verzameld werk
uit onder de titel: Sämtliche Werke des Wandsbecker Bothen. Hij werd ambtenaar
in Darmstadt, hield dit niet uit en ging terug naar Wandsbeck. Een jaargeld van
de Deense kroonprins hield hem op de been. In 1813 door de tijdsgebeurtenissen
uit W. verdreven. Hij stierf in 1815 bij zijn dochter in Hamburg.
56 Karl Theodor Körner (1791-1813) musicus, tekenaar en toneeldichter. In 1812
schreef hij zijn Toni, de stof hiervoor ontleende hij aan de novelle van Heinrich
von Kleist: 'Die Verlobung in St. Domingo'.
57 Charles Victor Emmanuel Le Clerc (1772-1802) echtgenoot van Pauline
Bonaparte. Hij leidde o.m. in 1802 de expeditie naar St. Domingo, waar hij aan
de gele koorts overleed.
58 Themis, de Godin van het Recht.
59 Held uit het Middelhoogduitse Nihelungenlied (omstr. 1205) door De Clercq
gebruikt als het gestalte krijgen van de Duitse (Germaanse) pralerij.
60 Komisch heldendicht van Nicolas Boileau (1636-1711).
61 Liba, vermoedelijk wordt hier bedoeld libamen, een Romeins plengoffer.
62 Een ambt gelijk aan dat van baljuw of drost.
63 Ludolf Backhuysen of Bakhuizen (1631-1709), geboortig uit Emden, sinds
1650 in Amsterdam gevestigd. Schilder van zeegezichten, vooral bij storm. Ging
zelf vaak bij storm op zee, om daarna zijn schilderijen te maken. Hij was verder
calligraaf en wiskunsteraar.
64 Onbevestigde, mondelinge overlevering.
65 Zachte westelijke wind.
66 Oosterse d.w.z. van de gebieden der Oostzee.
67 Bij zijn verstand of bij zijn volle bewustzijn.
68 Vgl. (Joh. Gottwerth Müller): Sara Reinert, eine Geschichte in Briefen dem
schönen Geschlechte in Deutschland gewidmet vam Verfasser ales Siegfried von
Lindenberg. Berlin, 1796.
69 Nessus, Griekse mythologische figuur, half man, half paard. Op verzoek van
Herac1es (Hercules) droeg bij diens vrouw Deianira over de rivier Euenus.
70 Vgl. Het leven van Slenderhinke, volksboekje waarnaar Pieter Langendijk zijn
toneelstuk De Zwetser schreef (1712).
71 Johannes (Jan II) Baptiste Kobell (1778-1814) was een navolger van Paulus
Potter. Door Napoleon naar Parijs geroepen, had hij daar veel succes.
72 Joost van de Vondel's uitspraak na zijn Deense reis in 1657.
73 Prins Frederik, de latere koning Frederik VI van Denemarken (1768-1839). Hij
was van 1784 tot 1808 prins-regent, van 1808 tot 1839 koning, tot 1814 ook over
Noorwegen en Helgoland. Hij schafte de lijfeigenschap af.
74 Gedoeld wordt op het Engelse bombardement van Kopenhagen van 1 tot 6
september 1807. De stad moest capituleren, de Deense vloot en alle oorlogsvoorraden werden door de Engelsen weggevoerd. Deze gewelddaad maakte dat
Denemarken de zijde van Napoleon koos.
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75 Hokken, hok of hoc spelen. Een oud kaartspel, waarbij hij of zij die bepaalde
kaarten uitspeelt, het recht heeft deze kaarten een eigen gekozen waarde toe te
kennen. Mogelijk is de naam afgeleid van het Latijnse aanwijzend voornaamwoord
hoc met de betekenis dit, dat als uitroep bij het spel werd gebezigd.
76 Johann Friedrich Struensee (1737-1772). Van orgine Duitser, studeerde hij
in Halle medicijnen. In 1758 werd hij stads-geneesheer in Altona. Via adellijke
Holsteinse vrienden kwam hij in Deense hofkringen. Hij vergezelde koning
Christiaan VII als lijfarts naar Londen. Spoedig was hij 's konings raadsman en
tijdens diens ziekte was hij oppermachtig kabinets-secretaris. Een samenzwering
uitgaande van 's konings stiefmoeder en haar zoon bracht Struensee ten val.
Struensee werd ter dood veroordeeld.
77 Koningin Carolina Mathilde, vrouw van Christaan VII had een verhouding
met Struensee. 's Konings tweede kind had in feite Struensee tot vader.
78 Friedrich Daniël Rudolph Kühlau (1786-1832) componeerde reeds op jeugdige
leeftijd. Hij kreeg zijn opleiding aan het Katharineum in Braunschweig en bij
Chr. G. Schwenke in Hamburg. Van 1804 tot 1810 was hij 'Kammer-musiker' te
Hamburg, terwijl hij ook veel componeerde. In 1810 week hij uit naar Denemarken
en vestigde hij zich te Kopenhagen. Hij componeerde veel zangspelen o.a. de
Räuberburg.
79 Marie Dorothea Juliane Overbek-Lütken (1788-1816), geb. te Kopenhagen,
gest. op 1 mei 1816 te Hamburg. Schilderes.
80 Johann Gottfried Seume (1763-1810) een boerenzoon uit Poserna bij Weiszenfels. Hij studeerde theologie in Leipzig, maar kreeg geestelijke moeilijkheden en
brak met het vaderlijk geloof. Hij gaf de studie op en zwierf rond in het buitenland. Om aan de kost te komen nam hij dienst in het Engelse vreemdelingenlegioen en streed hij tegen de Amerikanen, die feitelijk zijn geestverwanten waren.
Later vocht hij in Russische dienst tegen de Polen.
81 In 1802 verscheen een anoniem geschrift: Spaziergang nach Syrakus. Het
bevatte een autobiografische schets van ]. G. Seume.
82 Luise, een beroemd geworden romantisch dichtwerk van Johann Heinrich Vosz,
dat in 1807 in druk' verscheen.
83 Lübeck werd, na een periode van Deense overheersing (1201-1225), in 1226
tot rijksonmiddelbare stad verheven, d.w.z. de stad stond direct onder de keizer.
De stedelijke autoriteiten kregen hierdoor een grote zelfstandigheid. In 1241
sloot Lübeck een handelsverbond met Hamburg. Reeds bestonden handelscontracten
tussen de Duitse kooplieden in het buitenland, middelpunten hiervan waren
Wisby in Gotland en Londen. In 1294 stelde Lübeck zich aan het hoofd van het
verbond der zeesteden aan de Noord- en Oostzee-kusten, van Bremen tot Reval.
Talrij,ke Noord-Duitse landsteden, als Keulen, Osnabrück, Braunschweig, Maagdenburg, Berlijn, Thorn, Breslau enz. sloten zich er bij aan, gevolgd door Nederlandse zeesteden, zoals de Zuiderzeesteden Kampen en Deventer. Het 'Hanseverbond' had als doelstelling: het handhaven van de veiligheid en goede staat der
handelswegen te land en ter zee en voorts de verwerving en instandhouding van
de handelsprivileges in het buitenland. De Hanse-dagen werden te Lübeck
gehouden.
84 Christiaan II van Denemarken (1481-1559) (regeerde van 1513-1523) wilde
Zweden geheel onderwerpen en liet in 1518 Gustaaf Wasa als gijzelaar naar
Denemarken voeren. In 1520 trachtte Christiaan de Zweedse adel ten onder te
brengen door het Stockholmer bloedbad aan te richten, hij bereikte slechts het
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uiteenvallen van de Skandinavische Unie. In Denemarken zelf verdrong Hertog
Frederik van Sleeswijk Holstein, gesteund door Lübeck, Christiaan van de troon.
Koning Frederik 1 van Denemarken (geb. 1471 reg. 1523-1533) had zijn macht
aan Lübeck te danken.
85 Gustaaf Wasa wist in 1519 naar Lübeck te ontkomen, in 1520 keerde hij in
het geheim in Zweden terug, in 1523 werd hij tot koning uitgeroepen, terwijl hij
met hulp van een Lübeckse-Hanseatische vloot Stockholm wist in te nemen.
86 August W. Schlegel (1767-1845) schrijver, kunsthistoricus en oriëntalist,
was samen met zijn broer Friedrich de grondlegger van de Duitse romantische
school.
87 Albrecht Dürer (1471-1528) Duits schilder en graficus. In zijn werk gebonden
aan de laat-Gothische traditie, doch door zijn reizen naar Italië draagt zijn werk
toch ook kenmerken van Italiaanse invloed.
88 François René vicomte de Chateaubriand (1768-1848). Frans schrijver en
diplomaat, stond een chl'istelijke romantiek in Frankrijk voor. Dit komt vooral
uit in zijn Le Génie du Chrislianisme (1802), een dichterlijke apologie.
89 Matthias van Oostenrijk was van 1612-1619 Duits keizer.
90 In 1525, bevestigd in 1526, werd Bornholm voor 50 jaar aan Lübeck afgestaan. Bij de Hamburgse overeenkomst van 1536 werd deze toewijzing opnieuw met
50 jaar uitgebreid. Desondanks moest Lübeck Bornholm in 1576 teruggeven aan koning Fredeûk II (geb. 1534 reg. 1559-1588) van Denemarken, die een politiek
voerde gericht op de overheersing van de Oostzeesteden.
91 Naar Angelica Catalini (1779-1849) beroemde Italiaanse zangeres.
92 Ohristoffer Suhr (1771-1842) kunstschilder en graficus. Hij gaf in 1802 in
het licht een uitgave van 36 gekleurde bladen: Die Hamburgischen Trachten,
gevolgd door 120 bladen Hamburger Ausruf, prenten betrekking hebbende op
straatventers, opkopers, muzikanten enz.
93 Ludwig D. Devrient (1784-1832) stamde uit een gegoede Hollands-Berlijnse
koopmansfamilie. In 1804 stond hij in Leipzig voor het eerst op de planken als
de bode in de Bruid van Messina, had dadelijk veel succes. In 1815 ging hij naar
Berlijn als opvolger van A. W. Iffland.
94 August Wilhelm Iffland (1759-1814) wilde van jongsaf naar het toneel. Hij
liep al vroeg van huis weg en kwam op de planken. Hij had veel succes en werd
later directeur van het Koninklijk Pruisische Theater en nadien van de Koninklijke Schouwburg te Berlijn. Hij schreef zelf ook toneelstukken.
95 Bedoeld wordt Hedwig, die Banditenbraul van Theodor Körner, uit het jaar
1812, terwijl Der arme Dichter van von Kotzebue is.
96 Vader Lyaeus bijnaam van Dionysus.
97 Karl Gustav Wrangel (1613-1676) Zweeds generaal, maarschalk, speelde een
grote rol in de Dertigjarige oorlog (1618-1648) waarbij ook Zweden betrokken
was.
98 Ik vertel, wat mij verteld is.
99 Karel XII van Zweden (geb. 1682, reg. 1697'1718) had in de Noordse oorlog
(1700-1721) te strijden tegen Denemarken, Saksen, Polen, Pruisen, Hannover en
Rusland. Na zijn vijanden aanvankelijk met succes bestreden te hebben, werd hij in
1709 door Tsaar Peter de Grote bij Poltawa beslissend verslagen. Karel XII vluchtte
naar Turkije en keerde eerst in 1714 terug in Zweden. Hij zette de oorlog voort, nu
tegen Noorwegen en sneuvelde bij het beleg van Friedrichshall. Hij deed Zweden
zijn positie van grote mogendheid verliezen.
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100 Majoor Ferdinand von Schill (1776-1809), Pruisisch patriot. Hij trachtte in
1809 een Duitse revolutie tegen Napoleon tot stand te brengen. Hij haalde zijn
regiment huzaren over de strijd te beginnen en maakte :zich meester van Stralsund,
in de hoop dat er Engelse hulp zou opdagen. De hulp bleef uit, de vijand nam
Stralsund in, von Schill vond de dood.
101 Verm. Generaal Jean François Carteaux (1751-1813). Na een opleiding voor de
militaire loopbaan, wijdde hij zich enige jaren aan de schilderkunst, hij schilderde
vooral historische stukken. De revolutie bracht hem in de nationale garde en
vandaar in het leger.
102 Pommeren was in de Nieuwe Geschiedenis afwisselend in Zweedse en Pruisische handen. In 1679 moest Frederik Willem, de Grote Keurvorst van Brandenburg-Pruisen, Pommeren, tot op een strook land aan de rechter Oderoever na, aan
Zweden teruggeven. FrederikWillemI,koning in Pruisen, wist in de Noordse oorlog
Voor-Pommeren te veroveren, Frederik Willem III (1797-1840) maakte zich
meester van geheel Zweeds'-Pommeren, wat hem bij de vrede van Weenen (1815)
inderdaad werd toegewezen.
103 Jean Baptiste Jules de Bernadotte, prins van Ponte Corvo (1763-1844),
Frans maarschalk onder Napoleon. In 1810 door Karel XIII van Zweden aangenomen als zijn opvolger. In 1813 sloot Bernadotte :zich aan bij de coalitie tegen
Napoleon. In 1818 beklom hij als Karel XIV de Zweedse troon.
104 Elisabeth von Braunschweig huwde in 1765 met de Pruisische troonopvolger
Frederik Willem II (geb. 1744, reg. 1786-1797). Reeds in 1769 werd het
huwelijk ontbonden. Frederik Willem was allerminst een trouw echtgenoot geweest.
Tijdens zijn tweede huwelijk met Luise van Hessen Darmstadt bleef hij samenleven met zijn maîtresse Wilhelmine Enke, die hij uithuwelijkte aan :zijn kamerdienaar Rietz. De kritiek van :zijn oom en koning Frederik II de Grote gold dus
evenzeer hem als zijn gewezen echtgenote.
105 Frederik II de Grote (1712-1786), hij regeerde van 1740-1786. Door zijn
aanspraken op Silezië kwam hij in oorlog met Maria Theresia van Oostenrijk.
Na de strijd 1740-1742 en 1744-1745 kwam Silezië definitief bij Pruisen. In 1744
verwierf Frederik II Oost-Friesland. Bij de eerste Poolse deling in 1772 kreeg
Frederik II Pools (West)-Pruisen en delen van het zgn. Groot-Polen tot aan de
Netze. Frederik II heeft Pruisen dus aanmerkelijk weten te vergroten. Behalve een
groot staatsman, hij was wel de belangrijkste der Verlichte Despoten, en veldheer,
was Frederik II een man met kunstzinnige en wetenschappelijke aspiraties.
106 De heer Flösch uit Marseille, 'een gefranciseerde Zweed' (vgl. p. 107)
107 Frederik III (1657-1713) sedert 1688 keurvorst van Brandenburg en hertog
van Pruisen, sedert 1701 koning in Pruisen als Frederik I.
108 Bij de tweede deling van Polen (1793) kwam Danzig aan Pruisen. In 1807
(25 mei) moest de commandant Kalckreuth het zwaar belaagde Danzig overgeven
aan de Franse maarschalk Lefebure (sedert dien hertog van Danzig). Danzig
werd een 'vrije stad' met Franse bezetting. Op 30 december 1813 gaf het Franse
garnizoen zich over aan de Pruisen. Bij de slotacte van het Congres van Weenen
(9 juni 1815) werd Danzig bij Pruisen gevoegd.
109 Q. Horatius Flaccus (65 v. Chr.-8 v. Chr.) Romeins lierdichter. Hij bracht de
Griekse maten over op Latijnse bodem.
110 Augustus lof Sigismund II Augustus van Polen (geb. 1520, reg. 1548-1572);
onder hem bereikte Polen zijn grootste uitgestrektheid en zijn hoogste bloei.
111 Actaeon, groot minnaar van de jacht, waarvoor hij 50 honden bezat. Hij
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bespiedde de godin Artemis (Diana) toen ZIJ In het dal Gargaphia bij Plataeae
baadde. De godin veranderde hem tot straf in een hert en als zodanig werd hij
door zijn eigen honden verscheurd.
112 Vrede van Oliva in 1660 gesloten tot beëindiging van de Zweeds-Poolse
oorlog (1655-1660). Karel X van Zweden drong Polen binnen, maar dwong bij
het verdrag van Königsberg ook de keurvorst van Brandenburg het hertogdom
Pruisen als een leen van Zweden te aanvaarden. Bij de vrede van Oliva moesten
echter én Polen én Zweden de souvereiniteit van Pruisen erkennen.
113 De Cachouben, bedoeld worden de Kaschuben of Kasjoeben, een WestSlavische stam, die een gebied bewoonde, dat zich uitstrekte van de Oostzeekust
bij Danzig tot links van de Weichsel.
114 Naar de Germaanse volksstam de Teutonen. Hier wordt bedoeld de Duitse
orde, de Duitse ridders. Een christelijke ridderorde tijdens de kruistochten in 1190
te Acca gesticht om Duitse pelgrims te verplegen. In het begin der 13e eeuw
verplaatste de orde zich naar de Oostzeelanden. Onder aanvoering van de grootmeester Hermann von Salza (1210-1239) werd oorlog gevoerd tegen de heidense
Pruisen en Letten. In 1237 verenigde de Duitse orde zich met de Zwaardridders.
In 1309 werd Mariënburg de hoofdzetel der orde. Een bloeitijdperk maakte de
orde door onder de grootmeester Winrich von Kniprode (1351-1382). Daarna
trad verval in.
115 Napoleon I door zijn ballingschap op St. Helena.
116 Jean Rapp (1772-1821) geboortig uit Colmar. Hij hield een jaar lang de
verdediging van Danzig vol (vgl. noot 108).
117 Vertrouw, maar zie toe wie.
118 Speculeren, schouwen in de werkelijke betekenis van zien, vgl. het Latijnse
speculatio.
119 Matthijs Siegenbeek (1774-1854) opgeleid aan de Latijnse school en het
Doopsgezind seminarium te Amsterdam; korte tijd voorganger van de Doopsgezinde Gemeente in Dokkum, naar Leiden geroepen voor universitair werk. In
septemebr 1797 hield hij als buitengewoon Hoogleraar in de Vaderlandse Taal- en
Letterkunde zijn oratie Over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche Welsprekendheia'. In 1804 verscheen zijn verhandeling: Over den invloed der welluidendheid op de spelling. In 1810 verscheen zijn bekroonde: Betoog van den
rijkdom en de voortreffelijkheid der Nea'erlandsche taal, en opgave der middelen,
om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan.
120 James Thomson (1700-1748). Engels dichter, beroemd geworden door :zijn
cyclus in blank verse: The Seasons (1726-1730); waarin natuurbeschrijvingen,
meditaties enz.
121 Vermoedelijk spelen hier verschillende begrippen door elkaar, nl. een
gedachte aan het lyrische gedicht der oudste dichteres (Sappho, de sapphische
versmaat) en aan het zgn. onzedelijke leven van Sappho.
122 Nicolaus Copernicus (1473-1543), rechtsgeleerde, medicus en astronoom.
Zijn beroemde werk: De revolutionibus orbium coelestium werd pas kort voor zijn
dood in druk gegeven, al was het reeds in 1507 zo goed als klaar. Hierin zette hij
uiteen hoe niet de aarde, maar de zon het middelpunt van 't heelal vormt. In 1616
werd dit boek op de index geplaatst.
123 Hubert Cornelisz. Poot (1689-1733). Boerenzoon uit Abtswoude, hielp al
vroeg mee op het land, oefende zich in zijn vrije tijd in rekenen, lezen en schrijven.
In 1716 gaf hij zijn eerste dichtbundel: Mengeldichten uit. In 1723 trok hij naar
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de stad, vestigde zich te Delft. Het stadsleven bracht hem tot drank en ongebondenheid, na een jaar keerde hij terug naar het land. Van zijn gedichten verscheen
in 1727 een nieuwe uitgave, terwijl na zijn dood hierop een vervolg uitkwam.
124 Pieter Langendijk (1683-1756) wever van garen-damast en servetten naar
eigen patronen, patroontekenaar, kantoorbediende en daarnaast toneelschrijver.
In 1712 verscheen zijn Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho en de kluchtspelen: De Zwetser en Het Wederzijds Huwelijksbedrog. Langendijk vertaalde
ook veel en schreef zelf nog enkele treurspelen. Zeer beroemd werd zijn Quincampoix of de Windhandelaars, geschreven in het beruchte jaar van de windhandel
1720. Een ander stuk over hetzelfde onderwerp was: Arlequyn, Actionist.
125 De Doopsgezinden of Mennonieten stonden van oudsher een volkomen
scheiding van Kerk en Staat voor. Zij predikten een afgescheidenheid van de
wereld, namen geen overheidsambten aan, legden geen eed af en weigerden in
krijgsdienst te gaan. Dit alles bepaalde ook hun houding tegenover de machthebbers in de Franse tijd.
126 Zie noot 16.
127 De Muzen beminnen de beurtzang.
128 Giovanni Boccaccio (1313-1375). Humanist, dichter en proza-schrijver.
Beroemd is zijn Decamerone, een serie vertellingen, alle handelende over de liefde
in welke vorm ook.
129 Theodor Körner: Die Gouvernante (1812); Der Vetter aus Bremen (1813).
130 Immanuel Kant (1724-1804) leefde in Königsberg. In 1781 verscheen zijn
Kritik der rein en Vernunft, later gevolgd door Kritik der praktischen Vemunft en
Kritik der UrteUskraft. In deze geschriften gaf hij zijn kennis-theoretische en
-wijsgerige inzichten, zowel als zijn zedeleer, zijn theologische en aesthetische
inzichten.
131 J. Heinrich Schönherr (1771-1826) studeerde rechten en philosophie in
Königsberg. Kant kon hem niet bevredigen, hij meende dat deze hem geen
positieve conclusies kon geven. Hij studeerde achtereenvolgens in Greifswald,
Rostock, Rintelen en Leipzig. In Rintelen zag hij als door inspiratie of door een
vizioen de grondbeginselen van zijn philosophie voor zijn ogen oprijzen. Hij
voelde zich profeet. Hij verklaarde dat het principe van alle zijn (Elohim)
gevormd wordt door een manlijk actief en een vrouw lijk passief wezen, vuur en
water. De eerste afstammeling van het vuur of oerlicht was Lucifer, die de
lichtkrachten als persoonlijk bezit hield. De schepping ging verder, de mens
ontstond, die door Lucifer verleid werd. De aarde werd duister, doch het bloed
van Christus herstelde de oorspronkelijke gerechtigheid op aarde. - Voor Schönherr was de sensatie de wortel van het zieleleven. Hij had een sterk sensuele
inslag. Zedelijkheid had geen doel in zichzelf, maar diende slechts als middel tot
het verwerven der zaligheid. In de mensen onderscheidde Schönherr figuren van
het licht en van de duisternis. Schönherr, die zich te Königsberg vestigde, gaf eerst
huisonderwijs, maar hij wist een kring geestverwanten om zich heen te verza"
melen en werd toen ook in de praktijk 'profeet'. Zijn grof ascetisme dat zich
soms op ziekelijke wijze uitte, vervreemdde verschillende van zijn aanhangers
van hem.
132 F. W. H. A. vonHumboldt (1769-1859): Voyageaux régions équinoxiales du
Nouveau Continent, 20 vol. Paris 1807 etc. Een werk met 1425 kopergravures.
133 Johann Severin Vater (1771-1826) studeerde van 1790-'94 in Jena en Halle;
1796 hoogleraar in Jena; 1799 hoogleraar in de Theologie en Oosterse talen te
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Halle; 1809 door politieke omstandigheden naar Königsberg verhuisd; 1820 terug
in het professoraat in Halle. In Halle en Königsberg was Vater tevens bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek. Vater was theoloog, Hebraïcus en algemeen
taalkundige, zo gaf hij in 1807 uit: Praktische Grammatiek der Russischen SPrache.
134 Albrecht van Brandenburch-Ansbach (1490-1568) in 1512 grootmeester van
de Duitse Orde, ging over tot het Protestantisme en herschiep het gebied van de
Orde tot het wereldlijk hertogdom Pruisen; hij was van 1528-1568 hertog van
Pruisen. Hij stichtte in 1544 de universiteit van Königsberg.
135 Sedert 1774 was Wasianski particulier secretaris van Kant. In 1794 nam hij
ook de leiding van het huishouden op zich.
136 Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (koning Willem II)
(1792-1849). Hij huwde in 1816 Anna Paulowna, dochter van wijlen Tsaar Paul I
van Rusland. De Prins van Oranje ging, n3!dat in 1815 het huwelijkscontract was
opgesteld, in 1816 naar Petersburg, waar het huwelijk met grote feesten gevierd
werd. Het jonge paar bleef een half jaar in Rusland en ondernam toen de reis
naar Nederland, op 16 september werd de terugkeer en tegelijkertijd de intocht
met een feest te 's-Gravenhage gevierd.
137 Jan Luyken of Luycken (1649-1712). Opgeleid voor de schilderkunst ging
Luyken al spoedig over tot het etsen van prenten voor de boekhandel. Zijn etsen
kregen grote vermaardheid, het beroemdst werden zijn bijbelse prenten. Luyken,
die ook schreef en dichtte, kwam onder invloed van Jacob Boehme en Antoinette
Bourignon, waardoor zijn gedichten een mystiek-piëtistische inslag kregen.
138 De vrede van Tilsit in juli 1807 gesloten tussen keizer Napoleon en tsaar
Alexander I. Rusland erkende het hertogdom Warschau, samengesteld uit Pruisische gebieden geregeerd door de koning van Saksen. Danzig werd een vrije stad
met Frans garnizoen.
139 Zie noot 96.
140 De Zevenjarige oorlog 1756-1763 werd gevoerd door Oostenrijk (Maria
Theresia), het Duitse Rijk (met uitzondering van Hannover, Hessen, Braunschweig,
die Pruisen trouw bleven), Rusland, Frankrijk en Zweden tegen Pruisen (Frederik
II de Grote) dat gesteund werd door Engeland.
141 Forte-piano, oude benaming voor piano, in de betekenis van een instrument
dat harde en zachte klanken voortbrengt .
142 Bedoeld wordt een droschki, een klein huurrijtuig.
143 Vetturino, Italiaanse benaming voor koetsier.
144 Philippe Egalité, bijnaam van Louis Philippe Joseph d'Orléans (1747-1793),
speelde een rol in de eerste revolutiejaren. Hij stemde voor de dood van zijn
neef koning Lodewijk XVI, maar vond zelf ook de dood op het schavot.
145 Adam Philippe graaf van Custine (1740-1793) Frans generaal. Hij had in
1792 Mainz in handen, maar werd teruggedrongen door de Pruisen, deze nederlaag
bracht hem onder de guillotine.
146 Capua, stad en vesting in de Italiaanse provincie Napels aan de Volturno.
Van 216 tot 215 v. Ohr. was Hannibal's leger hier gestationeerd. Het verblijf in
de weelderige stadsomgeving deed het leger zijn strijdvaardigheid inboeten.
147 Tsaar Alexander 1 van Rusland (geb. 1777, reg. 1801-1825) in 1793 gehuwd
met Maria Louise van Baden als Russische Elisabeth Aleksejewna geheten.
Alexander weifelde aanvankelijk tussen liberalisme en absolutisme, hij werd in
1815 voor goed reactionair en absolutistisch. Hij had mystieke en piëtistische
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nelgmgen, onder invloed van madame de Krüdener ontwierp hij in 1815 de
Heilige Alliantie.
148 Beter te spreken van oud-Pruisisch dialect. De woorden zijn echter onjuist
gespeld.
149 Reisgeld of vrachtprijs.
150 Hetman Platow, bekend Kozakken-hoofdman.
151 Gottfried August Bürger (1747-1794) dichtte in 1773 de 'volkstümliche'
ballade of romance Lenore. In 1774 in druk verschenen maakte het gedicht grote
opgang en werd overal bekend.
152 Catharina Il (1729-1796) dochter van Christiaan Augustus van Anhalt-Zerbst.
Keizerin Elisabeth van Rusland (1709-1762) koos haar tot vrouw voor haar
troonopvolger Peter III (1728-1762), een ziekelijke en domme jongen, een
abnormaal mens. In 1762 kwam hij op de troon. Hij maakte zich impopulair door
telkens weer het volk in zijn godsdienstige gevoelens te kwetsen. Ook zijn buitenlandse politiek, een tot in uitersten gaande pro-Pruisische politiek, verwekte
afschuw. Een staatsgreep van de garde, gesteund door de hoogste staatslieden en
geestelijkheid, stootte hem van de troon, zijn vrouw werd keizerin Catharina Il.
Kort daarna werd Peter vermoord. Catharina hoorde tot de Verlichte Despoten,
al waren haar literaire en wijsgerige aspiraties meer schijn dan werkelijkheid.
Voltaire zei van haar: 'ne philosophie heeft weinig reden trots te zijn op de
schone Cateau' . Zij heeft echter vooral t.O.V. de buitenlandse politiek gunstig
geregeerd. Tijdens haar bewind verwierf Rusland door de Poolse delingen
(1772, 1793 en 1795) een groot deel van Polen; door de twee oorlogen met
Turkije (1768-'74 en 1787-'92) werden de streken ten noorden van de Zwarte
Zee tot aan de Dnjestr toegevoegd, terwijl in 1783 de Krim en in 1795 Koerland
deel gingen uitmaken van Rusland.
153 Cypria, Cypris, andere naam voor Aphrodite, genoemd naar het eil3!nd Cyprus,
de hoofdzetel van haar eredienst.
154 De Kasanse hoofdkerk, de kathedraal van de Heilige Moeder Gods van
Kasan. De bouw werd begonnen onder tsaar Paul in 1800 en voltooid in 1808
onder tsaar Alexander I.
155 Keizer Paul 'I van Rusland (geb. 1754, reg. 1796-1801) zoon van Peter III
en Catharina Il, evenals zijn vader onberekenbaar en grillig, door zijn moeder ver
van het hof gehouden. Paul woonde met zijn gezin in het door hem gestichte
stadje Gátsjina. Hier drilde hij op Pruisische wijze de paar honderd man waarover
hij beschikte. In november 1796 op de troon gekomen, stichtte hij een ontzettende
verwarring door alle hervormingen van zijn moeder te bestrijden, al haar staatslieden te ontslaan en zich te omgeven met onkundige Duitse hovelingen. In de
buitenlandse politiek eerst fel anti-Frans, sloeg hij om naar anti-Engels. Dit werd
zijn ondergang. De adel wilde zich van hem ontdoen. Paul werd vermoord, zijn
zoon Alexander, opgevoed door zijn grootmoeder Catharina Il, werd tot keizer
verheven.
156 Graaf Peter Alexandrowitsch Rumjanzow (1725-1796) Russisch generaal,
die nadat hij zich in de Zevenjarige oorlog (1756-1763) zeer had onderscheiden,
veldmaarschalk werd. In de Russisch-Turkse oorlog (1768-1774) versloeg hij in
1770 de Turken aan de Larga, bij de Pruth en aan de Kagul, waardoor de Turken
werden teruggedreven over de Donau. In 1773 stak hijzelf de Donau over en wist
het Turkse leger in te sluiten bij Schoemla. In 1774 sloten de Turken de voor
Rusland zeer voordelige vrede van Koetschoek Kainardschi.
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157 Alexander W. Soeworow of Suwarof (1730-1800) Russisch veldmaarschalk.
Hij onderscheidde zich in de 2e Russisch-Turkse oorlog (1787-1792), zo bestormde
hij op 22 december de Turkse Donau-vesting Ismaïl en nam haar in, de Russen
konden daardoor over de Donau trekken. In 1794 sloeg Soeworow de Poolse
opstand neer. In 1798 en 1799 verdreef hij de Fransen uit Noord-Italië; in 1799
als opperbevelhebber van het Oostenrijks-Russische leger. Paul I gaf hem de titel
Vorst van Italië.
158 Alexander Newsky (1219-1263) Russisch grootvorst. Hij onderscheidde zich
bij de pogingen tot hereniging van de Grieks- en Rooms-Katholieke kerk. Alexander
werd na zijn dood heilig verklaard, zijn lijk rust in ,het in 1753 gestichte Newskyklooster te Petersburg.
159 Grigoriej Orlow of Orloff (1734-1783) met wie Catharina II lange jaren
een liaison had, wat overal vrijelijk besproken werd. Hij was een vrij waardeloos
individu.
160 Frederik Ruysch (1638-1731) hoogleraar in de ontleedkunde, heel- en kruidkunde te Amsterdam. Hij had in vijf kamers een anatomatisch-natuurkundig
kabinet opgebouwd, in de voorrede van zijn T esarum Animalium gaf hij een
beknopt overzicht van zijn kabinet. In de jaren 1700-1728 gaf hij onder de titel:
Thesaurus of Adversaria telkens een gedetailleerde beschrijving van enkele
onderdelen van zijn verzameling. In 1717 verkocht hij een gedeelte van zijn
verzameling aan Peter de Grote.
161 Coenraad Jacob Temminck (1778-1858), groot verzamelaar. Hij liet in 1807
om bekendheid aan zijn bezit te geven verschijnen: Cata/ogue systématique du
cabinet d'Ornith%gie et de la col/ec/ion de quadrumanes de C. J. Temminck
avec une courte description des oiseaux non décrits. Van 1808 tot 1811 verscheen
te Parijs zijn prachtwerk: Histoire naturel/e généra/e des Pigeons avec figures en
cou/eurs peintes IJlc.
162 Heiduk is een lijfknecht in Hongaarse klederdracht, hier waarschijnlijk alleen
lijfknecht.
163 Sofja (Sofia) Romanow werd op aandrang en volkomen afhankelijk van de
Strelitzen (een erfelijke soldatenkaste ) regentes van haar stiefbroer Peter I. Zij
wist de macht der Strelitzen te fnuiken en zelf het roer in handen te nemen. Zij
was regentes van 1682 tot 1689. Leider van de binnen- en buitenlandse politiek
was Sofia's minnaar, vorst Golitsyn.
164 Cyclopen, één-ogige reuzen, het oog zat midden op het voorhoofd, zij waren
de mythologische smeden van wapens voor goden en helden, dienaren van
Hephaestus of Vulcanus, de god van het vuur.
165 Claes van Berghem (1620-1683) geboortig uit Haarlem, maakte als schilder
~en kunstreis door Italië, raakte sterk onder Italiaanse invloed. Hij schilderde bij
voorkeur herders-scènes.
166 Nicolas Poussin (1594-1665) de meester van de klassieke schilderkunst in
Frankrijk, muntte vooral uit in het historische landschap.
167 Claude Gelée dit Ie Lorrain (1600-1682) had een zeer fraai coloriet, hij
werd Ie Raphaël du paysage genoemd.
168 Claude Joseph Vernet (1714-1789) Frans schilder van zeegezichten, auteur
van 200 schilderijen.
169 Eustache Le Sueur (1616-1665) geboortig uit Parijs, zijn voornaamste werk
waren een aantal samenhangende schilderijen over het leven van de heilige Bruno.
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170 Charles A. van Loo (1705-1765) Frans portretschilder, hofschilder van koning
Lodewijk XV, voerde ook grote wand- en plafondschilderingen uit.
171 Simon Vouet (1590-1649), Frans schilder en graveur, hofschilder van
Lodewijk XIII, schilderde ook voor kardinaal Richelieu. Hij had een elegante,
gemaniëreerde stijl.
172 Philippe II d'Orléans, de Regent (1674-1723), tijdens de minderjarigheid van
koning Lodewijk XV nam hij het regentschap waar. Zijn regering was een reactie
op die van Lodewijk XIV, zij werd berucht door de windhandel, terwijl de
publieke moraliteit in gevaar werd gebracht door het persoonlijk voorbeeld van
de regent.
173 Elisabeth Vigée Ie Brun (1755-1842) geboren in Parijs, Frans portretschilderes.
174 Pierre Simon Pallas (1741-1811) geboortig uit Berlijn, natuurkundige en
natuurhistoricus. Hij deed ontdekkingsreizen in de Oeral, in het gebied van de
Kaspische Zee, in het Altai-gebergte en China.
175 Grigorij A. Potemkin vorst van Taurië (1739-1791). Veldmaarschalk, gunsteling en minnaar van Catharina II. Berucht zijn de nagemaakte dorpen, die hij
liet oprichten langs de reisroute van Catharina II, toen deze de door Potemkin
veroverde Krim bezocht.
176 Armida was een legendarische vrouwenfiguur uit het tijdens de kruistochten
van de Turken bevrijde Jeruzalem. Zij wordt o.m. bezongen door Tasso in zijn
gedicht over het bevrijde Jeruzalem. Ook voor opera's en toneelstukken was zij
een dankbaar onderwerp. Even legendarisch als Armida waren haar paleis en
haar tuinen.
177 Diana of Artemis steeg elke nacht van haar wagen om koning Endymion van
Elis in zijn slaap te beschouwen en hem te kussen. Endymion smeekte toen van
Zeus een eeuwige jonkheid en een eeuwige slaap af, die hem inderdaad gegeven
werden.
Psyche was jong en schoon, zij liet de mensen haar de hulde brengen, die zij
aan Aphrodite verschuldigd waren. De woede van de godin was groot en zij
beval Eros Psyche te treffen, opdat zij haar onderscheidingsvermogen verliezen
zou. Eros wondde zichzelf met de pijl en werd de minnaar van zijn slachtoffer.
Psyche mocht hem echter niet aanzien, daarom probeerde zij hem in zijn slaap
te zien. Zij morste helaas olie uit haar lamp op Eros' schouder. Eros ontwaakte
en verliet haar. Psyche doolde troosteloos over de aarde om hem te zoeken. Zij
ging naar Aphrodite om hulp. Deze legde haar zware beproevingen op, maar
herenigde haar tenslotte met Eros.
178 Acheron, een rivier in Epirus in Griekenland, die voor een gedeelte onder
de grond liep en volgens de ouden rondom de onderwereld stroomde. De zielen
der afgestorvenen werden over deze rivier gevoerd. Orpheus trachtte door zijn
snarenspel zijn gestorven vrouw Euridice terug te lokken over de rivier. Hij
mocht daarbij niet omkijken. Hij keek wel om en Euridice keerde terug naar het
dodenrijk.
179 Razernijen of wraakgodinnen, bij de Grieken Erinnyes, bij de Romeinen
Furiae geheten. Bij ieder vergrijp tegen de heilige plichten t.o.v. bloedverwanten,
gastvrienden, smekelingen enz. rijzen zij op en vervoLgen de misdadiger met haar
verschrikkelijk gezang dat hem tot waanzin kan drijven.
180 Deidamia, dochter van koning Lycomedes, aan wiens hof Achilles vermomd
in meisjeskleren een tijdlang vertoefde.
.
181 Angelica Kauffmann (1741-1807) geboortig uit Chur in Zwitserland, schil-
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deres, maar zij etste ook. Zij hoorde tot de overgangstijd van rococo op classicisme.
Zij vertoefde 15 jaar in Engeland, waardoor in haar werk Engelse invloed, vooral
in haar coloriet, niet te ontkennen valt. Zij was gehuwd met de Italiaanse schilder
Antonio Zucchi.
182 Jemeljan Poegatsjow. Leider van opstandige Kozakken, hij zelf was een
gedeserteerde Don-Kozak. In 1773 verscheen hij in het gebied van de rivier de
Jaik. Hij gaf zich uit voor Peter 111, allen die ontevreden waren met de regering
van Catharina 11 sloten zich bij hem aan. Brandschattend en plunderend trok hij
op naar de Wolga. Generaal Bibikow sloeg aanvankelijk de opstand neer, doch
zijn ontijdige dood verhinderde een bestendiging van de pacificatie. In 1774 begon
de opstand opnieuw, tenslotte versloeg Suwarof de opstandelingen. Poegatsjow
werd terechtgesteLd, nadat hij in een kooi naar Moskou was vervoerd.
183 Wandelingen van een ledigganger door de straten van St. Petersburg,
Amsterdam 1813, vertaling van: (Gotthilf Theodor von Faber): Bagatelles, Promenades d'un désoeuvré dans la ville de Saint-Petersbourg, in 1811 in St. Petersburg
verschenen, in 1812 herdrukt in Parijs (vgl. Th. J. G. Locher: 'Willem de Clercq
over Rusland' l.c.p. 68).
184 Sappho (rond 600 v. Chr.) beroemde lyrische dichteres, zij leefde enige tijd
op Sicilië, later gaf zij in Mytilene muziekonderricht aan jongens en meisjes,
terwijl zij haar leerlingen ook in de poëzie onderwees.
Theocritus van Syracuse (omstr. 303-245 v. Chr.) studeerde te Alexandrië,
vermaard wegens zijn geleerdheid en dichterlijk talent. Hij was de schepper
van de bucolische poëzie of het herdersdicht.
185 P. Cornelius Tacitus (55-118 n. Chr.) beroemd door zijn geschiedwerken,
met name door zijn Annales, waarin de geschiedenis van het Romeinse Keizerrijk
van keizer Tiberius tot en met Nero behandeld wordt, en het vervolg hierop de
Historiae. M. Tullius Cicero (106.43 v. Chr.), Romeins staatsman en redenaar.
186 Sophie von Württemberg (Maria Feodorowna), tweede vrouw van tsaar
Paul I, t 1828.
187 Jean Baptiste Isabey (1767-1855) leefde in 1785 in Parijs in moeilijke
omstandigheden, om geld te verdienen beschilderde hij knopen en kleine doosjes
met miniatuur-Iandschapjes en liefdesscènes. Hij kreeg portretopdrachten, die in
miniaturen moesten worden uitgevoerd. Hij werkte voor de hofkringen, de revolutie
gaf hem zware jaren, maar tijdens het Directoire begon zijn ster weer te stijgen,
hij kreeg o.m. opdrachten van Napoleon Bonaparte.
188 Anna Paulowna (1795-1865) grootvorstin van Rusland, zie verder noot 136.
189 Carl Kuge1chen (1772-1832) woonde bij Reval, landschapschilder en graficus.
In 1798 kreeg hij een jaargeld van tsaar Paul I.
190 Zie noot 186.
191 Carlo Maratti (1625-1713). Italiaans schilder van altaarstukken en religieuze
voorstellingen.
192 Ds. De Clercq was vermoedelijk een zoon van Ir. De Clercq in Petersburg
met wie WiIlem bevriend was, vlg. zijn Particulier Journal.
193 A1cibiades (450-404 v. Chr.) opgevoed door zijn oom Pericles, bevriend met
Socrates. Grieks veldheer en staatsman, aanvankelijk de lieveling van het Atheense
volk. Toen het lot zich tegen hem keerde, trok hij zich terug op zijn goederen in
Thracië. Op aanstoken der Spartanen liet de Perzische stadhouder Pharnabazus
hem vermoorden.
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194 Priesteressen van Cyprus, publieke vrouwen als 'priesteressen' aan de tempel
van Aphrodite verbonden.
195 Zie noot 157.
196 De eerste kerk aan de Heilige Isaäc van Dalmatië gewijd werd ter ere van
Peter de Grote in 1716 in hout aan de Newa opgetrokken, in 1717 in steen afgebouwd, in 1735 afgebrand, in 1768 onder Catharina, iets verder van de Newa
werd de herbouw begonnen, onder Paul I door de koepel van baksteen voltooid.
Plannen voor een herbouw in graniet, marmer en metaal werden reeds vrij spoedig
gemaakt, in 1818 onder Alexander 1 werd met de bouw begonnen.
197 Thalia was een der drie gratiën en de muze van het blijspel; zoon van
Thalia was een ironische benaming voor een fatterige, bevallige jongeling.
198 Ludwig Holbel'g (1684-1754) Deens-Noors blijspeldichter, de Molière van
het Noorden.
199-200 Heinrich Reusz von Plauen verdedigde in 1410 als commandeur van de
Duitse Orde, acht weken lang de Mariënburg, de hoofdzetel der Orde, tegen de
Poolse troepen van Wladislaw Il van Polen-Litauen.
201 Hippeltanz in Das Epigramm, Leipzig 1801.
202 Pridolin naar Schiller's gedicht: 'Der Gang nach dem Eisenhammer', 1797.
203 Zaira opera van Peter von Winter. Het libretto was gebasseerd op Voltaire's
Zaïre, maar de bewerker is onbekend.
204 Pierre Bonaventure Métastase (1698-1782) Italiaans dichter en toneelschrijver.
Zijn drama's muntten uit door vloeiende stijl.
205 Kurt Christoph graaf von Schwerin (1684-1757) Pruisisch generaal-veldmaarschalk, militair raadsman van koning Frederik 1I, sneuvelde in de slag bij Praag.
206 Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721-1773), Pruisisch generaal-majoor,
onderscheidde zich in de Zevenjarige oorlog.
207 Hans Joachim von Zieten (1699-1786) Pruisisch cavalerie-aanvoerder,
beroemd door de 'Zietemit' (mei 1745) door de Oostenrijkse stellingen in OpperSilezië ten einde verbindingen te herstellen (2e Silo oorlog); in de Zevenjarige
oorlog bracht hij tweemaal de beslissing ten gunste van Pruisen tot stand.
208 Hans Kar! von Winterfeldt (1707-1757) sinds 1745 generaal-majoor in het
Pruisische leger, sneuvelde in het eerste jaar van de Zevenjarige oorlog.
209 Frederik Willem keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen (geb. 1620,
reg. 1640-1688) bijgen. de Grote Keurvorst. Hij verwierf Achter-Pommeren,
Halberstadt, Minden en Maagdenburg (1648), terwijl hij in 1675 Zweden afdoende
versloeg bij Fehrbellin. Hij bevorderde de welvaart van zijn gebieden door het
aanleggen van kanalen enz. Hij was gehuwd met Louise Henriëtte van Oranje,
dochter van Frederik Hendrik.
210 Henddk Frederik Lodewijk van Pruisen (1726-1802) broer van Frederik Il.
211 Zoon van Frederik Willem II, zie noot 104.
212 Johann Gottfried Schadow (1764-1850). Beeldhouwer, tekenaar en graficus.
Zijn opleiding genoot hij in Italië, zijn werk verraadt veel klassieke invloed.
213 Dirk Hubert Vereist (1717-1774) geboortig uit Veere; 1737 lid van de
Raad van State; 1758 gezant in Berlijn, werd door Frederik de Grote in de
gravenstand verheven.
214 G. L. Blücher, vorst van Wahlstatt (1742-1819) Pruisisch veldmaarschalk. In
1813 opperbevelhebber der Pruisische legers, wegens zijn voortvarendheid 'Maarschalk Voorwaarts' genoemd.
215 Ernst Kummer (1769-1839) geboortig uit Pforzheim. Hij schilderde in
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olieverf, maar werd ook beroemd door zijn miniaturen en sepia-tekeningen.
216 G. L. Blücher, die op 26 augustus 1813 de Fransen aan de Katzbach bij
Wahlstatt versloeg, hieraan ontleende hij zijn reputatie held van - en zijn titel
vorst van Wahlstatt.
217 Koningin Louise van Pruisen (prinses van Mecklenburg Strelitz) (1776-1810),
vrouw van koning Frederik Willem 111. Zeer geliefd bij het volk.
218 Christiaan Daniël Rauch (1777-1857), beeldhouwer. Hij bracht vele jaren
in Italië door. Hij sloot zich in zijn werk aan bij Canova en Thorwaldsen. De
Pruisische gezant in Italië, Wilhelm von Humboldt, vestigde de aandacht op hem.
Hierdoor kreeg Rauch de opdracht tot het maken van de sarcofaag van koningin
Louise.
219 Lucas Cranach de Oudere (1472-1553), Duits schilder en graficus. Hij zwierf
veel rond door de Nederlanden, maar werd in 1505 verbonden aan het hof van
de keurvorst van Saksen. In zijn latere jaren kwam hij onder invloed van de
Italiaanse renaissance.
220 Marten Heemskerk (1498-1574) geboortig uit Heemskerk, waaraan hij zijn
naam ontleende. Hij werkte o.m. bij Jan Lucas te Delft en Jan van Scorel te Utrecht,
bovendien verbleef hij nog drie jaar in Italië. Hij vestigde zich in Haarlem.
221 Guido Reni genaamd Ie Guide (1575-1642) Italiaans schilder uit Bologna.
Zijn werk muntte uit in bevalligheid, expressie en fraai coloriet.
222 Adriaan van der Werff (1659-1722) zeer gezien R~tterdams schilder, die veel
voor vorsten en regenten werkte.
223 Louis David (1748-1825) beroemd Frans schilder tijdens de revolutie en het
Napoleontische tijdperk; schilder van keizer Napoleon. Classicist.
Koning Lodewijk XVIII van Frankrijk (uit het huis Bourbon) (1755; 1814-1824).
224 Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.) Rom. keizer (161-180), filosoof van de
Stoïcijnse school. Zijn Gesprekken met zichzelf werd een der beroemdste werken
der Stoïcijnen.
225 Zie noot 170.
226 Antoine Watteau (1684-1721), van oorsprong een Vlaming, woonde sinds
1702 in Parijs en staat te boek als Frans schilder. Hij legde zich vooral toe op
wandschilderingen, waarbij de herders-scènes een grote plaats innamen. Zijn werk
staat in tussen barok en rococo.
227 François Marie Arouet genaamd Voltaire (1694-1778) Frans schrijver en
geschied-filosoof, leermeester en vriend der Verlichte Despoten, met name van
koning Frederik 11 van Pruisen, aan wiens hof hij van 1750-1753 leefde.
228 Faustina (121-175) vrouw van keizer Marcus AureIius, dochter van Faustina
vrouw van keizer Antoninus Pius.
229 Adolf van Egmond (1438-1477) hertog van Gelre en graaf van Zutfen
(1473-1477) nam in 1465 zijn vader Arnold, tegen wie hij samenspande met
Philips de Goede van Bourgondië, gevangen.
230 Chloe, de geliefde van de herder Daphnis.
231 Antonio AUegri gezegd Correggio (1494-1534) Italiaans schilder, vooral
beroemd door de wijze waarop hij het lichaam in beweging afbeeldde.
232 Louis Philippe I (1773-1850), na de juli-revolutie in 1830 tot 1848 koning
van Frankrijk, de zgn. burger-koning.
233 Domenichius, Dominiquin, eigenlijk ~menico Zampieri (1581-1641),
Italiaans schilder uit Bologna, c1assicist, leerling van Carracci.
234 Titiaan, eigenlijk Tiziano Vecellio (1477-1576), grootmeester der Venetiaanse
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schilderschool, meester in de ontwikkeling van het nieuw Europees kleurgevoel.
235 Lodovico Carracci (1555-1619), Italiaans schilder. Hij werkte in Parma,
Mantua en Venetië, richtte te Bologna een grote schilderschool op. Hij was bezield
van en door het classicisme.
236 Anton Raphaël Mengs (1728-1779) geboortig uit Bohemen. Hij schilderde
vooral pastel- en olieverfportretten van vorsten. Een tijdlang was hij schilder aan
het Saksische hof. Hij werkte echter ook in Spanje en Italië.
237 Op 3 november 1806 sloten Pruisen en Rusland zich bij het verdrag van
Potsdam aaneen tegen Fran<krijk.
238 George III (1738-1820) van 1760 tot 1820 koning van Groot-Brittannië en
Ierland, keurvorst, sedert 1814 koning van Hannover.
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