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Moscou.
April tot october 1799.
[Algemeene beschrijving]
Van de nieuwere of Europaeische Hoofdstad des Russischen Rijks heb ik, bij het
besluiten des voorigen Deels, mijne Leezeren reeds naar de oude Asiatische gevoerd:
want, schoon nog in ons Waerelddeel gelegen, verdient Moscou in der daad geen'
anderen naam. De bijna grenzelooze omvang en de zonderlinge aanleg deezer Stad,
haare treffende zeldsaamheden, en de Nationaale gebruiken, die men 'er ontdekt, en
waar van Petersburg slechts de flauwe weerkaatsing aanbiedt, zullen verscheiden
bladeren van het tegenwoordig Deel vervullen(a).

(a) Behalven de gewoone platte gronden van Moscou, die men overäl bekomen kan, heb ik er
eene zeer uitvoerige gekocht, die in 1796 in 't licht gegeeven is, en waarvan elke afzonderlljke
kaart eene Wijk op zich zelve vertoont. Beschrijvingen der Stad vindt men in alle Geographiën,
en alle Reizen door Rusland; eene opzettelijke echter, behalven het kleine stukje van RICHTER:
Moskwa, eine Skizze, is mij, zoo veel ik mij herïnnere, niet onder 't oog gekomen.
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De Rivier, welke haar omtrent in 't midden doorsnijdt, draagt, gelijk zij zelve, den
naam van Moskwa; van het Westen naar het Oosten koomt deeze Stroom met de
sterke slingering van een S door haar heenvloeiën, om zijne wateren daarna aan de
Occa over te geeven, die op haare beurt zich in den Wolga ontlast. In den Zomer is
de Moskwa slechts een ondiepe Rivier, en verscheiden Zand-eilanden rijzen er hier
en daar uit op. Zij snelt daar en tegen met eene zoo rasse vaart, dat ik bij mijne
aankomst, toen het ijs nog alles overdekte, het onder één' der boogen van de steenen
brug volkomen onbevrooren vond; na den dooi vormde zich hier ook nog duidelijker
een soort van Cascade. Deeze steenen brug, welke van eene fraaije Architectuur is,
en vijf boogen heeft (men kan hier uit omtrent de geringe breedte der Rivier
berekenen) verbindt met een drie of viertal houten bruggen, welke men bij ijsgangen
wegneemt, de beide oevers. De weinig beduidende Yaousa, nog sneller evenwel dan
de Moskwa, waaröm zij ook nog minder bevriest, en boven dien een Beekje, komen,
door de Noordelijke zijde van de Stad, van
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verschillende kanten zich met den grooteren Stroom vermengen; ook deeze hebben
haare houten of steenen bruggen.

[In 't bijzonder de Kreml, met het oud keizerlijk paleis en den schat, het
model van een nieuw paleis, het arsenaal, het tegenwoordige paleis enz.]
Het algemeene denkbeeld, dat men zich van Moscou vormen moet, is dat zij uit vijf
Steden saamgesteld is, waarvan de Kreml of Vesting, en de Kitai of Chineessche
Stad, ten Noorden der Rivier, aan elkander vast liggen, en door de Witte Stad, de
Aarden Stad, en de Voorsteden, deeze drie aan beide zijden van het Water gebouwd,
en iedere derzelven door de volgende volkomen ingeslooten, omvangen worden.
Gelijk men den oorsprong van zeer veel groote Steden in de Sterkten zoeken moet,
die men er aanvankelijk had opgemetseld, zoo heeft ook Moscou zijnen geheelen
aanwas aan den Kreml, het oudste gedeelte der Plaats, te danken. Op eene taamelijke
verhevenheid vlak aan de Rivier, neemt hij de gedaante van een' driehoek aan, en
ligt binnen zijne eigene muuren. Een kleine poort brengt, langs een' stijlen trap, den
groenen en gedeeltelijk bemuurden heuvel af, tot beneden aan de oeveren des Strooms,
waar men, zoo lang de Vesting duurt, dat is van de steenen tot de eerste houten brug,
eene Esplanade met boomen voor rijtuigen, en vlak aan 't water een Parapet met
platte steenen voor wandelaars, beveiligd door eene ijzeren Balustrade naar den
buitenkant, eerst kort te vooren had aangelegd, en er gedeeltelijk nog mede bezig
was; terwijl men dit cieraad voor de Stad
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ook verder langs den Stroom meende voort te zetten: 't geen echter het muurwerk
van Graniet, dat tot in de Rivier afdaalt, niet nalaat zeer kostbaar te maaken. Vijf
andere poorten vormen de gemeenschap tusschen den Kreml, en tusschen de Kitai
en Witte Stad, waarvan de Heilige poort, door welke men uit de Kitai de Vesting
binnen treedt, van een vermaard Mariabeeld zijn' naam ontleent, en daaröm aan
niemand, 't zij te voet, 't zij te paerd, of op een rijtuig, dan met ontblooten hoofde,
den doortogt toelaat. De Kreml bestaat schier enkel uit Kerken en openbaare
gebouwen. Van de eerste rekent men er in de twintig, doch slechts een half dozijn
derzelven vertoonen zich eenigsints van buiten. Schier alle draagen zij haare vijf en
meer vergulde of verzilverde Dômes; aan ééne telt men er negen, en aan eene andere
tot elf toe: doch deeze Koepeltjes of Torentjes, naarmaate men ze verkiest te noemen,
hebben slechts eene geringe hoogte. Vier aanzienlijke Pleinen zijn in den Kreml, 't
geen in andere Steden de straaten zijn. Op het eerste bevindt men zich terstond,
wanneer men door de Heilige Poort binnenkoomt. Hier treft men, behalven het
Aartsbisdom, geen gebouwen van eenig belang aan: doch de linker zijde, waar alles
open is, levert van deeze verhevenheid het heerlijkste gezicht op de Rivier in de
laagte, zoo wel als over de geheele Zuidelijke Stad, en de omringende landstreek.
Onder een soort van overdekking, doch andersints van alle zijden toeganke-
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lijk, staan hier op het Terras vier stukken geschut, waarvan het ééne vooräl eene dikte
heeft, die in de Jaarboeken des bloedvergietens misschien nog zonder voorbeeld is;
de middellijn naamentlijk van den loop bedraagt twee en een' halven voet, en die
van het geheele stuk omtrent drie en een' halven, de lengte van alles samen kan men
op twaalf schatten. Even colossaal in haaren omvang, is, iets verder op dit Plein,
doch onder den bodem, de vermaarde Klok, die bij den brand onder Keizerin Anna
hier in de laagte nederstortte. Zo ik mij niet bedrieg, was zij eerst even te vooren op
die zelfde plek, welke eene holte onder zich had, boven den grond gereed geworden;
ten minsten men had er te dier tijd nog geen gebruik van gemaakt. Men daalt, om ze
thans te bezichtigen, langs slegte trappen in deeze diepte neder. Zij kan een' twintig
voet hoogte hebben, en de omtrek staat hier toe in de behoorlijke evenredigheid.
Schade heeft zij bij haaren val niet anders geleeden, dan eene bersting aan de ééne
zijde, welke een gat gevormd heeft, door welk men, als door eene kleine poort, zich
in het binnenste der Klok begeeven kan. Het eerste Plein des Kremls brengt vervolgens
door eene engte naar het tweede. Hier heeft men, zich steeds in de zelfde richting
plaatsende, de Cathedraalkerk ter rechter, eene of twee andere Kerken ter linkerzijde,
vóór zich den hoogen trap die naar het Keizerlijk Paleis brengt, en achter zich een
groot gebouw, 't welk, zonder uitwendig eene Kerk te vertoonen,
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er evenwel eene insluit, doch die men eerst, na van binnen eenige trappen te zijn
opgeloopen betreedt; het benedengedeelte strekt tot verblijf der Hoofdwacht. Uit de
ééne zijde van dit gebouw steekt de zoogenoemde groote Iwan (Iwan betekent Jan),
dat is de hoogste Toren van Moscou, uit; althans, daar hij op eene verhevenheid staat,
is er, wanneer men hem beklommen heeft, geen hooger plek in de geheele Stad. Het
gezicht zou er veel bij winnen, indien men het tot zijn' bovensten top kon brengen;
doch ook nu kan men van den laatsten omgang een onbeperkt oog werpen op de
geheele Stad in 't rond, met haare duizenden van gouden, zilveren en gecouleurde
Koepels boven de Kerken, en voorts op de streek die haar omringt. Om van het
tweede in het derde Plein te geraaken, gaat men door eene Poort; en thans bevindt
men zich in het Binnenhof van het Paleis der Czaaren, met eene kleine laage Kapel
in 't midden, die op zich zelve staat, en die men zegt het oudste geestelijke gebouw
der Stad te zijn. Ter zijde ligt het vierde Plein, 't welk driekant is, en over welk men
tusschen het prachtige Senaatsgebouw aan de rechter, en het Arsenaal, dat toen
vertimmerd wierdt, aan de linkerzijde, door eene der vijf Buitenpoorten van den
Kreml in de Kitai terug gebracht wordt. Ik spaare de beschrijving der Kerken, welke
de Vesting insluit, tot het Hoofdstuk van den Godsdienst: doch die der beide
Keizerlijke Paleizen, het oude en het nieuwe, zoo wel als
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als van den schat, die thans in het eerste derzelven bewaard wordt, en van het
Wapentuig des voorigen Arsenaals, moet hier haare plaats vinden: te meer, daar alle
deeze dingen tot het wezen des Kremls kunnen gerekend worden te behooren: want
de Keizer bewoont zijn Paleis binnen de Vesting alleen in de dagen, welke aan de
plegtigheid der Krooning gewijd zijn. Geduurende het overige zijner regeering
verkiest hij er, gelijk uit het vervolg zal blijken, het gedeelte der Stad toe, 't welk
hem het meeste behaagt. Het oude Paleis, vlak tegen de achterzijde van het nieuwe
gekeerd, is een klein, en op eene hoogte alleen geplaatst gebouw, waarvan de gevel
en de vercieringen alle kentekenen van Tartaarsche Architectuur draagen, doch deeze
van 't beste soort. De Frise inzonderheid is uitneemend fraai met allerlei verwen en
vercieringen geschilderd, en verdiende dubbel, dat men er eene afzonderlijke tekening
van maakte; wat laager ziet men een hoope wapens. De kleine getraliede vensteren
staan in eene goede evenredigheid tot elkander; boven op ontdekt men een nog kleiner
gebouw, en ter zijde een' Toren, die tot trap dient, om het te beklimmen. Naast het
Paleis bevindt zich de Keizerlijke Kapel, of de Kerk met de elf gouden Koepels. Na
dat men van ter zijde dit Woongebouw der vroegere Czaaren is binnengetreeden,
volgen niet meer dan vier Vertrekken, met een Cabinetje van achteren, op elkander;
om laag is nog een Souterrain. Nauwelijks kan men gelooven, dat
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zoo bekrompen een verblijf (want geene eene deezer kameren onderscheidt zich zelfs
door haare grootte) genoegzaam zou geweest zijn ter herberging van zoo aanzienlijke
Vorsten, en derzelver talrijke hofhouding. Ik vermoede veelëer, schoon ik het met
geene zekerheid bepaalen durf, dat of, waar sedert het nieuwe Paleis gebouwd is, of
ergens ter zijde, een grooter aantal Apartementen ter wooninge der Keizerlijke
Familie, en van de geen die er toe behooren, gebezigd zij. De Vertrekken, die ik daar
genoemd heb, en die thans den schat bewaaren, zijn van boven rond, en opgestapeld
tot de zoldering toe met Zilver, Zilver verguld, zo niet zelfs Goud Vaisselle van
allerlei gedaante: vooräl met groote schotelen, lampetten, drinkvaten en dergelijken.
Men treft daar onder eenige schotels van gedreeven arbeid, en fraaije Basreliëfs aan.
Een der oudste stukken daar onder is een Vaas en Lampet, door Elizabeth van
Engeland aan den Czaar, die te dier tijd regeerde, geschonken. Meest al het overige
is mij niet voorgekomen de zeventiende Eeuw in ouderdom veel te overtreffen. Men
ziet hier voorts in zwaare kassen de Krooningskleederen van Peter I en zijne Gemaalin,
mitsgaders die der Keizers en Keizerinnen, die hem opgevolgd zijn; ook eenige
Kroonen, Scepters, en zelfs Troonen; onder de laatsten is er een van den grooten
Tamerlan afkomstig, kostbaar gewerkt en met steenen bezet. Hij heeft de gedaante
van een' leuningstoel met eene hooge leuning; een andere,
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omtrent in denzelfden trant, schijnt in Rusland zelve vervaerdigd. De Kroon van
Polen wordt hier mede vertoond, gelijk ook een Wetboek van Peter des Eersten
Grootvader, in eene rol, waarvoor de overleeden Keizerin eene gouden doos heeft
laaten vervaerdigen. Boven dien staan hier nog eenige kunstige Horologiën en meer
andere dingen van deezen aart: doch alles samen heeft noch de waardij van dergelijke
verzamelingen aan andere Hoven, noch ook van 't geen' men in de Heremitage te
Petersburg van dit soort van Werken zeldsaams ontmoet. Het bezit niet eens de
verdiensten der Antiquiteit, noch van iets caracteristicq Russisch op te leveren, eenige
vroegere kleedingen alleenlijk uitgezonderd.
Op een' goeden afstand van dit Paleis, en den zoogenaamden schat dien het bewaart,
doorloopt men eenige groote Vertrekken van een afzonderlijk gebouw, 't welk het
oude Arsenaal is, en men vindt er Geweeren, Wapenrustingen, Trophaeën, prachtige
Dekken en andere vercieringen voor paerden, tot been-ringen toe. Sommige dingen
daar onder waren rijk en met smaak geärbeid. De eenigste wapenrusting, waar van
men den oorspronkelijken Eigenaar noemen konde, was die van Alexander Newski.
Eer ik het nieuwe Paleis beschrijve, moet ik mijne Leezeren een oogenblik bij een
Model voeren, 't geen men van een verblijf, der Russische Monarchen waardig,
gevormd heeft, en thans ergens in een Bovenvertrek op de Vesting laat rusten,
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zonder ooit aan de uitvoering te denken. Men had zich hier bij het moeijelijk Problema
voorgesteld, om een Slot te doen oprijzen, dat den gantschen Kreml zou hebben
ingenomen, zonder echter eene eenige van deszelfs talrijke en door elkaâr geplaatste
Kerken om ver te werpen. Een Rus, eerst weinige dagen eer ik het bezichtigde,
overleeden, had er omtrent vijf- en- twintig jaaren te vooren zijne Talenten aan te
koste gelegd; en zeer veel weezentlijke gebouwen komen niet zoo hoog, als het geen
men voor dit model betaald heeft: eene som naamentlijk van 40,000 Roebels. Het is
van eene zoo aanmerkelijke grootte, dat men er op wandelen kan. De Hoofdfaçade
van het Paleis zou naar de zijde der Rivier gericht zijn geweest, en deeze bedraagt
hier in de twintig voet; dan loopt het van beide zijden semicirculair naar achteren,
en neemt daarna de driekanten vorm van den Kreml zelven aan. De Kerken zouden
zich alle in Binnenhoven hebben beslooten gezien. Van boven heeft dus, gelijk
natuurlijk, alles eene onregelmaatige gedaante. Het eerste Plein, wanneer men door
de Heilige Poort in de Vesting binnenkoomt, zoude insgelijks met gebouwen overdekt
geweest zijn. Ook zoude men hier tusschen Arcades den Hoofd-ingang geplaatst
hebben, die vervolgens rechts af tot de deur zou hebben heengeleid, welke naar de
achterzijde het middelpunt van het geheele gebouw moest uitmaaken. Van boven
ziet men in verscheiden prachtige Zaalen met Colommes, in een Theäter, en dergelijke
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neder. Voor een meesterstuk van Genie moet buiten allen twijfel deeze geheele arbeid
gehouden worden; en zo men ooit gedacht had, om het ten uitvoer te brengen, zoude
zulk een Paleis in der daad een Reuzenwerk geweest zijn, en de wonderen der Oudheid
geëvenaard hebben: doch niet minder zoude het ter zelver tijd iets belagchelijks in
zich sluiten, in eene verlaatene Hoofdstad zulk eene stichting te willen onderneemen;
het dan op eene plaats te metselen, waar men zich door een twintigtal Kerken, die
de Godsdienst verbiedt te slegten, ieder oogenblik belemmerd vindt; en eindelijk aan
den Kreml het zonderlinge en Natiönaale te doen verliezen, dat hem het samenstel
zijner tegenwoordige gebouwen in 't oog des Vreemdelings geeft.
Het nieuwe Paleis in den toestand, waarïn het zich thans bevindt, verschilt hier
grootelijks van. Het is een aan het oude zoo goed als aangelapt eenvoudig wit modern
gebouw, zonder pracht, doch ook zonder iets onäangenaams; de hooge trap, van
welken ik reeds in 't voorbijgaan gesproken heb, voert van buiten op eene Gallerij,
die het voor een groot gedeelte omringt, en van waar men een voortreffelijk gezicht
op de Rivier, de Zuidelijke Stad, en derzelver omtrek geniet; tusschen beiden koomt
men door eene zaal, met levensgrootte heilige beelden beschilderd. Inwendig vertoont
zich de Krooningszaal als een zeer ruim vierkant Vertrek, 't welk op een' dikken
pylaar in 't midden rust. Het is met rood fluweel behangen, waaröp
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men gouden Cijfferletters ziet van des Keizers naam. Hier eet hij op den Troon,
welke zich aan eene der zijden van 't Vertrek geplaatst vindt, op den dag zijner
Krooning; het Zilveren Servies staat tegen den pylaar aan. Op eene tafel ligt de zwaare
mantel, dien hij bij dezelfde gelegenheid draagt(a). De overige Vertrekken maaken
eene Suite uit in den vorm van een' winkelhaak; zij zijn vrij groot, en waren voor het
verblijf van Paul, toen hij den Troon beklom, op nieuw en modern gemeubeld;
anderssints bevatten zij niets merkwaardigs. Het gezicht is er even zoo uitmuntend
als van de buiten-gallerij, die voor dezelven heenloopt. De Vertrekken der
Grootvorsten en Grootvorstinnen, in een' bijzonderen vleugel, zijn van het gewoonste
soort.
Eer ik den Kreml verlaate, moet ik nog bij het voorige bijvoegen, dat men zich
niet verzadigen kan, van, zoo van de overzijde der Moskwa, als inzonderheid van
de steenen brug, die een weinig zijdwaards ligt, tegen zijne hoogte, en tegen al zijne
gebouwen, met derzelver Torens en schitterende Koepels, aan te zien: waarvan de
uitwerking, vooräl

(a) Van de Krooning der Keizerinnen Anna en Elisabeth zijn in 1731 en 1744 in Fol.
beschrijvingen in 't licht gegeeven, met bijgevoegde plaaten, welke veele der dingen, die ik
hier schetse, ophelderen.
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daar hier alles zoo op één ligt, boven alle beschrijving treffend en ongewoon is. Men
heeft wel met de Chambre obscure vlak aan de overzijde eene tekening daarvan
gemaakt, welke ik bezitte, doch zij is ver van aan het oorspronkelijke te beäntwoorden,
schoon met Goud en couleuren afgezet.

[De Kitai met de winkelgebouwen]
De Kitai, zeide ik te vooren, hecht zich aan den Kreml vast, schoon zij aan al de
overige zijden in haare eigen muuren en poorten ligt ingeslooten; op de houten brug
echter daalt men uit ééne haarer straaten, zonder door eene poort te treeden, neêr.
Men was, toen ik mij hier bevond, bezig met haar naar den buitenkant te versterken:
want de Kreml is naar de tegenwoordige wijze van fortificeeren, tot geen verdediging
in staat. Met deezen samen vormt de Kitai een' uitvoeriger driehoek, doch met eene
een weinig cirkelende Basis. Drie Hoofdstraaten doorsnijden haar in de lengte, dat
is parallel met de Rivier. In de breedte is zij onregelmaatig aangelegd, behalven de
straat, die langs den Kreml heenloopt. Men treedt dezelve uit de Witte Stad door
twee naast elkaâr geplaatste Poorten binnen, tusschen welke een Mariabeeld in eene
Kapel het voorwerp van blaakende Devotie is, Koetsen zoo wel als Voetgangers in
meenigte doet ophouden, en, den geheelen dag door, de kruissigingen en buigingen
van talrijke schaaren ontvangt. Zoo veel heiliger alsdan in de Kitai gekomen, ziet
men ter rechterzijde het Stad-
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huis, ter slinker het Civile Stads Gouvernement: beide ouwerwetsche gebouwen,
over het eerste van welken inzonderheid ik mijne Leezeren daarna breedvoeriger zal
moeten onderhouden. Een langwerpig vierkanten plaats met Arcades volgt, waarvan
de eene zijde, die reeds een gedeelte van het Winkelgebouw uitmaakt, niet dan
Koopman aan Koopman, ieder in zijn Celletje, vertoont. Weldra valt het gezicht,
zelfs onwillekeurig, op de zonderlingste Kerk, die geheel Rusland mogelijk bevat,
hoe zeer zij de Moscouërs, die haar van jongs af aan gezien hebben, zoo weinig
schijnt te treffen, dat ik mij somwijlen groote moeite heb moeten geeven, om hun te
beduiden, waar het gebouw, dat mijne aandacht ten sterksten had naar zich getrokken,
tog eigentlijk geplaatst was. Doch ik spaar de beschrijving derzelve, gelijk die der
voorige geestelijke gebouwen, tot dat ik opzettelijk van haar alle samen zal moeten
spreeken. Eindelijk zijn het weder louter Arcades en Winkels, die tot op de houten
brug, gelijk ik zoo even zeide, naar beneden brengen. Vlak over de Heilige Poort
des Kremls ontdekt men, zoo goed als op deeze straat zelve, een soort van rond
steenen schavot, 't geen welëer in der daad een strafplaats was: doch tegenwoordig
klimmen er, zoo men mij onderrichtte, somtijds Processiën op, en verrichten er haare
gebeden. De middelstraat der Kitai in de lengte is van de grootste levendigheid; en
hier ziet men wederöm niets dan Winkel aan Winkel; aan beide kanten loopen lou-
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ter straaten of steegen, die weder door dwarsstraaten overkruist worden, sommige
van boven overdekt, andere open. Aan de linkerzijde vooräl is het een uitvoerig
dambord van Kamertjes met koopgoederen; en men zoude deeze streek hier eer eene
Winkelstad kunnen noemen, dan, gelijk te Petersburg, een Winkel-gebouw. Sommige
derzelven zijn van eene onbegrijpelijke bekrompenheid, doch er behooren er
somwijlen weder verscheidene aan denzelfden Eigenaar toe; de waaren treft men
ook hier meest soort bij soort aan; en men kan zich nauwelijks goederen, van wat
voor een' aart ook, bedenken, die er niet te verkrijgen zouden zijn; evenwel, indien
men Goud- en Ziversmids-werk uitzondert, ziet men weinig Bijouterie-arbeid van
prijs: 't geen daar aan toegeschreeven moet worden, om dat de Vreemdelingen zich
meest dien tak van handel hebben toegeëigend, en in hunne huizen mogen verkoopen.
In deeze breede Hoofdstraat der Kitai treft men nog eenige groote gebouwen, van
onderen weder met bedekte gangen, aan, die insgelijks half tot den handel in 't klein
geschikt zijn; in 't midden is een open plaats, waar men veel Comptoiren van
Notarissen ontmoet, van welken een groot gedeelte van het protesteeren van Wissels
leeft; een derzelven, welke Hoogduitsch verstond, heeft mij meermaalen vrij wat
geld voor eene Procuratie doen betaalen, doch, als de eenigste in zijn soort, kon hij
naar goeddunken zijn' prijs maaken. Ook staan er nog verscheiden andere zoo open-
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baare als bijzondere gebouwen in deeze straat, de meesten van steen, doch weinigen
uitneemend fraai.

[De witte stad]
Tusschen den muur deezer Stad en de Rivier, loopt langs den oever nog een breede
weg, die mede zijn Parapet wacht, en het in der daad bij slijkerig weder ten hoogsten
behoeft; er liggen voor denzelven een hoope kleine scheepjes aan touwen vast. Het
oog stuit eindelijk, wanneer men, van den Kreml komende, hier de Moskwa volgt,
tegen het groote Vondelinghuis aan, doch dit gevaarte maakt reeds een deel uit der
Witte Stad. Deeze heb ik te vooren gezegd, dat Kreml en Kitai samen, aan beide
zijden der Rivier, omvangt, hoewel het Zuidelijke gedeelte slechts een smal en weinig
beduidend Eiland is, met eene meenigte houten Magazijnen. Het gedeelte daar en
tegen, dat ten Noorden van den Stroom ligt, is schoon en zeer uitgestrekt; naar alle
zijden loopen een aantal Hoofdstraaten door het zelve heen, en in deeze wederöm
verëenigen zich veel Paleizen van de aanzienlijksten der Stad, terwijl evenwel in
zijstraaten nog meenigvuldige houten huizen worden aangetroffen; een Beekje, 't
geen in een smal Canaal verzameld wordt, naast welk men in de laagte wandelen
kan, vloeit ook door de Witte Stad: terwijl de Smidsbrug van steen, over het zelve
heen gelegd, een punt is, waar een hoope straaten op uitkomen, en waar de rijtuigen
en voetgangers zich dus gewoonlijk in grooten getale bij elkander vinden. Aan Kerken
heeft de afdeeling van Moscou, van welke ik spreek, ins-
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gelijks geen gebrek: doch zelfs onder de moderne bespeurt men over 't algemeen
meer eene zonderlinge, dan zuivere en goede Bouwkunde. Muuren of Poorten heeft
de Witte Stad tegenwoordig niet meer op te wijzen, schoon er van de voorige gedaante
nog een enkele op zich zelve staande Poort is overgebleeven. Waar voorheen de
muuren geplaatst waren, die de Witte van de Aarden Stad afzonderden, ontmoet men
thans eene ruime vlakte, die men aangevangen heeft met jong plantsoen te bepooten,
doch meest slechts met een paar rijën boomen langs afgebaliede wandelingen voor
de Voetgangers. Dan, de voornaamste deezer wandelingen verliest door een' bijna
bestendigen wind niet weinig van haare bevalligheid, en de boomen schijnen er zeer
veel nadeel door geleeden te hebben. Van 's Keizers Krooning zijn hier omstreeks,
en nog op eene andere plek der Witte Stad, twee houten Eerboogen blijven staan,
wel in een' grootschen en trotschen smaak getimmerd, doch waar het zeildoek reeds
met vellen begon bij te hangen.

[De aarden stad]
De Aarden Stad, meest met een' aarden Wal omringd, sluit de Witte Stad van alle
zijden in. Ook zij heeft haare Eerepoorten, drie in getale, bewaard; doch die naar de
Duitsche Slobode was geheel mislukt. Schier alles wat ten Zuiden der Rivier ligt,
wordt tot de Aarden Stad gerekend. Voor een groot gedeelte bevat zij houten huizen,
doch deeze wederöm met talrijke Kerken doormengd; en aan de tegenövergestelde
zijde eene wel niet breede maar zeer uitvoerige streek, met eenige Pa-
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leizen, doch onëindig meerder wooningen van balken.

[De voorsteden, vooral de Duitsche slobode]
Eindelijk koomt de beurt aan de Voorsteden, ook die met een' aarden Wal omringd,
welke eene zeer onregelmaatige vorm heeft; zijn omtrek, en dus die der geheele Stad,
wordt op veertig Wersten geschat. Aan de Westelijke zijde doorloopt hij een gedeelte
van dien hoek of dat oor, 't welk de Moskwa naar den kant van het groene en
uitgestrekte Jonkvrouwen-veld formeert, 't geen door Huizen en Tuinen omringd
wordt, en met het Nonnenklooster, aan den Oever zelve der Rivier aangelegd, eindigt:
van waar men dan het schoonste gezicht op den Mosschenberg en dat geheele
Amphitheäter van hoogtens geniet, dat de buitenzijde der Rivier omcingelt: hoogtens,
die tot boven toe bewassen, en hier en daar met hangende buitenhuizen, en een
Klooster tusschen beiden, vercierd zijn(a).

(a) Een alleräangenaamste doch zeer uitgestrekte wandeling loopt deels voor een' korten tijd
buiten de Stad, met een voetpad langs den geheelen Binnenöever der Rivier, geduurende den
halven cirkel dien zij er formeert, over velden heen, met somwijlen een huis, doch weinig
geboomte; de geduurige kromming der Moskwa, en gezichten, die telkens verwisselen, doen
er eene voortreffelijke uitwerking. Ook aan de tegenövergestelde zijde kan men bevallige
wandelingen langs den stroom doen, doch de kaaijen loopen niet altijd, vooräl niet aan de
Zuidelijke zijde der Stad, langs de Moskwa voort, om met rijtuigen de Zoomen te volgen.
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Aan de Oostelijke zijde, omtrent op een' afstand van twee uuren gaans van deeze
grenzen der Stad, vindt men de Duitsche Slobode of Voorstad, met het Paleis, 't welk
Paul niet lang te vooren van denprins Bezborodko gekocht had, en den Keizerlijken
Zomertuin vlak daar bij; achter denzelven het prachtige en fraaije nieuwe Militaire
Hospitaal, van klinkers met witte Colommen tusschen beiden; eindelijk het Paleis
van Catharina II met deszelfs Middel-Colonnade van zestien Pylaaren, tusschen twee
zijde Colonnades, ieder van zes halve Pylaaren: een ontsagchelijk doch nimmer
voltooid, veel minder nog bewoond gebouw(a) 't welk, niet tegenstaande al dit
Colommenwerk, geen zeer behaagende Architectuur oplevert, en 't welk haar Zoon
ook sedert tot Casernen voor 8 à 10,000 Man heeft laaten omscheppen. Verscheiden
huizen hebben naar deeze zijde (en er bevinden zich ook hier, onder zeer veel houten,
een aantal der fraaiste steenen gebouwen) Tuinen achter zich van zeer veel aanbelang:
gelijk men in 't geheel een zeer verkeerd besluit zou trekken, indien men zich
verbeeldde, dat dit terrein, door eene linie van veertig Wersten omvangen, in
evenredigheid sterk aangebouwd was: want behalven de zeer breede straaten, en
meenigvuldige Markten en

(a) Zij logeerde gemeenlijk of te Petrowski, op een' kleinen afstand buiten de Stad, of op het
Gouvernement.

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

20
Pleinen in alle gedeelten der Stad(a), liggen er, vooräl naar de buitenzijde, binnen de
Barrières geheele Velden, en Vijvers, ja zelfs Bosschen en Dorpen. Aan 't eind der
straat, welke de Nikitska, heet, is bij voorbeeld eene alleräangenaamste Boschen
Bergächtige streek, waar men geheel vergeet, dat men zich binnen de grenzen eener
Stad bevindt; naar het Noordöosten ligt insgelijks een zeer aangenaam Bosch. Ook
de Kloosters, allen in hunne eigen muuren, beslaan eene groote plaats. In dat gedeelte
der Stad, 't welk door de Yaousa en Moskwa ingeslooten wordt, ontmoet men,
behalven andere zeer goede gebouwen, en tusschen beiden voortreffelijke gezichten,
eene uitmuntend schoone, hoe zeer nog niet voltooide Kerk, van de allerzuiverste
Architectuur; de Toren taamelijk hoog, en met Colommen van verschillende Orders
boven elkander. Het gebouw zelf heeft twee Peristiles met Dorische Pylaaren, en het
Choor formeert een halfrond. Iets verder in dit zelfde Quartier treft men nog een'
anderen hoogen en wel gebouwden Toren aan, die misschien in verhevenheid voor
den grooten Iwan niet zou onderdoen, indien hij op eene rij-

(a) De Vogelmarkt, in de buurt van mijn Logement, bewandelde ik dikwijls met vermaak, wegens
de verscheidenheid van vorm, couleur en zang van het pluimgedierte, dat men er te koop zag
hangen.
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zender plek stond. Ik meen, dat hij tot een Klooster behoort. Naar de Tulasche, of
Zuidelijke zijde, is de Voorstad insgelijks van eene vreesselijke uitgestrektheid, en
wordt zelfs buiten de Barrière voorgezet. Ook rijdt men over geheel een Veld, eer
men uit de Stad geraakt. In deeze streek ligt het kleine Hospitaal, door Paul opgericht;
en een weinig ter linker zijde afwijkende, ontdekt men een Klooster binnen zijne
eigen muuren, gelijk er, zoo aan deeze als aan de andere zijden van Moscou,
verscheiden zich ook op een' geringen afstand doen zien. Buiten de Barrière verheft
zich even een hoogte, waar zich de gantsche getorende Stad weder zeer ten haaren
voordeele vertoont. Met één woord, aan welken kant men ook de verschillende
Barrières uit wil rijden, treft men niet alleen geheele nog onbekende Streeken en
Quartieren der Stad aan, maar Weiden, Plantsoenen en dergelijke, die, om het
nogmaals te herhaalen, alle denkbeelden van eene Stad uit het geheugen verdrijven.
Aan 't eind der Hoofdstraaten, die door de Witte-, Aardenstad en de Voorsteden
meest in regte linie zich heentrekken, en op zoo veele Landstraaten nederkomen
(want Moscou ligt als een middelpunt tusschen de voornaamste Steden van een aantal
nabuurige Provintiën) nadert men eindelijk de Barrières, die schier alle op denzelfden
voet zijn aangelegd, met een paar Obelisken naamentlijk, tusschen welke men onder
een' slagtboom doorrijdt, die even aan de eene zijde wordt opgeligt, en wel zoo
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lui, dat de koets er nauwlijks door kan, na dat men voorëf zich in het Wagthuis,
wegens zijne bevoegdheid om in of uitgelaaten te worden, gerechtvaerdigd heeft.

[Voortzetting der algemeene beschrijving]
Voor 't overige is de bodem, op welken zich geheel Moscou aangelegd vindt, zeer
ongelijk en golvende, 't welk aan sommige plekken die boven andere rijzen, zelfs
buiten den Kreml, een voortreffelijk gezicht geeft, gelijk verscheiden huizen daar
dan ook natuurlijker wijze in deelen. Het onnoemelijk getal Kerken, en derzelver
Spitsen en Koepels, 't welk zich over de geheele oppervlakte deezer Stad verspreidt,
maakt haar in der daad, 't zij men dit hier op eens overzie, 't zij men die voorwerpen
om laag ieder oogenblik enkel ontmoete, eenig in haar soort. Het oude spreekwoord
gaf aan Moscou reeds veertig maal veertig Godsdienstige gebouwen; en dit 1600 tal,
daar men er nimmer eene afbreekt, die niet van ouderdom vervalt, en er dagelijks in
't tegendeel nieuwe bij metselt, moet sedert zeer vermeerderd zijn. In der daad evenwel
kan men veele daarönder slechts als Kapellen beschouwen, die onder één dak met
elkander liggen; en sommige Parochiën hebben door verbouwing al haare
Parochiäanen verlooren, zonder dat er echter daaröm de dienst in verzuimd wordt.
Het weezentlijk aantal der uitwendig zichtbaare Kerken zal tusschen de twee en drie
hondert beloopen. De gewoone form derzelven, waar van echter verscheiden nieuwere
afwijken, is

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

23
vierkant, meest van vijf Koepels voorzien; deeze Koepels, schier in de gedaante van
eene peer met de spitse zijde naar boven gekeerd, doch van onderen zeer dik, en dus
met eene sterke buiging, om eensklaps eene puntige form te bekomen, staan dikwijls
op even zoo veel ronde Torentjes; de Torentjes veeltijds wit, de Koepels, die niet
verguld of verzilverd zijn, groen. Het Tin of Pinsbek, 't geen men tot deeze vergulding
of verzilvering bezigt, doet dezelven, tot bedriegens toe, als met weezentlijk Goud
en Zilver overdekt schijnen; en maakt eene uitwerking, die men gezien moet hebben,
om er zich een denkbeeld van te vormen. De peer-achtige gedaante deezer Koepelen
is zonder tegenspraak uit het Oosten hier heen gebracht, en in die gezichten van
Hindostan, welke ons de Engelschen sedert eenigen tijd, met zoo veel nauwkeurigheid
als fraaije uitvoering, hebben medegedeeld, vindt men ze in alle haare contouren te
rug. Boven op de peer staat nog een Gouden staak, het met geheel om hoog een'
kleinen dwars-staf om kruis aan te duiden; op de spits van sommigen ook wel eene
Gouden halve Maan, 't geen de fabel zegt, dat nog een overblijfsel der Tartaarsche
onderwerping zijn zou, welke den Russen het bouwen der Christen Kerken, slechts
onder de voorwaarde van Muhameds teken er boven aan te hechten, vergund had.
Van de spitse van 't kruis is men genoodzaakt aan alle zijden vergulde ketens naar
de Koepel te doen nederdaalen, om ze
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voor 't omwaaijen te behoeden. De Kerken zelve vertoonen op haare beurt allerlei
bewijzen van Oostersche Architectuur: Persiäansch, Indiäansch, Tartaarsch, somtijds
met de bontste schildering en met grotesque vercierselen. Alles saamgerekend, mag
men de Torens en Koepels van Moscou ligtelijk op een duizendtal brengen. Van
verscheiden kanten de Stad van buiten naderende, waar de grond eene vlakte is,
wordt men, daar het geheele niet wel kan overzien worden, hier door nog niet zoo
in verwondering gebracht, als wanneer men daarna, of sommige hooge punten in de
Plaats zelve, of dien Mosschenberg aan de Westelijke zijde, van welken ik in 't
vervolg nog nader spreeken zal, beklimt. De Kerken, behalven wanneer er dienst in
gedaan wordt, vindt men voor 't overige steeds geslooten. Het getal der houten huizen
is te Moscou nog zeer aanmerkelijk; en dit bepaalt zich hier niet zoo zeer, gelijk in
de andere Hoofdstad, tot sommige buurten: maar men treft ze zelfs, en hier door
wordt nog een sterker contrast tusschen huis en huís te weeg gebracht, midden onder
de grootste en stoutste Paleizen aan. Meest allen worden zij op de gewoone Russische
wijze uit platte liggende, of ook wel eens staande balken saamgesteld; sommigen
hebben nog planken van buiten; verscheidenen zijn geverwd, enkelen uitwendig
gepleisterd: doch ver het grootste aantal noch 't een noch 't ander. Veelen hebben
een dubbel houten dak. De steenen
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gebouwen metselt men van klinkers, doch sommigen worden om laag met vierkanten
stukjes hardsteen overdekt; de klinkers waren sedert eenigen tijd, door het onnoemelijk
bouwen en herbouwen, zeer in prijs gereezen; ik meen, dat zij geduurende mijn
verblijf aldaar op een veertien Roebels de 1000 kwamen te staan: doch hunne grootte
overtreft eenigsints de geenen, welke men in ons Vaderland bakt. Zij voldoen weinig,
wanneer men ze in hunnen natuurlijken staat vertoont. Doorgaans bewerpt men om
deeze reden ook de gebouwen met kalk, en verwt ze dan met allerlei couleuren; tot
het dakwerk der steenen huizen, ook van lieden van den middelstand, bezigt men
vierkanten ijzeren plaaten van een' voet of twee, die een' Roebel de plaat kosten. De
gebouwen der Russische Grooten in deeze Stad, welke van vroegere tijden heugen,
onderscheiden zich slechts door haare uitgestrektheid, en sommige door de barocqheid
der Architectuur: doch sedert omtrent een twintig jaaren heeft men aangevangen, en
het zelfs met den grootsten ijver doorgezet, om, zoo bij Kerken als Paleizen, de
Tartaarsche met de Italiäansche Bouwkunde te verwisselen. Allerlei Grieksche Orders
worden hier bij, en in der daad met zeer veel smaak, gevolgd. Geen wooning schier,
in de laatste tijden opgericht, of zij pronkt met haare Pylaaren of Pylasters, en met
Basreliëfs van Stuc voor de muuren. Voor de vensters of de Balcons van sommige
ziet men Balustrades in 't vuur verguld, 't geen,
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bij de ligte couleur, die men gewoonlijk aan de buitenzijde der huizen geeft, eene
zeer in 't oog vallende uitwerking doet. Hier en daar had men aan den hoek der tweede
verdieping, welke doorgaans die is die men bewoont, of althans daar de beste
Vertrekken zich verëenigen, een voor drie vierden van zijnen omvang uitsteekend
Koepeltje gemetseld, in den form des Tivolischen Sybillen-Tempels. Geen gering
gedeelte der Paleizen zijn van vooren van Bassecours voorzien, op welke men door
fraaije Poorten of Boogen een niet minder prachtig hek inrijdt. Anderen hebben
slechts Binnenhoven; en in dit geval voert een porte cochère eerst naar den
hoofd-ingang. Hoog zijn weinigen der nieuwere huizen, doch meest in de breedte
aangelegd. Dat van Paschkow in de Witte Stad spant ver de kroon van alle
Moscousche woongebouwen van bijzondere persoonen, en vertoont zich reeds van
verre door de verheven plek waar het op gegrondvest is: doch het zal daarna zijne
bijzondere beschrijving ontmoeten. Zijn hoofdgebrek is dat het van vooren geen
onbepaalde ruimte vóór zich heeft. Voor 't overige zijn in Stad wel op verre na niet
alle straaten gevloerd; doch de verlichting, zelfs op plaatsen waar geen huizen meer
staan, verdient allen mogelijken lof.

[Keizerlyke tuin]
Ik kan van deeze algemeene beschrijving van Moscou, welke in het vervolg nog veel
zal moeten aangevuld worden, en dan uit haaren aart tog steeds gebrek-
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kig blijven, niet afstappen, eer ik nog eenige Tuipen heb doen kennen, die of binnen
de Barrières der Stad, of slechts een' voetstap daar buiten liggen. Den Keizerlijken,
in de Duitsche Slobode, heb ik zoo even reeds genoemd; en weinig Steden kunnen
er een' opwijzen, die meer dan deeze de gedaante eener volkomen Buitenplaats heeft,
en die nog daarënboven van den alleräangenaamsten aanleg is, zoo veel de bodem
dit gedoogd heeft. Eigentlijk is het de Tuin, die bij het onvoltooide Paleis van
Catharina zou behooren, en thans derhalven den aldaar gecaserneerden Soldaaten
tot uitspanning en ligchaamsöeffening, zo men hun deeze laatste buiten dat niet
genoeg bezorgde, zou kunnen verstrekken: dan het is tevens een openbaare wandeling
voor Moscou, die evenwel om haare afgelegenheid niet druk bezocht wordt. Des
Donderdags in de Zomermaanden heeft de Adel met elkander afgesproken hier het
meest te komen wandelen: doch zij verkiezen er, om zich onderling te ontmoeten,
het rechte middelpad toe, 't geen juist het minste van den geheelen Tuin is. De Yaousa
slingert, aan de tegenövergestelde zijde van den hoofdïngang, met eene flauwe
ronding langs deezen Tuin, en vermeerdert niet weinig het genoegen van deszelfs
met smaak verspreid, en welig groeijend geboomte. Een Valbrug over dien Stroom,
verëenigt den kleinen Hof, achter het van Bezborodko gekochte Keizerlijk Paleis,
met deezen grooteren. Het Terrein is hier niet overäl vlak, 't geen
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tot hoogtens en laagtens, en somtijds tot trappen, aanleiding geeft. Met veele rechte
Laanen en Paden, ontbreekt het tevens niet aan zeer veel slingerende, tusschen Gazon,
Bloemen en allerlei Gewas, naar den besten Engelschen tra[...]t gevolgd.
Meenigvuldige Vijvers en Canaalen, door de laagte van een gedeelte van den grond
noodzaakelijk geworden, brengen tot de afwisseling der partijën het hunne toe; met
één woord het sombere en vrolijke, het regelmaatige en willekeurige, vervangen er
elkaâr geduurig.

[Demidofsche tuin]
Niet ver van hier, kan men, indien men er lust toe heeft, den Demidofschen Tuin
bezoeken. Voor eenen in 't midden der Stad, is hij mede aanmerkelijk groot, schoon
hij met den Keizerlijken in geen de minste vergelijking koomt, en eenigsints uit bij
één gebrachte stukken schijnt te bestaan: doch hij is zeer vervallen, en boezemt boven
dien iets melancolicqs in. Meest heeft men bij deszelfs aanleg het reguliere gevolgd;
doch hij moet in zijne jeugd, en toen hij wel onderhouden wierdt, veel uitwerking
gedaan hebben, en niets minder dan onaangenaam geweest zijn. Men vindt er eenige
groote stukken water in. Bij het huis ziet men een hoope broeikassen, en eene derzelve
met een berceau van druiven er in. Het huis schijnt thans tot Casernen gebruikt te
worden, en draagt uitwendig mede zeer veel tekenen van vervallen pracht.

[Tuin van Moussin Pouschkin]
Aan eene geheel andere zijde van de Stad, en even voorbij het Maagdenklooster, ligt
aan de Zoomen der Moskwa een allerïnneemendste plaats,
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die aan de Famille van Moussin Pouschkin toebehoort. Zij vormt een langwerpig
vierkant, geheel in zyne Wallen ingeslooten, doch deeze laag en open, zoo dat men
uit het Veld over dezelven, in welk gedeelte van den Tuin men het verkiest, geraaken
kan. Langs deeze Wallen, die tevens tot Terras dienen, stonden oude, dikstammige
en hooge Wilgen, dergelijken ik er weinig gezien heb. Inwendig waren het deels
rechte, deels slingerende wandelingen: doch de groupeering der veeläl rijzige boomen,
dan eens digt bij één, dan weêr eene opene ruimte en wat Veld tusschen beiden
laatende, was in der daad verrukkend. Hoe droevig wierd ik intusschen aangedaan,
toen ik tegen 't eind van Augustus, drie dagen na een der onäfgebrokenste en
langduurigste onweeren, van storm verzeld, die ik mij herïnneren kan, hier wederöm
eene lievelingswandeling willende bezoeken, in plaats van al die voorige stoutheid
der Natuur, de treurigste verwoesting aantrof! Niet alleen de bejaarde en brosse
Wilgen, maar ook veel van het overige geboomte, lagen op den bodem neêrgeveld,
en in zulk een aantal door elkaâr, dat men geen pad begaan konde; verscheidenen
daar onder niet eens afgebroken, maar slechts omgeboogen over den grond. Een
Sallon naar de waterzijde is voorts het eenigste Heerengebouw, dat men op deeze
plaats ontmoet; doch men ziet er het huis van een' Tuinman of Warmoesenier, die
op een klein plekje van dezelve groente voortteelt.
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[Orlofsche Tuin]
Eindelijk moet ik hier ook nog van den Orlofschen Tuin gewag maaken, die tegen
dien halven cirkel van bergen aanhangt, welke de Moskwa aan de overzijde omringt.
't Is jammer, dat men hem niet meer als eene openbaare wandeling beschouwd wil
hebben, en dat men hem dus van de zijde van dien weg, die uit de Zuidelijke Stad
naar den Mosschenberg brengt, geslooten houdt, daar hij tog naar de Rivierzijde
geheel open is: zoo dat, wanneer men, door nabuurige paden die naar beneden leiden,
den Oever, waar ook een weg voor voetgangers langs loopt, weet te bereiken, men
onbelemmerd en zonder de minste afscheiding binnen kan dringen. Het spreekt van
zelve, dat, tegen eene zoo stijle hoogte aan, hier alles klimmen en daalen wordt, doch
men heeft hiervan de best mogelijke partij getrokken, en de Engelsche wijze van
aanleggen is er zeer gelukkig in gevolgd. Het gezicht van vooren, en van ter zijde
op de Stad, voldoet onbeschrijflijk; inzonderheid levert een Sallon van twee of drie
Vertrekken, dat vrij verheven staat, dit in zijn' gantschen omvang op. Het
Woongebouw, 't welk uitgestrekt is, heeft men sedert eenigen tijd, met eene plek
gronds er aan vast, van de plaats afgezonderd; en tot deeze laatste behooren nu slechts
losse vleugels achter af. Behalven het Sallon, waar van ik zoo even sprak, vercieren
nog een paar Kunstgebouwen deezen Tuin, van welke het ééne Gothicq is, en een
ander met berkenbast overdekt. Lommer vindt men genoeg, waarheen men ook zijne
treeden wendt: doch schier al het geboomte dat men er ontmoet, zijn Berken.
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[Climaat]
Het Climaat is over 't algemeen gezonder en aangenaamer te Moscou dan te
Petersburg, en geduurende den schoonen Zomer, dien ik in de eerste deezer Steden
doorgebracht heb, was het in de andere bijna gestadig slecht weder geweest. De
koude der beide Plaatsen verschilt weinig in hevigheid; althans de Thermometer van
Reaumur stond in den strengen Winter van 1798 tot 1799 in de eene zoo wel als in
de andere Stad, eenige dagen lang op omtrent dertig graad onder het vriespunt: doch
de dooi neemt te Moscou gewoonlijk vroeger zijn' aanvang, 't geen toen evenwel
eerst in April was. Op den eersten Meij intusschen heb ik reeds met stooken kunnen
ophouden; en geduurende de warme Maanden rees de zoo even genoemde
Thermometer omtrent dagelijks op twintig graaden hette(a). Des avonds wordt het
gemeenlijk bij het ondergaan der Zonne eensklaps taamelijk koel, 't welk, wanneer
men met de kleeding geen voorzichtigheid gebruikt, somwijlen ziekten ten gevolge
heeft. Onweêren heb ik er, toen de Zomer tegen 't einde liep, talrijke en hevige
bijgewoond; en de beide Najaarsmaanden, September en October, waren regenächtig.
De Velden rondöm de Stad zijn van eene onbegrijpelijke bloemrijkheid, en ik heb
zeer veel gewassen daar onder opgemerkt, die mij volkomen vreemd waren; de kracht
der Vegetatie ver-

(a) Of hij geduurende mijne ziekte, toen het zeer warm geweest is, hooger gestaan hebbe, zoude
ik niet durven bepaalen.
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toont zich in allen opzichte sterk. De groentens, welke de bodem voortbrengt, zijn
zoo talrijk als voortreffelijk; tot dezelve behooren ook die kleine Komkommertjes,
die men in grooten getale te koop biedt, en die door het Gemeen zelfs rauw genuttigd
worden. Doch de lange Winters weigeren aan verscheiden vruchtboomen het
opbrengen van derzelver jaarlijksche offerhanden; de Kerssenboom moet geduurende
de Vorstmaanden overdekt worden, hoewel met enkel hout, zonder eenig glas of
vuur, zo men er kerssen van begeert te plukken; in den Zomer van mijn verblijf waren
zij slecht en duur. Ook de peeren betekenen weinig; een appel daarëntegen, dien men
den doorschijnenden noemt, en die slechts van maatige grootte is, overtreft al wat
ik ooit van deeze vrucht gegeeten heb, in geur en lekkernij. Hij heeft van buiten
eenige vlekken op zijne oppervlakte, die bijna een soort van bederf zouden te kennen
geeven; deeze vlekken gaan inwendig door, en zoo ver zich de uitwerking daarvan
door de vrucht verspreidt, verspreidt zich ook het wijnächtige en smaakelijke; het
overige des appels heeft zelfs iets meeligs. Voorts worden hier alle onze gewoone
vruchten, 't zij dan van de koude grond, 't zij door vuur of Zon geholpen(a), gekweekt.
Men verkoopt ze doorgaans voor een' maatigen prijs; 't welk vooräl te verwonderen
is, omtrent de watermeloenen en druiven, die van den ijsselijken

(a) Op den 17 April heb ik ergens drie rijpe Pruimen ontmoet, doch die nauwelijk eetbaar waren.
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afstand van Astracan hier heen in kleine rijtuigen vervoerd worden. De eersten teelt
men, zoo wel als andere meloenen, hier ook in bakken: doch zij komen in aantal in
geene vergelijking met de Astracanschen; men ziet geheele bergen van dit soort van
vruchten op de markt op één gestapeld liggen; opengesneeden vertoont zich derzelver
ligtroode verw, met de zwarte pitten er aan alle zijden en naar alle richtingen door
heen, fraai voor het oog: doch de smaak is meest al flauw, en het valt nog moeijelijker
dan bij andere meloenen er eenen te ontmoeten, die een' bijzonderen geur heeft. Wat
de druiven betreft, deeze heb ik reeds in Augustus zien aanlanden, en zo lang ik mij
sedert in deeze Stad bevonden heb, heb ik ze steeds op de markt zien liggen; den
geheelen September door kosteden de witte, welke den smaak en de grootte onzer
beste paarldruiven opleveren, slechts een agt stuivers het pond, en de roode, die
kleiner zijn, de helft.

[Bevolking, beschrijving der inwooneren, kleeding en voedsel]
Het getal der inwooners van Moscou wordt in den Winter op 300,000 zielen geschat;
des Zomers, wanneer zich de Adel met al zijne Lijfëigenen, en, behalven den Adel,
nog zoo veel andere lieden, uit de Stad begeeven, omtrent op 200,000. Men ziet, dat
dit geene bevolking is, welke met de uitgestrektheid van den grond, dien Moscou
beslaat, in evenredigheid koomt; ook zijn een hoope straaten altoos doodsch, en des
avonds, behalven bij de eene of andere plegtigheid, wordt het al spoedig de geheele
Stad. Reeds terstond ont-
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de de wang van Sigrid; maar zij sloeg dezelve van zich af, en zeide: Onbeschaamde,
wat durft gij doen? Uw moed, antwoordde hij, en uwe kleederen passen niet te breed
bij elkander. Gij hebt een verscheurd gewaad, en gedraagt u als of gij van den stam
der Skioldungers waart. Uw leven, uwe eer, al wat u toebehoort, staat in onze magt;
en tog durft gij een' hoogen toon aanneemen, tog kunt gij u niet inhouden. Neen,
hervatte zij, laage veinzerij heeft tot nu toe mijn' geest nog nimmer besmet. Mijn
leven kunt gij mij neemen, maar mijne eer hoort mij zelve toe, zoo lang leven en
dood in mijne magt staan. Stoute Jonkvrouw, zeide de andere man, gescheurde
kleederen verbergen dikwijls een edel gemoed; is zij niet van edele afkomst, zoo
verdiende zij het te zijn. Zulk een antwoord mag ik van jonge Dochters gaarne hooren.
In mijne jeugd was kuischheid haar cieraad; ongehuwd en maagd was het zelfde; de
huwelijksband was onverbreekelijk. Maar nu heeft men mij gezegd, dat de jonge
meisjes haar oog op de mans werpen, met hun danssen, hun de handen drukken,
zelve vrijën; ja dat het huwelijk in weinig achting staat, en dat getrouwde Vrouwen
meer kinderen bij anderen voortbrengen, dan bij haare eigen Mannen.
Gij zijt verkeerd onderricht, mijn vriend, antwoordde Sigrid; alle zijn zij, gelijk
ik. Of zij leeven eerbaar, of zij zien den dood voor eene belooning aan, voor eene
aangenaame vluchtplaats
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voor zulke, die haare kuischheid op geen andere wijze bewaaren kunnen. Misschien
is de levensaart, van welken gij spreekt, bij wilde lieden in gebruik, die zonder zeden,
zonder regel, zonder order, zonder bestuur, zonder Alvader leeven. Maar goede
lieden! ik vergaa van honger, hebt gij niets om mij te geeven? Die haas - met deze
woorden zakte zij neder, en viel in flauwte. Hiordys bracht haar spoedig weêr bij
zich zelve, met haar koud water in 't aangezicht te werpen. Hier op gaf zij haar
geitenmelk te drinken, en iets van het haazengebraad te eeten. Gij ziet, hoe wij leeven,
zeide Hiordys; behaagt u dat leven, zoo blijf hier; indien niet, zoo kunt gij uwen weg
gaan. Wilt gij blijven, zoo zult gij onze geiten oppassen, en ze melken; want ik worde
oud. Ik wil gaarne van hier, antwoordde de Princes, maar gij moet mij den weg
wijzen. Dit kunnen wij en willen wij niet doen, zeide de man, die het eerst tot de
Princes gesproken had, en wiens naam Thorgrim was. Wij hebben bijna den weg
vergeeten, want wij waagen ons nimmer ver van dit hol; en zo wij ook dien weg
konden vinden, zoo durven wij tog geen menschen naar ons heen lokken. Zeg liever,
antwoordde de andere, dat gij dat bevallige meisje ongaarne wilt laaten vaaren; de
schoonheid heeft steeds uw hart getroffen. Gij hebt goed spreeken, Regnald! hernam
Thorgrim; gij, die Aslaug naast u hebt. Gij verweet mij geen laffe liefde, toen ik u
met mijn
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meer dan op herhaaling van het voorige zou nederkomen. Ik zal alleenlijk opmerken,
dat het getal der opene huizen, tot welke men des avonds, wanneer de Eigenaars
zelven niet uitgereeden zijn, steeds den toegang vindt, mij hier niet veel grooter
voorgekomen is, dan te Petersburg, en, ten opzicht der vreemdelingen althans, zich
nog meer bij eenige Duitsche of Engelsche Kooplieden, dan bij den Russischen Adel,
openbaart. Bij den Gouverneur,graaf van Soltikow, evenwel konde men, eens aan
hem en zijne Echtgenoote voorgesteld zijnde, eenige reizen in de week, indien men
het verkoos, zijne opwachting maaken, en er blijven soupeeren(a). Op den eersten
October, des

(a) Met twee aanbeveelingsbrieven aan de Graavin voorzien zijnde, ging ik, een paar dagen na
mijne aankomst, des morgens een Compliment bij hem afleggen; hij vroeg mij, eer ik nog
tijd had, deeze brieven te voorschijn te brengen, wie ik was; en op het hooren van mijn' naam
hervattede hij: Cela ne me suffit pas; de brieven helderden alles op. Ik haale dit alleenlijk
aan als een nieuw bewijs der voorzichtigheid, van welke men om deezen tijd in Rusland
ieder oogenblik getuige was: want, behalven dat hij reeds te vooren van mijne komst moest
onderricht zijn, wist hij genoeg, dat er geen vreemdelingen in het Rijk wierden toegelaaten,
veel min door het zelve reizen mogten, dan op uitdrukkelijke Keizerlijke vergunning; en dat
alle verdichting van naam of stand hier onmogelijk was. Ik heb hem sedert geduurende mijn
verblijf te Moscou steeds als een' Man leeren kennen, die aan zijn' rang en post eer aandeed,
gelijk hij ook algemeen geächt was.
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Keizers geboortedag, woonde ik hier een Diné van omtrent honderd Couverts bij,
alle Mans, behalven de Graavin met haare drie Dochters. In eene groote en witte
Zaal met Colommen stond de tafel in den vorm van een hoefijzer. De Gouverneur
zelve zat boven aan, onder een levensgroot Portrait zijnes Monarchs; zijne rechterhand
bekleedde een Archimandriet, die op dien morgen in de Cathedraalkerke dienst
gedaan had; ook was er, behalven den voornaamsten Russischen Adel, die zich in
de Stad bevondt, ook degraaf van Dietrichstein, welken de Roomsch Keizer aan Paul
had toegezonden, om hem met de geboorte eener Kleindochter geluk te wenschen,
en die op zijne terugreize de oude Hoofdstad had aangedaan. In twee Vertrekken
naast de Zaal wierdt gemusiceerd, en in de Zaal zelve stonden Trompetters op eene
Gallerij, die twee reizen geduurende den maaltijd eene minuut lang aanheften, om
de gezondheid van den Keizer en de Keizerin te doen drinken, 't welk door de gantsche
tafel, terwijl ieder er voor opstond, geschiedde, doch slechts met den wijn, dien men
toen juist in zijn glas had. Bijzonderen
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Luxe in Spijzen of Servies heb ik echter op deezen maaltijd niet bemerkt.
Het musiceeren onder het eeten op groote Diné's is ook bij anderen, zonder eenige
plegtige aanleiding, in gebruik. Degraaf van Ostermann bij voorbeeld, voor heen
lang Ambassadeur in Zweden, daarna Staats-Cancelier des Russischen Rijks, en
sedert te Moscou de rust, die zijne grijsheid vordert, genietende(a), had niet lang te
vooren enne uitmuntend schoone Eetzaal laaten uittimmeren, waar zich insgelijks,
toen ik er mij eens bevond, eene bende Toonkunstenaaren, meest op de Fluit, liet
hooren. De overvloed aan levensmiddelen van allerlei soort is in deeze Stad
aanmerkelijk. De langduurige tijd evenwel, in welken de Russische Godsdienst het
vasten gebiedt, maakt het vleesch in evenredigheid niet zoo meenigvuldig; aan
verschen visch heerscht mede eenig

(a) Als een aandenken van Gustaaf III bezat hij de Collectie van Zweedsche Medailles in Goud,
in een fraai ingelegd houten kastje, met een Porphier Vaas er boven op; de overleeden Koning
echter had dezelve slechts voor hem laaten bereiden, terwijl de Regent ze hem werkelijk ter
hand had laaten stellen. Voorts hingen er in zijne andere Vertrekken een paar levensgrootte
Portraitten van Catharina II, en nog eenige van vroegere Souverainen.

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

39
gebrek; en dien men aantreft, is niet van de eerste hoedanigheid: doch gezouten
ontmoet men hem bij zoo veel te grooter hoopen. De straaten zijn vol met eetwaaren;
en de gewoone Russische dranken van een soort van Thee of Limonade worden er,
even als te Petersburg, alöm te koop gebooden; zoo loopen ook des morgens een
meenigte Jongens met Piroghi of Pastijtjes rond, of met ander gebak voor den
gemeenen man; en, behalven met de vruchten in hun geheel, ook met mootjes en
stukken derzelven. Van den overvloed der groentens en het fruit, zoo op straat als in
de kelders, heb ik reeds gesproken; van kraamen met allerlei gebakwerk, koek, brood,
drooge waaren, ziet men alöm een onëindig getal.

[Rijtuigen, en voornaame touren met dezelven bij sommige gelegenheden]
In rijtuigen, tuigen, en paerden is de Luxe van Moscou mij toegescheenen dien van
Petersburg te overtreffen. Reeds de Droschki's, die, wanneer ze goed zyn, een 3- à
400 Roebels kosten, en waar aan men veelerlei gedaanten weet te geeven, vallen,
met het zindelijke koperen beslag, zoo aan dit open wagentje zelf, 't welk den zitbank
in de lengte heeft, als aan het tuig, aangenaam in het oog; sommigen hebben nog
daarënboven wel kleine, doch mooije bonte, witte of andere paerdtjes er voor
gespannen: één, zo ik mij wel herïnner, voor elke Droschki, schoon ze op vier laage
wielen loopen. De huurkoetsen bij de maand of langer kosten het zelfde omtrent als
in de andere Hoofdstad; en ook hier worden zij, zelfs met nog meerder reden, door
vier paerden getrokken; en die ze voor geen
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maand betaalen wil, moet zijne toevlucht tot de Droschki's neemen, welke op straat
bestendig ingespannen staan. De Equipagiën des Adels met hunne vier of zes schoone
paerden van allerlei hair, en hunne talrijke Levereij-bedienden, zijn ten uitersten
fraai. Daar zij meest met Russisch span, of met Iswostschiks rijden, zoo heeft de
Koetsier en Postiljon ook doorgaans de Natiönaale kleeding aan. In Levereij had ik
dezelve te Petersburg nog niet opgemerkt: doch hier doet die onder de Taille geplooide
jas, met den ronden hoed op het hoofd, en de gecouleurde sjerp, alles met goud, zilver
en koorden uitgedost, en dikwijls van eene geheel andere verw dan het Levereij der
knechts die achter op staan, eene voortreffelijke uitwerking. Enkele Koetsiers heb
ik zelfs, bij het gegaloneerde Levereij, den baard zien draagen. Onder de dingen, die
eenen uitlander te Moscou noodwendig bevreemden moeten, behooren ook gewis
die Touren gerekend te worden, die men in rijtuigen op bepaalde dagen des Zomers,
om zoo te spreeken met geheel de Stad samen, naar bepaalde plaatsen gewoon is te
doen. Die van den eersten Meij, dat is naar onze rekening den dertienden, wint het
in luister van alle de overigen. Uit de Duitsche Slobode slaat men ter linkerzijde eene
straat in, welke naar eene Voorstad brengt, die enkel uit Werven saamgesteld is, waar
kleine houten huizen of schuuren toebereid, in één gezet, en dan in hun geheel ver-
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kocht worden, om ze, ter plaatse waar men ze bewoonen wil, te vervoeren. Dan volgt
een Veld, 't welk enkel door eenige schoone gezichten belangrijk wordt; en hier
bevindt men zich reeds in den langen sleep van koetsen. Eindelijk geraakt men aan
de Barrière, en terstond buiten dezelve in een Dennenbosch, ongelijk van bodem, en
niet overäl even dik bewassen, tusschen beiden zelfs met groote open vakken, en aan
de andere zijde wederöm eindigende in een uitgestrekt Veld. In dit Bosch, en
gedeeltelijk zelfs over dit Veld, rolden de rijtuigen, in twee elkaâr ontmoetende Files,
midden door het gewoel der voetgangers, en tusschen allerlei spelen, tenten, kraamen
met eetwaaren en dergelijke, heen. Men heeft mij verzekerd, dat er op dien dag 2400
rijtuigen, die de Barrière doortrokken, geteld zijn; en het regenachtig weder belettede,
dat er niet, gelijk anders, zich een veel grooter getal verëenigden, zoo wel als rijker
Equipages en Levereijen, en even eens meer wandelaars en lieden te paerd. Voor
mij, die dit nog slechts eene reize of drie in de Stad gezien had, doch op eene veel
geringere schaal: (Zaturdags naamentlijk vóór Palmzondag in de buurt der Kitai, en
door dezelve; vervolgens op het Jonkvrouwenveld des Vrijdags van de Paaschweek;
en eindelijk op den Zondag die op de Paaschweek volgt, voorbij de Raderen van
Avontuur tusschen de Witte en Aarden Stad, van welken ik daarna zal spreeken, en
de verdere
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spellen: waar zich, indien het weder het begunstigt, veele koetsen, voetgangers en
Ruiters vertoonen, en veel aanschouwers boven dien uit de vengsteren liggen): voor
mij, zeg ik, was reeds het mindere, 't welk het ongunstig weder veröorzaakt had,
meer dan ik beschrijven kan, treffend. Men verbeelde zich dit vreesselijk aantal
rijtuigen: Droschki's wel en eenige Cabriöletten daar onder gerekend: doch ver het
grootste getal koetsen met vier paerden, en eenige met zes, in al de bontheid van hun
coloriet, van den opschik van binnen, en van het Costume der bedienden, tusschen
de talrijke wandelaaren en Ruiteren heen, dan op een' daalenden dan weêr op een'
rijzenden bodem, en zonder de gedwongenste regelmaatigheid in hunnen rit (want
somtijds sloot de File niet geheel aan elkaâr, of de een of andere koets sloeg een'
zijdeweg in); men verbeelde zich hierbij geheele Groupes van die rijke
Koopmansvrouwen uit den burgerstand, met dat Voile van Goudgaas, dat ik zoo even
beschreeven heb; en alles, gelijk de eerste dag van die maand, die de Natuur
vernieuwt, het van zelve met zich brengt, vrolijkheid en deelneeming: en men zal
dit Tooneel, op welk men de twee of drie laatste uuren van den namiddag doorbrengt,
gewis voor geene der minste merkwaardigheden van deeze Stad houden; ook heb
ik, geduurende het overige van den Zomer, zelden dergelijke Touren, schoon met
deeze in geene vergelijking komende, onbezocht gelaaten; en nimmer, zonder dat er
het zintuig des ge-
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zichts aangenaam bij mij door wierdt getroffen. Zoo rijdt er een bij voorbeeld op den
23 Junij, voorbij Petrowski, naar een Dorp, waar men in een' grooten en zeer
belommerden Tuin achter een oud lang gebouw gaat wandelen, terwijl andere
Equipages blijven rondtouren; ook hier was een Dennenboschje bij, en ook hier
bevonden zich tenten, kraamen, en zeer veel voetgangers. Op St. Jan, dat is in Rusland
den 5 Julij, reedt men even buiten de Nikitskische Barrière ter linkerzijde, waar men
van de hoogte een schoon gezicht geniet, en dan om laag in eene Valleie nederdaalt.
De plaats, waar zich de tenten en kraamen insgelijks verzamelden, heet de Tre Gorods.
In een soort van houten Fort, niet ver van de naast aan gelegen Twersche Barriére,
wierdt op dien Feestdag des avonds een vuurwerk afgestoken, waarvan de luchtbollen
en pijlen zich hoog boven de muuren verhieven. Op den 8 Augustus had er weder
een rit op het Jonkvouwen-Veld plaats, welke zeer schitterend was, en waar ik zelfs
de vergulde en geblankette Vrouwen van den burgerstand in verscheiden koetsen
zag zitten. Ik herïnner mij boven dien nog zulk een' Tour naar de zijde van het
Donskische Klooster, doch waar heen ik mij niet bij tijds genoeg vervoegde, om er
geheel van te kunnen oordeelen.

[Club Noble]
Indien er weinig Steden in Europa zouden kunnen worden opgenoemd, die in staat
zijn, zulk een aantal koetsen, voor ver het grootste deel aan
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den Adel toebehoorende, bij dergelijke plegtigheden te leveren, zoo is er mogelijk
geene, die eene Adelijke Societeit, of, gelijk men zich hier uitdrukt, een' Club Noble,
kan opwijzen, waar eene zoo aanzienlijke schaare van deezen stand, en dat bij
uitsluiting van alle hunne Land- en Stadgenooten die er niet toe behooren, zich tot
haar genoegen verzamelt: zonder dat ik hier in 't minste onderzoek treede, of de
samenleeving er bij winne, dan wel verlieze; of het met de beginselen van onze eeuw,
die alle nogthans hier zoo volledig niet zijn doorgedrongen, dan in de meeste andere
landen, overëenstemme; en zelfs of het in een Rijk, waar de rang het van de geboorte
dagelijks afwint, voegsaam zij. Hoe men hier ook omtrent denken moge: tot den
Club, waarvan ik spreeke, heeft de Moscousche Adel alleen den toegang; en voor
de geringe jaarlijksche Contributie van twintig Roebels voor elken Man, en de helft
voor elke Vrouw, bevinden zich niet ver van de 2000 persoonen in het bezit van een
der fraaije gebouwen van de Stad, en van al de vermaaken die het oplevert. Reeds
uitwendig kondigt zich het zelve als groot en prachtig aan, en er scheen van achteren
nog aangetimmerd te worden. Inwendig is het zeer ruim. Verscheiden Zaalen en
Vertrekken omringen aan drie kanten eene stoute, wel geëvenredigde, en op de
avonden der samenkomst wel verlichte geheel witte Zaal, welke tien Corinthische
Colommen in de lengte en zes in de breedte heeft, wanneer men naamentlijk
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de vier Hoek-colommen dubbeld rekent, met Gallerijën om laag, welke rondöm de
Zaal loopen, en Loges en Orchesters er boven. Het snijwerk der Frise is voortreffelijk;
ook de andere Vertrekken heeft men met beeldhouwärbeid van Stuc vercierd. Des
Winters wordt hier weekelijks gedanst, doch in de Vasten Musicq gemaakt, met de
kaart gespeeld, en op en neêrgewandeld. Ook in de Zijvertrekken staan dikwijls
speeltafeltjes. De eerste reize, dat ik er mij in die weeken van onthouding bevond,
mochten er een 800 lieden verzameld zijn, en men bleef er omtrent van zeven tot elf
uuren. De oppassing was er voortreffelijk, en men kan er soupeeren en allerlei
ververschingen bekomen, zo men het afzonderlijk betaalen wil. Op de verjaaring
van 's Keizers Krooningsdag wierdt er een Concert gegeeven, 't welk een 1100
menschen bij één bracht; de speeltafeltjes in de groote Zaal hadden toen voor banken
plaats gemaakt, en de beide grootste Zij-vertrekken bleeven alleen op dien dag voor
het spel bestemd. De Dingsdag-avond eindelijk der Paaschweek verhoogde hier op
een Bal het getal der aanweezenden tot de 1200.

[Schouwburg en masquerade-zaalen]
Van den Schouwburg in deeze Stad heb ik weinig mede te deelen; men speelt er
nimmer in eene andere taal, dan in de Russische; en de Mimische talenten der speelers
waren zoo uitmuntend niet, om mij meer dan eens of een paar reizen als in 't
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voorbijgaan op eene plaats te lokken, waar ik enkel vreemde klanken hoorde. De
Troup is in der daad een mengsel van allerlei soort van lieden; hunne Declamatie
staat volkomen gelijk met die ik bij de Russische Tooneelisten te Petersburg reeds
had waargenomen, en die, hoe zeer naar het Duitsche Theäter van verre gevolgd, tog
op zich zelve staat, even gelijk men dit ook in andere landen doorgaans gelegenheid
heeft op te merken. Vleiënd voor het oor is mij de Landstaal, ook op die wijze
gereciteerd, op verre na niet voorgekomen. De meeste Zangers en Danssers van dit
sterk bezette Tooneel waren oorspronkelijk boeren en boerinnen; en dit in 't oog
houdende, kan men zich in der daad niet genoeg verwonderen, hoe het mogelijk
geweest zij hen zoo ver te brengen. Het gebouw is groot, en meer in de lengte dan
in de breedte uitgerekt; doch het heeft niets dat het verönäangenaamt, noch in zijne
Architectuur, noch in zijne vercieringen. Vijf rijën Loges boven elkander zouden
samen een 150 derzelven opleveren, zo de verdeelingen om hoog niet verschillend
waren van die beneden. In het Parterre wordt half gezeten, half gestaan. De meeste
Decoratiën vond ik slechts maatig, en het is mij niet toegescheenen, dat het althans
des Zomers druk bezocht wierdt. Twee Zaalen, aan het Theätergebouw vastgehecht,
strekken tot Masquerades, en hebben, zoo wel als de Schouwburg, den Heer

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

47
Meadox, een' Schot of Ier, tot Directeur(a). De kleine Zaal, waarïn het gezelschap zich
eerst verzamelt, is een langwerpig vierkant, de grootere eene Rotonde, welke wanneer
men de Gallerij, die haar omcirkelt, mede telt, eene middellijn van één- en- vijftig
Archinen of ellen heeft; het dak rust geheel op den muur, en de Colommes van binnen
strekken enkel tot cieraad, zonder te draa-

(a) Bij hem aan huis vindt men een Mechanisch konststuk, door hem zelven vervaerdigd, 't geen
zekerlijk alle oplettenheid verdient, doch voor welk ik hem zoo gereedelijk geen' kooper zou
durven toezeggen, als hij het schijnt te begeeren. De stof, waar uit het saamgesteld is, is
meest van Bronze, en voor een gedeelte reeds verguld. Het oogmerk daarbij schijnt geweest
te zijn, door eene allegorique Voorstelling iets tot lof van de overleeden Keizerin toe te
brengen. Men vindt hiereen Horologie met klokkenspel, hoort eenige Trompetterairs, ziet
figuuren die zich beweegen enz. Wanneer alles volkomen in staat is, laat het speelwerk zich
om de drie uuren verneemen. De meeste uitwerking doet een Waterval, dien men eerst
bespeurt, wanneer zich onder 't Musicq een paar deuren van zelve openen, gelijk zij zich
tegen 't eind weder van zelve sluiten; van boven schijnt een straalende Zon; beide Waterval
en Zon zijn van gedraaide stukken Cristal: omtrent in den smaak van het Konstmusaeum
van Cox, 't geen omtrent een dertig jaar geleeden in Engeland verloot wierdt.
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gen. De zoldering is wat laag, en over dag valt geen licht hoegenaamd in deeze Zaal,
zoo dat men op den Zondag die het Russisch Carnaval besluit, wanneer men hier
gewoon is reeds des morgens gemaskerd op dergelijke plaatsen te verschijnen, er de
Lustres moet opsteeken. Het getal deezer laatsten bedraagt omtrent de zestig. Over
't geheel biedt de Architectuur hier iets groots en bevalligs aan. Ik heb er eens in 't
begin van Meij eenige oogenblikken doorgebracht, doch er toen weinig lieden, en
deeze nog meest allen in zwarte Domino's, aangetroffen, welke op en neder wandelden
(enkelen slechts speelden of dansten), en weder vroeg naar huis trokken. Geduurende
het Carnaval verzekerde men mij, dat er zich hier wel een paar duizend lieden konden
verzamelen: doch op verre na niet van dat ongemengde bloed, dat bij een dergelijk
getal in den Club des Nobles vloeide. Voorts wordt, beide in Schouwburg en
Masquerade, op 's Keizers geboortedag, of bij andere gelegenheden van denzelfden
aart, de toegang wel eens kosteloos aan een' ieder verleend.

[Vermaaken der paaschweek]
De gantsche Paaschweek is een week van maaltijden, en vreugd van allerlei soort.
Wanneer de Nacht- of vroege Ochtend-godsdienst van den eersten dag voorbij is, en
tevens de slaap, dien men in het eerste geval na het waaken en bidden zich vergund
heeft, geraakt alles op de been. Men bezoekt, gelijk bij ons op de Nieuwe-jaars-dagen,
zijne vrienden, schoon een meenigte lieden niet verkie-
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zen af te wachten; de Mans omhelzen elkander, wanneer zij zich ontmoeten, de
Vrouwen insgelijks; aan de laatste kussen, volgens de Russische wijze, de Mans de
hand, en ontvangen terzelver tijd van haar eene drukking der lippen op de wang.
Eigentlijk behoort hier toe ook de herhaaling, bij een' ieder, dien men op nieuw geluk
wenscht, van het gezegde: Jesus Christus is opgestaan, met het antwoord: Ja waarlijk
opgestaan. Men eet in den Voordemiddag met zijne intiemste vrienden het Paaschëi;
en het kwalijk begrijpen van eene uitnoodiging daartoe, heeft mij, zo ik mij niet
grootelijks bedrieg, de gunst van een' Man van rang doen verliezen, voor wien ik
met brieven van aanbeveeling was voorzien geweest, en die, na mij veel beleefdheid
betoond te hebben, mij agt dagen te vooren, toen ik bij hem het middagmaal hield,
tegen den volgenden Zondag verzogt, om een Paaschëi met hem te komen eeten. Ik
verstond dit wederöm omtrent het middagmaal, gelijk men de uitdrukking van manger
la soupe andersints gewoon is te bezigen, en verscheen er op het gewoone uur. Ik
vond den Portier verlegen, weigerende mij binnen te laaten, en verzekerende, dat
zijn meester reeds sedert lang aan tafel zat, en op het punt was van op te staan. Ik
deed er in die week nog eene visite, en wierd, waarschijnlijk bij verrassing,
binnengelaaten; men hieldt eene taamelijke contenance, en sprak over niets: doch
sedert ben ik nimmer in het huis meer gevraagd. Andere lieden, aan wien ik
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daarna het geval verhaalde, hebben mij gezegd, dat de uitnoodiging tot het eeten van
het Paaschëi met dien Edelman zulk een bewijs van vriendschap van zijne zijde was,
dat hy mij denkelijk het niet verschijnen op dit Dejeuné, als eene versmaading
derzelve, nimmer zal hebben kunnen vergeeven. Op den nademiddag van dien dag
was er Felicitatie bij den Gouverneur en zijne Echtgenoote in Galakleeding, waar
een onnoemelijk aantal lieden in- en uitliep. Behalven de Herbergen en Kroegen,
maaken dan ook, zoo wel als die geheele week, geduurende welke er, even min als
op alle andere Feestdagen, gewerkt wordt, en iedere winkel geslooten blijft, de
verticaale schommels of raderen van avontuur een weezentlijk Natiönaal vermaak
uit. Ik heb reeds vroeger in deeze Berichten gelegenheid gevonden er eenige melding
van te doen. Zij staan op vier zo niet op meer plaatsen van deeze Stad tot zeven,
negen, twaalf, ja zelfs, op de afscheiding tusschen de Witte en Aarden Stad, tot
zeventien toe naast elkander; in de vier bakken, die ieder oogenblik, door het
ronddraaijen, dan naar boven vliegen, dan weêr om laag daalen, kunnen twee of drie
menschen zitten; het Machienenwerk is daarbij ten hoogsten eenvoudig, en een paar
persoonen brengen den gantschen schommel ongemerkt in beweeging; de toevloed
van aanschouwers, zoo wel als van active deelneemers aan deeze uitspanning, is
verbaazend groot; en reeds tegen tien uuren des morgens van den eersten Paaschdag,
vond ik de raderen druk aan den gang.
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[Overige levenswijze en zeden]
Na alles wat ik in het voorige Deel omtrent de Zaden van het Russisch gemeen heb
aangetekend, zal het niet noodig zijn, mijne Leezeren te deezer plaatse over iets
anders te onderhouden, dan over het ongelukkig Artikel der dronkenschap. Nimmer
heb ik in eenige Stad, in welke ik mij bevond, deeze schandelijke ondeugd in een'
hooger graad zien heerschen dan te Moscou, vooräl op Zon- en Feestdagen. Niet
alleen laat zich het geschreeuw in de kroegen, die men voorbijgaat, van alle zijden
hooren (en in deeze kroegen hebben mij mijne bedienden verzekerd, ook verscheidene
dier Russische Koopmansvrouwen in Goud- en Zilverstof, vooräl in de Paaschweek,
te hebben zien zitten, en meenig glas brandewijn inzwelgen): maar zelfs op straat is
het niet mogelijk reeds des morgens eene wandeling te doen, zonder verscheiden
waggelende, door anderen geleide, en in een' meerderen of minderen graad
beschonkene lieden te zien zwieren, en er de vernedering van het Menschdom, en
de vernietiging van deszelfs edelste vermogens bij te betreuren. Moge de afschaffing
der Feestdagen in dit Rijk, die ik reeds gezegd heb dat onlangs door Alexander in 't
werk gesteld is: Feestdagen, die, met de luiheid en werkeloosheid, ook tevens de
dronkenschap zoo uitneemend begunstigden: deeze ondeugd ter zelver tijd voor de
helft weeten uit te roeijen! De levenswijs der Grooten, en hunne meenigvuldige
vermaaken, waar onder ook het spel hier veel algemeener dan te Petersburg heerscht,
ontroofden hun, gelijk op

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

52
meerdere plaatsen, een' tijd, dien zij onëindig nuttiger zouden kunnen doorbrengen.
De slaap, het gemak, waaräan zij zich overgeeven, en dit laatste bevorderd door het
groot getal van Lijfëigenen van beide Kunne, waar uit hun sleep bestaat, brengen
verder elk het zijne mede, om hen werkeloos te maaken. Dat er onder zulk een
aanzienlijk Ligchaam als hier de Adel formeert, en van welk er veelen, of buitens
lands gereisd, of posten van gewigt bekleed hebben, sommige zelfs nog daadelijk
bekleeden, lieden van kundigheden worden aangetroffen, zal niemand weigeren te
gelooven, en het vervolg zal dit ook nader doen blijken: doch algemeen regeert er
onder hen geen geest van onderzoek; en de lectuur, waar ze nog in zwang gaat,
bepaalt zich veeläl tot het zelfde soort van schriften als in de andere Hoofdstad.
Terwijl er sommigen onder den Adel, als in ongenade vervallen, hier tegen hun
genoegen leeven moeten, ontbreekt het niet aan een groot getal van anderen, welke
de onäfhankelijkheid van eene Stad die zonder Hofhouding is verkiezen, waar in zij
daarënboven eene grootheid ten toon kunnen spreiden, die te Petersburg door die
des Monarchs en zijn Geslacht verdonkerd zou worden: behalven nog die alle, welke
daadelijk in Staatsbedieningen geplaatst zijn. Aan hen, die het Werk der twee
Franschen geleezen hebben, zal het gewag van zekeren Club Physique, welke eenige
jaaren geleeden te Moscou moet bestaan hebben, gewis niet uit het geheugen gegaan
zijn. De ant-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

53
woorden, die ik ontvangen heb, wanneer ik het waagde deeze Mysteriën na te
vorschen, welke de een of andere Oudheidminnaar waarschijnlijk uit die der Bona
Dea, of soortgelijke, beproefd zal hebben op Russischen bodem te verplanten, hebben
mij geleerd, dat alles ten minsten hier geen verdichtsel geweest zij. Ik hoop evenwel
om des Moscouschen Adels wille, dat de malice der Schrijveren de verwen er zwarter
bij gemengd zal hebben, dan zij had behooren te doen; en daar de Club sedert lang
zijne ontbinding bekomen heeft, zal ik bij dit stuk niet langer stilstaan, noch het
geheele punt der Zeden, dat daar toe betrekkelijk is, en waarvan onder Petersburg
insgelijks reeds melding is gemaakt, verder aanroeren. Het Fransch wordt onder de
Grooten nog al hier en daar gesproken: doch anders is de Landstaal er nog veel
algemeener dan in de nieuwe Hoofdstad; en een groot getal lieden uit alle Standen
kennen er geene andere. Het accent, met welk men er het Russisch uitspreekt, moet
niet zeer van het Petersburgsche verschillen; de o evenwel schijnt er meer het geluid
van een a te ontvangen: gelijk de naam van Potemkin daaröm dikwijls als Patjemkin
klinkt.

[Godsdienst]
Indien de Apostel, wiens geest over de Afgoderij der Atheniënseren zoo zeer ontstoken
wierdt, zich in onze eeuw naar Moscou had kunnen begeeven, zoude hij buiten twijffel
ook aan de bewooneren van deeze Stad zijne bemerking hebben medegedeeld, dat
zij allesins gelijk als Godsdienstiger waren; doch er waarschijnlijk even eens hebben
bij-
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gevoegd, dat hij Altaaren onder hen voor een' God had aangetroffen, dien zij niet
kennende dienden. 't Is waar, ik heb hier enkele lieden van geboorte ontmoeten, die
over het Christendom gedacht en geleezen hadden; aan welken of de Bijbel, of nog
meer de vier Euangeliën (die men ten minsten overäl in hun geheel te koop vindt,
en er niet, gelijk bij de Roomschen, alleenlijk de Zondagsstoffen uit opzamelt),
benevens eenige Kerkvaders, niet onbekend waren; en die met achting van den inhoud
van dit alles spraken. Doch dit getal wordt ver overtroffen door eene meenigte
anderen, om niet van zulken te spreeken, welke te Petersburg of buitenslands een
volkomen ongeloof hadden ingezoogen, die, even als 't Gemeen, hun geheelen
Godsdienst in uiterlijke gebruiken doen bestaan, en zich voor 't overige alles
veröorlooven. Uit het geen ik eerst kort te vooren gezegd heb, zal men zich het Heir
van Kerken, Kapellen en dergelijke Heiligdommen, die Moscou bevat, herïnneren;
en hier bij komen nog zoo veel Heiligenbeeldtjes, des avonds met lantaarnen verlicht,
op de hoeken van een hoope straaten. Niets van dit alles wordt door den devooten
Rus, zelfs als hij het maar op een' afstand ontdekt, 't zij hij wandelt of in een rijtuig
zit, 't zij hij zich alleen bevindt of met iemand in gesprek is, zonder buiging en
kruissiging voorbij getreeden. Zelfs bij het in- en uitgaan der huizen, en bij zoo veel
andere gelegenheden, heeft dit kruissigen plaats. Doch dat alles koomt in geen
vergelijking altoos met den
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Huls-godsdienst, vooräl op avonden vóór groote Heilige dagen, of in de laatste
Vastenweek. Voor die Heiligen-schilderijtjes, die men in de winkels van allerlei
soort kan koopen(a), en waarvan gewoonlijk ééne Kamer in ieder huis er veele
verëenigt, worden dan kaarsjes aangestoken; en in dit geïllumineerde Vertrek (waarvan
ik dikwijls, door het gebrek van blinden of gardijnen, van buiten ben getuige geweest)
plaatst nu de aanbidder zich overëind staande, en buigt dan, twee en meer uuren
achter elkaâr, het hoofd en bovengedeelte des ligchaams met eene sterke vaart voor
over, tot dat het met het onderdeel een' rechten hoek maakt, en zoo, dat, indien hij
los hair draagt, dit hem telkens over oogen en aangezicht vliegt; ligt zich vervolgens
met dezelfde snelheid weder recht in de hoogte; en herhaalt deeze harde oeffening,
tot dat de tijd, dien hij er toe bestemde, voorbij is, of de vermoeid-

(a) Veele daarönder zijn van tin, met openingen, daar het schilderwerk van hoofd en handen
door gezien wordt. Men koopt ook bij de Goudsmeden prachtig gemonteerde Euangelieboeken
in Folio, van Zilver, of Zilver verguld, die verscheiden honderden waard zijn. De bovenkant,
gelijk een boek op een' lessenaar ligt, is echter alleen op deeze wijs vercierd; en behelst boven
dien altoos de beelden der vier Euangelisten in even zoo veel geëmailleerde vakken, en in 't
midden de Opstanding van Christus; de benedenkant blijft doorgaans alleen een rood of
viölet gecouleurde fluweelen band.
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heid hem dwingt er mede uit te scheiden. Een Man van geboorte en van hooge jaaren
was bekend voor het hier in ver gebracht te hebben, doch men vreesde steeds, dat
een beroerte hem eens in 't midden zijner buigingen, die op 't laatst noodwendig al
het bloed naar 't hoofd jaagen, weg zoude sleepen. Van het vasten heb ik boven
genoeg gezegd, en de Kerkdienst zal zoo even behandeld worden; hier voeg ik er
slechts bij, dat men in de goede Week de Popes somwijlen in de huizen der Grooten
laat komen, om met de bedienden lange gebeden en leezingen in het Slavonisch te
verrichten, behalven nog eenige inwijdingen. Op den Vrijdag en Zaturdag vóór
Palmzondag verkoopt men hier en daar op straat groote takken, of veel meer
bouquetten van vercierde bloemen, vruchten, bladeren en dergelijke, in plaats van
weezentlijke palmtakken; doch op den Zondag zelve die er op volgt, heb ik niets
meer van dien aart gezien. In de Heilige Week doet men elkander ook weinige
bezoeken, doch om er zich, gelijk zoo even gebleeken is, in de volgende rijkelijk
omtrent schadeloos te stellen. Des Zondags nademiddags zijn over 't algemeen de
kleine kraamen met eetwaaren en dergelijke open: andersints kan men beide op Zonen Feestdagen niets uit de handen der handwerkers bekomen; dan, men zou zich
grootelijks bedriegen, zo men meende, dat dit uit devotie geschiedde; luiheid en
zucht tot vermaak hebben er enkel haar deel aan.
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[Cathedraalkerk, en plegtigheden in dezelve bijgewoond]
De Cathedraalkerk heb ik het eerst gezien op den dag, toen er Pauls Krooning in
gevierd wierdt. Zeer veel koetsen reeden toen met de beste tuigen en Levereijen
derwaards, sommige vooräfgegaan door bedienden te paerd, eenige door Housaaren
of ander Militair geëscorteerd; de wacht van den Kreml was in de wapenen, en al de
klokken der hier op één gehoopte Kerken bromden. De Cathedraale heeft uitwendig
niets in 't oog vallends, behalven haare vijf gouden Koepelen; ook is haare grootte,
voor eene eerste Kerk des Rijks, niet aanmerkelijk. Zij vormt omtrent een hoog
vierkant, op vier ronde Pylaaren rustende, die een verwulfsel draagen, in negen holle
vakken verdeeld; drie derzelven vertoonen de Koepels ook aan de binnenzijde.
Inwendig heeft zij iets duisters, en haare Colommen, wanden en Koepels zijn alle
beschilderd met groote en kleine figuuren, behalven nog die beelden of Historische
onderwerpen, waarvan wederöm alleen het hoofd en de handen penceel-werk is, en
al het overige in zilver en verguldsel gebeeldhouwd, en hier en daar met steenen
bezet. Eenige Mariabeelden hebben zelfs eene klep voor het hoofd, welke maar bij
sommige gelegenheden geöpend wordt. Twee Koepelen vertoonen de Colossaale
aangezichten van God den Vader en Christus. In 't midden van het gebouw hangt
een zilveren Kroon van ijsselijke grootte, door Potemkin aan dit gebouw geschonken.
Tegen den muur aan, welke Kerk en Choor van één scheidt, treft
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men eenig moderner zilver beeldhouwwerk aan, met Camoeën en Edele Gesteenten,
't welk ik meen dat eerst een jaar of drie te vooren hier geschonken wierdt. In 't geheel
bevat deeze Tempel een hoope rijkdom, zoo van Sculptuur in de beide kostbaare
Metaalen, als in steenen; men ontmoet er tevens verscheiden Tombes, doch deeze
laatste van groote eenvoudigheid. Vóór de twee Pylaaren, die het naast bij het Choor
staan, heeft men de met fluweel bekleede gestoelten des Keizers en der Keizerin
geplaatst. Het Choor is klein, heeft eenige Canoniks-stoelen, en een verguld Altaar;
ter zijde van het Choor loopt nog een gang, waar men zich, tot het verëeren der
Reliquiën, heen begeeft. De dienst was op dien dag, toen ik binnentrad, reeds even
aangevangen. De Adel stond van de overige lieden, welke er zich tegenwoordig
bevonden, slechts weinig afgescheiden. Het gering getal van Vrouwen, onder de
Mans geplaatst, vormde een' digten halven cirkel, met het aangezicht naar het Choor
gekeerd; ter zijde bevonden zich Musicanten en Choorjongens, die eene aangenaame
Vocaal-musicq deeden hooren. Na eenige gebeden en voorleezingen, door
verschillende Geestelijken op verschillende plaatsen gedaan, nam de Processie een'
aanvang, in welke men de stukken, tot de Consecratie verëischt, door de geheele
Kerk heen, op het Altaar midden op het Choor bracht. Niet alleen het Ciboire, de
schotels, een lepel, een mesje en dergelijke, maar zelfs
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de Bisschopsmuts en Bisschopsstaf, wierden, elk door een' bijzonderen Geestelijken,
in eene zeer rijke gouden kleeding, gedraagen. De Suffragaan des Aartsbisschops
van Moscou, die zelf met verscheiden Ordetekens omhangen is, verrichtte het
hoofdwerk. Behalven de gewoone kruissigingen en buigingen, en het Gospodi Pomilui
roepen(a), was er geduurende den dienst juist geen uitneemende eerbied op te merken.
De Mis volbracht zijnde, plaatste men een soort van geheel bekleeden lessenaar op
den bovensten trap van het Choor; en een Monnnik, het Paternoster in de hand, ging
vóór den zelven staan, en deed op eene zeer decente wijze eene korte redenvoering
of vermaaning van omtrent een quartier uurs in 't Russisch, en niet in de gewoone
Kerktaal. Hier op kwamen, zo ik wel geteld heb, zes- en- veertig Geestelijken uit het
Choor in de Kerk; er waren er van allerlei Orders en kleedingen onder (de laatste
echter zonder uitzondering ten hoogsten prachtig), en met allerlei soort van baarden.
Ook Abten van Kloosters mengden zich daar onder. Zij formeerden samen eene
dubbele en tegen elkander over staande rij in de lengte van de Kerk. Hier wierdt
wederöm geleezen, gebeden enz., en eindelijk knielde bij een kort gebed de geheele
Gemeente neder. De zegen wordt steeds met het Kruis gegeeven, tot het kussen van
welk daarna

(a) Of Heere ontferm u! Het eenigste schier, wat de mond der Gemeente geduurende den
Griekschen Godsdienst uitspreekt.
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alle aanweezenden worden toegelaaten. Ook gingen er, toen alles voorbij was, zich
eenige lieden stichten, met hier en daar in de Kerk Graftomben en Reliquiën te kussen.
Op Donderdag van de Heilige Week was de dienst hier minder prachtig dan de
voorige reize, hoe zeer de Plaatsbekleeder des Aartsbisschops met een' kostbaaren
Mijter officiëerde: doch toen de stukken, ter Consecratie behoorende, naar het Altaar
gebracht wierden, voerde men omtrent een twintigtal zilveren Vasen in de Processie
mede derwaards, waar van ieder door twee Priesters getorscht wierdt. Hier in bevondt
zich Heilige Olie voor den Doop van 't geheele jaar, die op deezen dag moest ingewijd
worden. Des Vrijdags daar aan volgenden, wierdt er noch in deeze, noch in de andere
Kerken Mis geleezen, doch het kussen der Reliquiën zag ik, even als op den dag te
vooren, met warme liefde voortzetten. De Paaschnacht wordt in alle Grieksche
Kerken, die dan van buiten eenige lantaarns aan den Toren hangende vertoonen,
gevierd: doch nergens plegtiger dan in de Cathedraalkerk. Ik begaf mij tegen half
twaalf uuren derwaards, doch vond er toen nog weinig licht en menschen, behalven
eenig gemeen volk, 't welk, in afwachting des Godsdiensts, op den bodem, en op
een' hoop bij elkaâr, lag te slaapen, even als of zij de Romeinsche Krijgsknechten
bij het graf des Zaligmaakers hadden moeten voorstellen. Allengskens ving men aan
de Kerk te illumineeren, doch lang niet door het aansteeken van alle de kaarssen,
waar mede men de groote zilveren
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Middel-kroon, en de andere Kroonen vercierd had. Daar en tegen zag ik geduurende
den geheelen dienst eene vreesselijke drukte plaats grijpen, met dunne geele
waschkaarsjes te doen branden, die door sommigen in de hand wierden gehouden,
of die men op een' blaker vasthegtte, in wiens midden een dikkere waschkaars
aangestoken was. Tegen middernacht begon men sterk te luiden. Een half uur daarna
maakten eenige Priesters een' begin met in 't midden der Kerk te zingen; daarna had
er eene Processie plaats, waar in de geen, die voor den Aartsbisschop fungeeren
moest, gevolgd wierdt van een hoope andere hoogere en laagere Priesters en
Monniken. Eerst gingen zij, met kaarssen in de hand, op het Choor rondöm het Altaar,
terwijl zij kruissen, schilderijën en dergelijke dingen droegen. De Vicaris des
Aartsbisschops, en twee of drie andere Bisschoppen, hadden weder prachtige Mijters
op het hoofd; allen gouden Choorgewaaden, naar den rang, dien ieder bekleedde,
geëvenredigd. Na uitwendig den Tempel te zijn rond gewandeld, plaatsten zij zich,
even als bij eene voorige gelegenheid, in twee rijën, midden in het gebouw, de
officiëerende Geestelijke boven aan, met het gezicht naar 't Choor. Langduuriger en
verveelender Ceremonie, dan die ik nu gedwongen wierd bij te woonen, kan men
zich moeijelijk verbeelden: daar alle deeze Geestelijken beurtelings dan een kort
gebed afzongen, dan met kruissen en wierookvaten naar den Vicaris gingen, dan
weder de Kerk door, dan voorbij een' lessenaar,

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

62
waaröp een schilderijtje lag, enz. Eindelijk, na derdehalf uuren van deeze lastige
Pantomime met gezang, begaven zij zich weder naar het Choor. De Vicaris kwam
toen alleen te voorschijn, en plaatste zich, een kruis in de hand, met den rug naar het
Heiligdom. De Gemeente naderde hieröp één voor één, kuste het kruis en de hand
des Geestelijken, en ontving zijne omhelzing op het aangezicht: eene omhelzing,
welke toen door verscheidenen onder de Gemeente, die elkander kenden, onderling
herhaald wierdt. Als deeze Nachtgodsdienst voorbij is, gaan de Russen doorgaans
nog in Matines of Mis, om zich vervolgens, na eenige uuren slaap, over de groote
gebeurtenis, die zij tot nu toe in de Tempelen gevierd hebben, op de schommels en
in de kroegen verder te gaan verheugen.

[Kerken van den aartsëngel Michaël, Maria Boodschap, en St. Jan, in den
Kreml]
De Kerken van den Aartsëngel Michaël en van Maria Boodschap in den Kreml zijn
beide donker, en hebben mede beschilderde wanden, Koepels en Pylasters, en een
hoope beeldwerk van Zilveren en Gouden Basreliëfs met Gesteente; in die van den
Aartsëngel daarënboven bevinden zich talrijke doch eenvoudige Grafmonumenten,
ook van het Keizerlijk Geslacht. Op den dag toen Pauls Krooning gevierd wierdt,
heb ik hier insgelijks zien officiëeren. In de Heilige Week deeden de Devooten van
allerlei stand in deeze en verscheiden andere Kerken hunnen omgang, en kusten met
de grootste hartelijkheid de meenigvuldige Reliquiën, die er aan de verëering der
geloovigen wierden aangebooden. Bij eene bejaarde Vrouw, die zich niet verzaadigen
kon met de bezweete muuren
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zelven der Kerk te kussen, liep dit zoo in 't bespottelijke, dat zelfs de Opzieners er
over lachten.
De Jans-kerk, de vierde, die ik in de den Kreml bezocht heb, is klein, en ook geheel
beschilderd, doch vrolijker dan de voorigen. Men beklimt, daar zij, gelijk ik reeds
gezegd heb, in de hoogte ligt, een gedeelte van den Jans-toren, om in dezelve te
geraaken. Over 't algemeen is het schilderwerk in al deeze Kerkgebouwen, 't geen
meest in vakken ingeslooten wordt, 't zij dan met Historische stukken, of met beelden,
zelden aangenaam voor het oog, en dan nog zelden kunstig. De bij uitstek heilige
beelden heb ik meest altijd even lelijk geschilderd gevonden, als die der Roomschen
gebeeldhouwd zijn. De Dyptichen en het overige vercieringswerk brengt steeds de
Oudheden te binnen der vroegste Grieksche Kerk, die men in andere Gewesten slechts
in de Cabinetten aantreft.

[Basilique van Pokrofskoi]
De Basilique van Pokrofskoi en St. Basilius is die zonderling gebouwde Kerk, die,
in zijne eigene muuren ingeslooten, van buiten tegen den Kreml aanstoot, en van
welke ik in den aanvang der beschrijving van Moscou gesproken heb. Iwan Basiliewits
heeft ze in de zestiende Eeuw door Italiäansche Architecten laaten oprichten, doch
met last, om, zonder van den Tartaarschen bouwtrant af te wijken, hem iets te leveren,
dat zijns gelijken in vreemdheid niet had. En in der daad is hun dit bij uitneemenheid
gelukt. Het gevaarte op zich zelve verheft zich niet zeer hoog, en ver-
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deelt zich nog in eene Winter- en Zomerkerk. De laatste, die de tweede verdieping
uitmaakt, en langs welke van buiten een overdekte, doch anders opene Gallerij
heenloopt, die aan de eene zijde met een' trap insgelijks van buiten beklommen wordt,
heb ik nimmer open gezien; de Benedenkerk bevat niets merkwaardigs. Doch,
behalven dat het gebouw uitwendig met allerlei couleuren, en met bloemwerk
beschilderd is, rijst er in 't midden een hooge Toren uit, die van tien anderen omgeeven
wordt: allen, zoo ten opzicht van derzelver plaatsing en hoogte, als maaksel
onderscheiden; behalven dat ontdekt men er nog drie Torens van een ander soort,
die de gedaante van een spits toeloopend zes- of agtkant dak hebben, en ook niet aan
elkaâr in form gelijk zijn. De Koepels deezer Torens zijn niet van Goud, doch alle
met streep- of ruitwerk van meer dan eene verw vercierd. Ik heb door een' bekwaam
Architect de tekening deezer geheele Kerk zeer nauwkeurig, met de couleuren, laaten
vervaardigen, en het zoude mij aangenaam zijn, indien ik mij in staat gesteld vond,
ze door den druk op dezelfde wijze aan mijne Landslieden mede te deelen.

[Zangers in de parochie van Woskresensk]
Voor 't overige scheide ik van deeze optelling van Kerken af, die in 't onëindige
gerekt zou kunnen worden, zonder dat men er meer door leeren zou, dan 't geen
daarömtrent in 't algemeen gezegd is, en voeg er enkel bij, dat de Parochie van
Woskresensk in de Witte Stad ver-
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maard is door haare Zangers; ik heb er hen geduurende de Heilige Week eens onder
een' grooten toevloed van menschen, terwijl van buiten wel dertig à veertig Koetsen
stonden, met genoegen aangehoord.

[Iconospaskisch klooster, met seminarium en bibliotheek]
Eenige Kloosters evenwel verdienen hier eene breedere beschrijving. Ik zal met het
Iconospaskische beginnen, om dat het, als eene der vier Theolologische Academiën
in het Rijk, vooräl merkwaardig is. De drie andere zijn te Petersburg, Kiew en Casan
aangelegd. Verscheiden Seminariën ter vorming van jonge Geestelijken vinden zich
wel op meerdere plaatsen verspreid, doch meerëndeels worden er alleenlijk die
onderweezen, die zich aan het Priesterschap ten platten lande toewijden: doch op de
vier Academiën, zij, die in de Steden willen Popes worden. Op de Universiteit worden
geen Godgeleerde lessen gegeeven, behalven over den enkelen Cathechismus voor
die dezelve nog behoeven. In het Klooster waarvan ik spreek, en 't geen, noch door
zijne grootte, noch door zijne Bouwkunde in 't oog viel, ook boven dien een oud
gevaarte was, woonden omtrent twintig Monniken met een' Archimandriet. Van dit
twintigtal gaan er twaalf voor Geleerden door, die de taak van Onderwijzers op zich
neemen; de overigen zijn ongeletterd; de Archimandriet hieldt zelve lessen, en wel
in 't bijzonder Theölogische; ook geeven er nog een hoope Meesters onderricht. De
Studiën, die hier door de jeugd worden geöeffend,
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zijn, behalven de Godgeleerdheid, waarvan de Cursus drie jaaren vordert, ook de
Philosophie, de Mathematische Weetenschappen, de Historie en Geögraphie; van
oude Taalen het Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn; van nieuwere het Hoogduitsch
en Fransch. De Collegiën worden zonder onderscheid in 't Latijn geleezen, en in twee
verschillende Gehoorzaalen, welke slecht zijn: ieder Leeraar een paar uuren of meer,
naar maate het uitkoomt. De jonge lieden worden een uur of agt des daags bezig
gehouden. Het getal der geenen die er onderwijs genieten, bedraagt meer dan 1000;
doch slechts twee hondert woonden in het gebouw, en nog in een nabuurig Klooster,
voor niet; en zij worden gekleed en gespijsd op kosten der Academie, welke daar
toe een Fonds van 6- à 8000 Roebelen des jaars, door den Keizer er toe aangeweezen,
besteedt. De kleeding echter van eenigen, die ik in de Basecour zag loopen, was een
boeren-schaapen-pels; en de beide losse vleugels, die hen huisvesten, beloofden,
hoewel ik ze slechts van buiten zag, geen schitterend verblijf. Het geheele onderwijs
duurt een jaar of agt, schoon alles van de vorderingen afhangt, en er ook geen vaste
leeftijd bepaald is, om Priester te kunnen worden. Eer men hen tot den stand, dien
zij gekoozen hebben, toelaat, neemt men eene proeve van hunne kundigheden. De
Monnik, in wiens handen ik viel, was nog een jong Man, die lessen in de Philosophie
gaf. Hij had twee of drie kleine,
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doch vrij goede Kamertjes; ik trof verscheiden bekende Werken in dezelven aan,
waarvan hij zich bij zijne Studiën bediende. Kant was hem niet geheel vreemd en
hij ging met het voorneemen zwanger, om Nieuwentijd in 't Russisch te vertaalen.
In 't geheel toonde hij van de buitenlandsche Letterkunde, en in 't bijzonder van de
Duitsche, eenige denkbeelden te hebben. Hij presenteerde mij aan den Archimandriet,
die nog beter Vertrekken dan de zijne bewoonde, doch bij wien ik slechts eenige
oogenblikken vertoefde; daarna bracht hij mij op de Bibliötheek, die een 8000 Deelen
bevat, welke men 's jaarlijks met de som van omtrent drie hondert Roebels
vermeerdert. Ik vond er verscheiden Bijbels, Oostersche Werken, eenige Theologische
Schriften in 't Russisch en Hoogduitsch; doch weinig boeken in de Philosophie,
Physica en andere Faculteiten; hier en daar vertoonde zich nog al het een en ander
nieuw voortbrengsel in 't stuk der Weetenschappen. Overäl in dit Klooster hingen
de levensgrootte Portraitten der beide Aartsbisschoppen van Petersburg en Moscou,
Gabriël en Platon. De Monniksgelofte mag niemand in Rusland vóór zijn dertigste
jaar afleggen; die evenwel onder den naam van Geleerden in het Seminarium worden
opgenomen, behoeven er slechts vijf- en- twintig te tellen. Zij draagen alle (en er is
slechts ééne Monniks-orde in het Rijk ) den opstaanden zwarten hoed, met een' van
achteren als nederhangenden lap en een' zwarten mantel; meest
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hebben zij een' baard of knevelbaard. 's Morgens vroeg hielden zij hunne Matines,
daarna Litaneij en Mis, en des avonds Vesper: de Geleerden evenwel waren hier van,
behalven op Zon- en Feestdagen, ontheven. Vleesch mogten zij, gelijk geen Monnik
van den Griekschen Godsdienst, ooit over de lippen brengen; en, behalven dat, vasten
zij met al hunne Geloofsgenooten mede. De Kerk, die anders niets bijzonder
merkwaardigs inhoudt, en, gelijk veele anderen, geheel beschilderd is, heeft deeze
zeldsaamheid, dat er alle Zondagen in 't Russisch gepredikt wordt.

[Donskisch klooster]
Het Donskische Klooster, in de Zuidelijke Voorstad, doch ver ten Westen, en reeds
zoo goed als van andere wooningen geïsoleerd, door inboorlingen langs de streeken
van den Don in vroegere tijden gebouwd, wordt eigentlijk voor het voornaamste
Mansklooster binnen Moscou gehouden; en het heeft groote schatten bezeten, eer
Catharina de Geestelijkheid van derzelver land en boeren beroofde. Thans hebben
de Monniken slechts het noodige, om op hun gemak te blijven voortleeven,
overgehouden. Het Klooster staat, gelijk de meesten in Rusland, binnen zijne eigene
muuren. Hier is het een zwaar gemetseld vierkant, door veel geboomte omringd, en
met de Kerk in 't midden, behalven nog eenige slechte gebouwen voor de Monniken,
een gewoon huis voor den Archimandriet, en aan beide zijden der Kerk eene meenigte
gewoone Graftombes van bont gecouleur-
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de steenen, tusschen beiden met eene enkele Statue, Inscriptie, Kapel, of iets
dergelijks. Eene zerk droeg tot Symbole van 't geen hij overdekte, enkel den dorren
stam van een' boom met eenige bladerlooze takken, doch het was zoo ongelukkig
gebeeldhouwd, dat men het even goed voor de hoornen van een hert zou kunnen
houden: 't geen er echter de Weduwe des Overleedenen buiten twijffel niet meê zal
bedoeld hebben. De rijkste Familiën verkiezen in 't algemeen haare begraafplaats in
den omtrek des Kloosters. De Kerk is het geen het Donskische vooräl zienswaardig
maakt. Er loopt van binnen een overdekte gang rondöm dezelve, die met Historische
onderwerpen beschilderd is, doch van zeer middelmaatige kunst. 't Gebouw is hoog,
luchtig, en van drie Koepelen voorzien. Ook zij is geheel met Bijbelsche onderwerpen
beschilderd, die men wel niet te zeer van nabij moet onderzoeken, doch die intusschen
niet nalaaten uitwerking te doen. De Colommen, met ranken en figuuren vercierd,
behaagen het meest. Tegen het hek van 't Choor ontmoet men ook hier wederöm veel
pracht met Beelden van Heiligen, in Goud, Zilver, Edelgesteenten enz. geënchasseerd:
't welk alles geschenken zijn. Binnen het Choor ziet men nog geheel om hoog een
stellagie, op welk, ten tijde der Pest, die in de eerste jaaren van Catharina bestuur te
Moscou gewoed heeft, een droevig tooneel vertoond wierdt. De Aartsbisschop
naamentlijk was in den haat des Volks geraakt,
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om dat hij een vermaard Heiligenbeeld, 't welk de omstandigheden drukker dan ooit
deeden kussen, had laaten wegneemen, en sedert verborgen hieldt, dewijl er niets
zoo nadeeligs ter bevordering van de besmetting kon uitgedacht worden, dan die
vermenging van ademen. Men vervolgde hem tot op het stellagie van welk ik spreek;
en noch zijne hooge waardigheid, noch de gewijde plaats waar hij zich op dat
oogenblik bevondt, beveiligden hem voor een' wreeden dood.

[Pokrofsch klooster]
Het Pokrofsche Klooster, aan een omtrent tegenövergesteld einde der Stad, behoort
tot de grootsten van Moscou: doch daar het, zoo veel ik weet, niets van belang
behelsde, heb ik er in 't voorbijgaan ook slechts even het oog binnen de muuren
geworpen, waar zich wederöm een vreesselijke meenigte bonte zerken en Tombes
van allerlei soort vertoonden. Op zekeren afstand buiten de Barrière ziet men van
hier nog een paar andere Gestichten van denzelfden aart.

[Het jonkvrouwen klooster]
Ik voeg hier nog slechts het Nonnenklooster bij, waarvan ik de ligging aan den Oever
der Moskwa reeds boven beschreeven heb. Op de plek, die deszelfs vier muuren
insluiten, en waar men door eene groote Poort binnentreedt, praalt het met twee
Kerken. De voornaamste heeft vijf Gouden Koepels; en haar meubelwerk bestaat,
behalven uit de gewoone Schilderijën, Basreliëfs, Gesteenten en Reliquiën, ook uit
de Tombes van verscheiden Grootvorstinnen, en onder anderen die van de vermaar-
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de Princes Sophia, Peter des Eersten Zuster, welke haare dagen in dit Klooster besloot,
na haaren Doorluchten Broeder zeer veel verdriets berokkend te hebben. Ook hier
zijn deeze Tombes zeer eenvoudig, even als die in de Kerk van den Aartsengel
Michaël. Op ik weet niet welk een' Heiligendag, toen er op het Jonkvrouwenveld
een Tour met koetsen geweest was, vond ik des avonds deeze Kerk vol menschen
en sterk verlicht. De dienst scheen even voorbij te zijn: ik zag evenwel de Nonnen
(die, op dat ik dit in 't voorbijgaan zegge, in de Grieksche Kerk onëindig meer vrijheid
genieten dan in de Latijnsche, en somtijds haare Aanverwanten kunnen gaan
bezoeken) deels verspreid aan de deuren, deels in een paar hokken bij twee pylaaren
vóór het Choor verëenigd staan. Haare zwarte kleeding is van een onäangenaam en
veröntcierend maaksel; voor het grootst gedeelte waren zij oud en lelijk, en haare
aangezichten tekenden even weinig Vrouwen van opvoeding, als ik dit van de
Geestelijken der andere Kunne reeds dikwijls heb opgemerkt. Jong gaat in Rusland
bijna nimmer eenig Meisje in een Klooster. Des morgens hadden deeze Dames eene
Processie door de Stad gedaan, waarbij zij, door één' of twee Popes verzeld, al
zingende een groot houten bord droegen, met een geschilderd Maria- of ander
Heiligenbeeld op het zelve. Men zeide mij, dat het oogmerk daar van geweest was,
voor de herstelling eener kranke, zo ik mij niet bedrieg uit
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haar midden, gebeden Hemelwaards op te zenden. Buiten deeze herïnnere ik mij in
Rusland geen opentlijke Processiën te hebben bijgewoond. De andere Kerk van dit
Klooster heb ik niet gezien. Behalven de wooning der Nonnen, welke weinig belooft,
rijst er uit deeze muuren nog een hooge Toren op; en rondöm de twee Kerken ontdekt
men weder Groupes van tallooze zerken, met allerlei bonte vercierselen, die weinig
smaak verraaden, opgesmukt.

[Wijze van te luiden]
Eer ik den Griekschen Godsdienst verlaate, moet ik nog met een enkel woord van
het klokken - gelui spreeken, 't geen men te Moscou in zijn' vollen luister kan leeren
kennen. De hoeveelheid deezer klokken gaat alle begrip te boven; en haar aanhoudend
geklank, des nachts zoo wel als over dag, maar vooräl op Zon- en Feestdagen, is ten
uitersten lastig. Zij hangen dikwijls verscheidene bij elkander in een laag klokkenhuis
naast de Kerk; andere zijn in de hoogten der Torens vastgehecht. 't Is steeds de klepel
alleen, die met een touw bewoogen wordt; doorgaans verëischt dus elke klok of ten
minsten twee te samen haar afzonderlijken trekker; en waar meerdere derzelven bij
elkaâr hangen, ziet men dikwijls verscheiden Mans of Jongens om hoog daar aan
werksaam, die somtijds eene op zich zelve niet geheel onbevallige Harmonie, of een
soort van klokkenspel, dat echter altoos monotoon blijft, trachten te verwekken.
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[Luthersche, gereformeerde en roomsche kerken]
In de Duitsche Slobode staan de twee Luthersche Kerken, en de Gereformeerde, zoo
goed als bij elkander. In de beide eerste geschiedt de dienst zonder uitzondering in
't Hoogduitsch; de gebouwen zijn taamelijk goed, en de Gemeente koomt nog al in
redelijken getale op; een paar jonge Predikanten helpen in iedere deezer Kerken een
paar afgeleefden: doch een derzelven althans had, behalven het Talent van naar zich
te doen luisteren, geene der hoedanigheden, die ik het liefst op den Cancel verkiezen
zou; en in der daad kwam het mij voor, dat naar zich te doen luisteren ook het
hoofddoel zijner Leerredenen uitmaakte. Eens was hem het Euangelium van de
wonderdaadige vermeerdering der brooden en visschen te beurt gevallen. Dit gaf
hem gelegenheid over die eigenschap van den Mensch te spreeken, door welke hij
zich zelve genoegsaam is; het Engelsche woord selfsufficiency drukt dit met minder
omschrijving uit. Het verband tusschen zijn' Text en dit onderwerp wierdt dus
gevonden. Christus raadpleegde wel met zijne Discipelen, hoe hij de Schaare spijzigen
zou, doch hieldt zich echter aan zijn eigen reeds te vooren genomen besluit. In 't
midden van zijn Wijsgeerig betoog over onze verplichting tot de deugd der
Zelfsgenoegsaamheid, stond er een Heer met het roode Ordensband op, om met eene
Vrouw, die niet ver van hem afzat, te spreeken. Gebelgd over deeze stooring in zijn
dienstwerk, en wanhoopende waarschijnlijk

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

74
om eene Gemeente te overtuigen, waarvan een aanzienlijk Lid, op dat oogenblik
zelve, toonde zoo weinig genoegsaamheid in zich te vinden, brak hij eensklaps af,
met een paar woorden van bestraffing die ik niet verstaan heb; en ik zag mij dus,
daar ik dien morgen reeds in de Gereformeerde Kerk den dienst had mis geloopen,
om dat er zich geen Toehoorders genoeg verzameld vonden, te meer daar men voor
de nieuwe Luthersche Kerk van Wiburg eene Collecte meende te doen, voor de
tweede reize van het aanhooren eener geheele Leerreden berooven. Om ernstig te
spreeken, indien men niet den opentlijken Godsdienst in zeer veel opzichten als
onäfhankelijk van den Leeraar moest beschouwen, en indien de schoone liederen,
die men in de Duitsche Protestantsche Kerken zingt, niet op eene beschaamende wijs
tegen de droogheid en nietsbeduidenheid van dergelijke Raisonnementen afstaken,
zou er, waar zulke Predikers geplaatst zijn, gewis geen denkend mensch ter Kerke
komen, en, bij het tijdverlies, vooräl wanneer men er, gelijk te Moscou, een uur en
meer rijdens toe noodig heeft, om naamentlijk te gaan en weder te keeren, nog de
ergernis willen ondervinden, van zielen, aan een' Leeraar toevertrouwd, op zulk eene
wijs zien verwaarloozen.
De Predikant der Hervormde Kerk, een Zwitser van zekere jaaren, was van eene
geheele andere denkenswijze, en zijne Leerredenen toonden, dat hem het Christendom
en zijne Gemeente meer ter
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harte ging. Het oude en kleine Kerke, in welk hij dienst doet, heet de Hollandsche,
doch sedert 1740, daar er schier niemand meer van de voormaalige Nederduitsche
Gemeente, die er zich reeds lang voor Czaar Peter bevondt, en haar verblijf tusschen
Moscou en Archangel verdeelde, overig is, wordt er in 't Hoogduitsch dienst gedaan,
en eenige reizen in den Winter door den zelfden Leeraar in 't Fransch gepredikt, en
het Nachtmaal bediend. Ik vond er bij eene dergelijke gelegenheid en op Feestdagen
nog al eenige lieden: doch gewoonlijk haalt de Gemeente, behalven eenige
Schooljongens op het Orgel, somtijds geen dozijn Toehoorders: en meermaalen
ontmoeteden er zich slechts twee of drie, 't geen dan den Leeraar, gelijk ik hiervan
zoo even bewijs gegeeven heb, den Predikstoel niet deed beklimmen. Bij een geval,
waar van ik daarna zal moeten spreeken, vernam ik van hem, dat hij, zoo wel als de
Kerk, door de Gemeente onderhouden wierden; dat er een 120 Hervormde Familiën
in Moscou gevestigd waren, en er zich boven dien nog wel tusschen de 100 en 200
vreemden, gelijk Officiers, Gouverneurs en dergelijken, van deeze belijdenis
ophielden: 't geen men in der daad uit de ledige Kerken des Mans niet zou hebben
beslooten. Dan, bij de Lutherschen zoo wel als de Hervormden, hebben veele
Duitschers, die eertijds allen in de Slobode, welke naar hen heet, bij elkaâr woonden,
zich sedert meer door de Stad verspreid, en
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vinden zich zoo ver van hunne Kerken af, dat er vrij wat meer ijver, dan die
tegenwoordig onder hen heerscht, zou noodig zijn, om zich, te voet althans, op iederen
Zondag daar heen te begeeven. Voor 't overige wierden in den Zomer van mijn
verblijf te Moscou, toen de Russische wapenen in Italiën aanvankelijk Zege op Zege
behaalden, aan de Protestantsche zoo wel als Grieksche Geestelijken breedvoerige
berichten daarvan ter hand gesteld, om ze bij den Godsdienst af te leezen, Te Deum's
daar over te laaten aanheffen, en vermaaningen tot dankzegging aan 't Volk te doen.
Eens heb ik evenwel een Te Deum van dien aart mede gezongen, over eene
Overwinning die nooit behaald was, en die de uitkomst leerde, dat een verkeerd
gerucht tot steunsel had.
De Roomschen, zo ik mij niet bedrieg, bezitten twee Kerken in Moscou; eene
derzelven scheen voor de Fransche Emigranten afgezonderd te zijn; althans ik hoorde
er op goeden Vrijdag eene Lijdens-predicatie door een' Abbé in hunne Moedertaal
uitspreeken, waarïn hij de vervolging, welke zij in het land hunner geboorte ondergaan
hadden, te pas bracht; de Godsdienst, die met de Vesper begonnen was, eindigde
met eene Processie door de Kerk heen.

[Vondelinghuis, met een commercieschool, en een kraamvrouwen
hospitaal]
Van den Godsdienst gaa ik tot nuttige en piëuse Stichtingen over; en onder deeze
verdient het Vondelingshuis gewis de meeste oplettenheid; gelijk deeze inrichting,
schoon niet volkomen zonder feilen, evenwel
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tegen al wat men in andere plaatsen van denzelfden aart bezoekt, buiten eenige
bedenking kan monsteren. Het gebouw is van een' vreesselijken omvang: het grootste,
en, niettegenstaande zijne laage ligging, het meest uitsteekende van geheel Moscou.
Intusschen is deeze ligging zelve het hoofdgebrek der Stichting, daar zij op de
gezondheid der bewooneren van 't huis geen' geringen invloed schijnt te oeffenen:
althans de bemerking is vrij algemeen, dat, hoe zorgvuldig men er ook in acht neeme
al wat zindelijkheid en luchtigheid bevorderen kan, de Meisjes er niet te min in den
bloei haares leeftijds haar schoon verliezen; ook heerschen er, 't geen aan het stof
der roode steenen wordt toegeschreeven, niet weinig oogen-ziekten, waarvan de
kamers der kranken getuigen. De Architectuur van het geheele is voor 't overige
eenvoudig. De Stichting dagtekent van het begin van Catharina's regeering: doch
sedert heeft men er veel aan hervormd; en zulk eene herschepping had zij nog weinig
weeken te vooren ondergaan, eer ik ze bezichtigde. Men voerde mij eerst in het op
zich zelf bestaande Commercieschool, door één' der Demidoffs opgericht. Hier
wierden honderd Jongelingen, in vijf Classen of Ouderdommen verdeeld, iedere van
welken den leerling drie jaaren bezig houdt, niet alleen gekleed en gevoed, maar,
onder het toeverzicht eeniger Inspectoren, door een geschikt aantal Meesters in alles
onderweezen, wat tot den stand van een bekwaam en eerlijk Negociant be-
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hoort. De Classen bevinden zich naast elkaâr, en tegen dezelve over ziet men de
Slaapzaalen der jonge lieden van elke Classe, met het Vertrek des Inspectors, welke
aan die bepaalde group is toegeweezen, er naast aan. Hun schrift en hunne tekeningen
wierden mij vertoond, en deeze verdienden allen lof. De Taalen, die men hier
mededeelde, waren Russisch, Hoogduitsch, Fransch en Engelsch; de Weetenschappen:
Arithmetica, Mathesis, Geögraphie en Historie, behalven den Godsdienst en eenige
ligchaamsöeffeningen. De Meesters woonen niet in het gebouw. Het gewaad der
leerlingen bestond in Camisoolen van verschillende couleuren. Des Zondags draagen
zij hunne eigene kleederen. Over 't algemeen scheen het mij toe, dat hier zeer veel
order heerschte, en ik bespeurde er verscheiden kentekenen van goede opvoeding.
Het Commercieschool heeft een inkomen van 18000 Roebels. Men was reeds toen
van voorneemen, het van hier naar de andere Hoofdstad te verplaatsen; en dit is
sedert, gelijk ik onderricht ben, ook werkelijk geschied. Het Vondelingenhuis, waarvan
dit School in het weezen der zaak was afgescheiden, had jaarlijks voor niet minder
dan 300,000 Roebels aan behoeften. Men telde er over de 1000 Kinderen in. Te
vooren nam men Vondelingen, na dat zij op het platte land hun eerste voedsel en
opkweeking genooten hadden, weder in 't gebouw te rug; en de jeugd, die er zich,
ten tijde dat ik hier toegelaaten wierd, in bevondt, was deels uit
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de zoodanigen, deels uit Weeskinderen saamgesteld. Doch voor het vervolg had men
beslooten, al wat, van de melk af aan, bij de boerinnen besteed was, bij dezelve tegen
een' voldoenden prijs, tot hun volwassen onderdom toe, te laaten: behalven wanneer
men meer dan gewoone talenten onder hen ontdekken mogt. Het Huis derhalven zou
in dit opzicht niet anders dan het Canaal zijn, langs welk er aan de door Vader of
Moeder verworpen Wichten andere Ouders in derzelver plaats bezorgd wierden:
doch de duurzaame bevolking van 't gebouw zou bestaan uit 600 Weeskinderen, die
men met het vijfde jaar er in meende op te neemen, en de jongens er tot het één- entwintigste, de Meisjes tot het agttiende in te doen blijven. Te vooren plagt men hun
hier eene opvoeding te geeven, als of zij allen tot den middelstand en zelfs tot een'
hoogeren bestemd waren: daar men hun Taalen, allerlei Exercitiën en dergelijken
leerde. Dan, ook hier omtrent heeft men heilzaame hervormingen ondernomen. Iedere
Jongen leert thans zijn handwerk, en men liet mij de Werkzaalen doorloopen der
aankomende Kleeremaakers, Timmerlieden, Weevers enz. terwijl de Meisjes even
eens geöeffend wierden in het Spinnen, Koussen weeven; Borduuren, Kantmaaken
en meerdere soort van Handwerken, en sommige onder haar in de twee laatstgenoemde
reeds voortreffelijk arbeidden. Een gedeelte van den dag blijft wel voor het onderricht
afgezonderd, doch enkel van de noodzaakelijkste kun-
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digheden voor burgerlieden; het Hoogduitsch leeren, meen ik, alleen de Jongens.
Ook te Moscou had Pauls Gemaalin het hoogere bestuur over deeze menschlievende
instelling, even als over die van Petersburg; en zij moedigde de verschillende foorten
van arbeid ten sterksten aan, vooräl den Vrouwelijken, welke door zeer bekwaame
Leermeesteressen onderweezen wierdt. De Opzieners, waar van er een gantsche
meenigte in dit Huis is, scheenen er zich in 't geheel op toe te leggen, om den
Kweekelingen tot nut te verstrekken. Deeze laatsten hadden meest allen een goed
voorkomen, en eene ordentelijke houding en manieren: doch, behalven dat ik reeds
gezegd heb, dat er weinig schoone troniën onder wierden aangetroffen, bemerkte ik
ook bij veelen zeer grove trekken. De kleeding was van verschillende couleuren:
dan, ook hier omtrent meende men eene betere inrichting in te voeren. Het zien eeten
van dit gantsche heir doet eene treffende uitwerking. De Spijszaal vond ik laag en
kelderächtig, doch de Werkvertrekken op eene hoogere verdieping daar en tegen
vrolijk en luchtig, schoon de gangen, die er heenleiden, donker en onäangenaam zijn.
Het eeten kwam mij van eene mindere hoedanigheid voor dan in het
Commercieschool. De algemeene drank is een soort van Russisch dun bier, onder
den naam van Quaas bekend. Hunne bedden zijn zeer hard, en in der daad niet meer
dan enkele stroozakken, terwijl zij in het andere School op matrassen liggen. Na

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

81
den eeten speelen zij op eene open plaats, en men meende daarënboven nog een'
Tuin bij dit gebouw aan te leggen. Geheel om hoog treedt men in de verschillende
Ziekenvertrekken, die toen niet sterk bevolkt waren. De erffelijke kranken, gelijk bij
voorbeeld die van hunne Ouderen het Venerisch smet met de geboorte tevens
ontvangen hadden, wierden afzonderlijk geplaatst; en zoo ook een paar schurften.
In de kamer der jonggeborenen zag ik slechts omtrent een tiental derzelven bij de
Minnen; men houdt hen echter hier zoo kort als mogelijk. Een monster van eenige
maanden maakte daarvan eene uitzondering; er waren aan het zelve geene
geslachtsdeelen te onderscheiden; alles vertoonde te dier plaatse een' staat van
verwarring, en een lelijke bloedige plek bevondt zich in 't midden; terwijl de Urine
bijna bestendig uit eene opening uitlekte. Naast deeze kamer heeft men den Portier
de zijne aangeweezen; en het is de taak van deezen, de te Vondeling gebrachte
onschuldigen te ontvangen, waarvan het getal op een paar duizend in 't jaar geschat
wordt. Dat de sterfte onder hen in de eerste jeugd nog aanmerkelijk grooter is dan
in Stichtingen van denzelfden aart in andere Steden, Petersburg, gelijk ik boven
gezegd heb, uitgezonderd, zal men misschien reeds van elders vernomen hebben:
doch ik ben genoodzaakt er bij te voegen, dat men hier, onder het woord van sterven,
mogelijk dat van te zoek raaken mede moet insluiten: daar men
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een hoope Adelijke Landbezitters beschuldigt van hen, als zij er gelegenheid toe
vinden, te steelen, om ze tot Lijfëigenen op te kweeken. De boeren, bij welken zij
in de kost besteed waren, geeven hen dan, om zich geen straf op den hals te haalen
over eene misdaad, waar aan zij somwijlen medeplichtig zijn, voor overleeden op.
Die voorts een Kind te vondeling legt, is meester er al of niet iets bij te zeggen. Aan
elk der kleinen wordt een teken, waaröp hun Nommer met het jaartal staat,
vastgehecht.
Er behoort tot deeze Stichting ook een Kraamvrouwen-Hospitaal, doch, even als
in de andere Hoofdstad, geheel onzichtbaar, en van zulk eene geheimhouding, dat
men de inwooneressen het verbergen van haar aangezicht met maskers toestaat,
wanneer er zich persoonen in mogten vertoonen, voor welke men niet altijd meester
is den toegang tot het huis te verbieden, en in sommige gevallen om door haare eigen
Ouders niet ontdekt te kunnen worden. Verscheiden Doctoren en Chirurgijns zijn
aan het Vondelinghuis verbonden. De Kapel is eene der netste en modernste Russische
Kerken, die ik gezien heb. Zij heeft eene zuivere Bouwkunde, en tevens veel
verguldsel, zonder daar mede overlaaden te zijn. Een klein Naturaliën- en
Konstcabinet, 't welk meest uit opgezette Vogels en andere dingen in Liquor bestaat,
die Demidoff uit Holland had medegebracht; voorts uit eenige fraaije Mosaiquen,
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Godsdienstige Oudheden van de Grieksche Kerk, een' stoel dien Czaar Peter met
zich in Persiën genomen heeft, nog eenen van zijn' Vader, en meer dergelijke zaaken:
is het laatste, 't geen men den vreemdeling, die dit Godshuis koomt bezoeken, vertoont.

[Catharinen-hospitaal]
Het Catharinen-Hospitaal is uit eene meenigte houten gebouwen saamgesteld, waarvan
het middelste alleen zich door eene aangenaame gedaante, schoon geene prachtige
Architectuur onderscheidt. In allerlei Vertrekken van verschillende grootte telt men
samen omtrent 220 bedden, waarvan er toen 204 in gebruik waren; de Mans
overtroffen de Vrouwen in meenigte. Over morssigheid zoude het onbillijk zijn hier
te klaagen, doch in sommige Zaalen liet zich echter eenige reuk ontdekken, en
doorgaans vond ik het er te warm. Nauwelijks een tiende der Patiënten hielden het
bed. Zij droegen alle het huisgewaad, 't geen een soort van blauwe japon is. Geen
eene der Vrouwen zag ik met het minste handwerk bezig; ook zouden zij het in der
daad bijna staande of half liggende hebben moeten verrichten, want stoelen waren
zoo goed als nergens zichtbaar. Er woonen vier Geneesheeren in het gebouw; of de
Wondheelers hier onder mede begreepen zijn, zoude ik niet durven bepaalen. Een
afgezonderde vleugel voor Krankzinnigen wierdt slechts door drie Mans bewoond,
waarvan elk een Kamertje op zich zelve had; het aantal Vrouwen liep hier
aanmerkelijk hoo-
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ger; ik vond meerdere derzelven te gelijk in een paar Vertrekken: doch alle waren
zij van eene stilte, die men in dergelijke Stichtingen zelden ontmoet. De Venerische,
en die aan Steen-smerte lijden, hebben in dit Hospitaal insgelijks hunnen eigen vleugel
bekomen. De bordetjes bij alle bedden, met den naam des Kranken, en zijn Nommer,
de hem voorgeschreevene Diëet en geneesmiddelen, ziet men er op dezelfde wijze
als in het Petersburgsche Krankenhuis.

[Militair hospitaal, en staat der geneeskunde]
Van de ligging en uitwendige gedaante van het nieuwe Militaire Hospitaal heb ik
reeds boven gesproken. De Patiënten, toen ik deeze inrichting onderzoeken wilde,
bevonden zich nog niet in het zelve, maar verëenigden zich nog voor een groot
gedeelte in een veel laager steenen gebouw, 't welk lang tot het zelfde einde gediend
heeft, en voorts in verscheiden vleugels in den omtrek, en in andere een groote vijf
minuuten verder gelegen: even als ook de keukens, en de overige tot dit Krankenhuis
behoorende noodwendigheden, in bijzondere gebouwen huisvesten. Veertien Zaalen,
zoo veel mogelijk naar de verschillende ziekten gesplitst, bevatten, alles
saamgenomen, tegenwoordig de Kranken. De Chirurgische zoo wel als de Venerische
Patiënten liggen in geheel van de overigen afgescheidene vleugels. In iedere der
Zaalen, die ik doorliep, vond ik vier rijën bedden, waarvan het lijnwaad ten minsten
eens in de week veränderd wordt; en, bij haare ruimte, genooten deeze Zaa-
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len eene zeer goede frissche lucht; de zindelijkheid vertoonde zich allerwegen. Het
aantal Kranken bedroeg te dier tijd omtrent 900, somwijlen evenwel liep dit veel
hooger; en, het geheele jaar door, schattede men alle, die in het Hospitaal hunne
geneezing zochten, op 20,000, en dat der Dooden, volgens het getuigenis des
Chirurgijns die mij rondleidde, doch 't welk ik voor zijne rekening zal laaten, slechts
op 500. Veele der Lijderen waren met hoofd- en oogen-krankheden bezocht. Om
niet te dienen, had er zich onlangs een derzelven kleine stukjes potscherf in de oogen
gedrukt; en kunstjes van dergelijken aart doet de haat tegen den soldaatenstand de
boeren meermaalen in 't werk stellen. Een Opper-Chirurgijn heeft het hoofd-bestuur
over alles; en ik meen, dat een stuk of agt zoo Doctoren als Chirurgijns onder zijn
toeverzicht den arbeid verrichten. Vrouwen, zelfs van soldaaten, worden er op de
krankenbedden niet toegelaaten, maar somtijds wel eens een soldaaten-kind. In een
bijzonder Vertrek stond een Electriseer-machine, en boven bevondt zich een
Anatomisch Theäter, 't welk weinig anders dan gedrochtelijke foetus bevattede; van
deeze echter, vooräl van aan één gegroeide tweelingen, misschien een grooter aantal
bij elkaâr, dan in eenige andere verzameling. Dikwijls worden er op dit Theäter ook
Chirurgische Operatiën gedaan, 't geen evenwel voor den armen Lijder, zoo 't mij
voorkomt, een dubbel onäangenaam denkbeeld moet
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opwekken. Eigentlijk is het voor het Medisch en Chirurgisch Collegie, 't welk met
dit Hospitaal verbonden is, als eene Gehoorzaal bestemd. Zes Professoren, doch
zonder hier hun vast verblijf te houden, geeven aan het zelve les. De Studeerenden,
voor zoo ver de Kroon hen onderhoudt, verëenigen zich, omtrent ten getale van
hondert, in een' afzonderlijken vleugel. Behalven vrije huisvesting genieten zij eene
zekere som, voor welke zij zich zelven het voedsel verschaffen moeten. Niet ver van
hier, was men voorneemens nog een ander Medisch Instituut, meer Theöretisch, op
te richten, van welk de Jongelingen eerst dan, als zij de gronden gelegd hadden, naar
dit Practische zouden heen geweezen worden. De Universiteit van Moscou heeft ook
wel haare Medische Faculteit, welke de Doctor-hoeden uitdeelt, doch in dit vak is
het haar niet gelukt hij uitstek te schitteren; ook legt zij zich niet genoeg op de
Heelkunde toe, om Regiments-Chirurgijns behoorlijk te kunnen vormen, gelijk het
Medisch-Chirurgische Instituut des Hospitaals zich dit voornaamentlijk tot
hoofdbedoeling heeft voorgesteld. Het getal der Geneesheeren te Moscou, om het
bij deeze gelegenheid in 't voorbijgaan aan te merken, is op verre na zoo groot niet
als de volkrijkheid der Stad, en het voordeelige van hun beroep, zouden doen gissen.
Nauwelijks een dozijn, en daar onder, behalven zeer weinige Russen, ééne Griek,
en eenige Franschen, Duitschers en Engel-
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schen, oeffenden deeze nuttige kunst; sommige derzelven waren in der daad slechts
Heelmeesters, en het heeft weinig gescheeld, of één deezer laatsten zoude mij buiten
de mogelijkheid gesteld hebben, om ooit van de broederschap te kunnen spreeken.
Daarna viel ik, in de ziekte, die ik te Moscou heb uitgestaan, in de handen van een'
anderen Duitscher, die veel bekwaamheid had. Een Ducaat voor elke Visite is 't
minste dat men een' beroemden Arts kan aanbieden: doch zij zijn ook genoodzaakt
met vier paerden door de Stad te rijden, en deeze ten minsten nog eens des daags te
verwisselen. De kleine schaar Doctoren, gevoegd bij de uitgestrektheid van Moscou,
maakt het ten uitersten moeijelijk hen bij zich te bekomen; en in gevallen, die spoedige
hulp verëisschen, heeft dit aan meenig inwooner reeds het leven gekost. Geduurende
den Zomer groeijen deeze zwaarigheden nog aan, doordien deeze Heeren dan telkens
bij den Adel op derzelver Landgoederen ontbooden worden, die somtijds op een'
verren afstand van de Stad verwijderd liggen. De mijne was op meerdere dergelijke
Goederen door het geheele Saisoen aangenomen, om er een paar dagen in de week
te verschijnen, ten einde er de Familie met het gantsche Heir der Lijfëigenen te
bezorgen. Van één' dier Edellieden ontving hij darvoor eene vaste som van 1000
Roebels.

[Hospitaal van Gallitzin]
Eindelijk verdient hier nog van het prachtige gebouw gesproken worden, 't welk de
Opperka-
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merheerprins Gallitzin, in het Zuidelijk gedeelte der Stad, doch ver ten Westen, had
laaten stichten, doch welk te dier tijd nog niet geheel voltooid was. In der daad is het
een Paleis, met twee vleugelen, en een' Dôme van boven, aan welken laatsten echter
twee nevens aan gemetselde Klokken-torentjes, iets laager dan de Koepel zelve,
grootelijks misstaan. Uitwendig zoude men zich verbeelden, dat zulk een gevaarte
ten minsten, indien het een Hospitaal moest worden, voor een vijfhonderd Kranken
was ingericht: doch, zo men mij verzekerd heeft, zouden er slechts veertig bedden
geplaatst worden, die evenwel, indien de Familie van des Stichters menschlievenheid
erven mogt, in 't vervolg altijd zullen kunnen vermeerderd worden. De
Klokken-torens, die ik zoo even noemde, doen reeds vermoeden, dat een Kerk of
Kapel een gedeelte van dit Paleis zou vormen, en ik meen ook (want inwendig heb
ik het niet noodig geöordeeld te bezoeken), dat de Dôme daarvan de zoldering worden
zal.

[Weetenschappen]
De Weetenschappen zal men uit al het voorige reeds hebben kunnen opmaaken, dat
mij, zoo weinig als te Petersburg, althans onder Pauls bestuur, hier eene stof tot
breedvoerige verhaalen zullen opleveren. Een zes of zeven vreemde Boekverkoopers,
't zij Franschen of Duitschers, hadden ieder hunnen Catalogus van de in- en
uitlandsche Werken, die in hunne winkelen veil gebooden wierden: doch waar onder
ik niet zoo veel voor-
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werpen van prijs heb aangetroffen, als bij hunne broederen in de andere Hoofdstad.
Ook hier vernam ik niets dan klagten over de strenge onderzoeking aan de Grenzen,
die zelfs met den diefstal van boeken, welke aan de Tolhuizen gebracht wierden,
dikwijls gepaard ging; het opönthoud van een jaar, eer een Censor het Werk, dat men
in 't Rijk wilde invoeren, geleezen had, was bijna het ongemak, dat men zich nog het
ligtste getroostte: liever althans, dan het confisqueeren van een paar Deelen midden
uit een Werk, dat er in de zestig bedroeg: 't geen ieder afschrikte van eenig letterkundig
voortbrengsel van aanbelang van elders te ontbieden. Zelfs dan, wanneer er iets in
Frankrijk uitkwam, dat geen gemeenschap ter waereld met de Staatkunde had, mogt
het niet in Rusland binnen komen, wanneer er bij voorbeeld l' An VII op het Titelblad
stond, en men liet in dit geval te Hamburg een' anderen Titel met de Christenen niet
de Fransche Jaartelling voor het zelve drukken. De Bibliötheeken der Grooten zijn
ook hier slechts, voor de weinige die er zich nog bevinden, meerendeels
Verzamelingen van parade; en van weezentlijke Werken van Studie hebben de
Boekhandelaaren een' zeer geringen aftrek. Onder het zoo talrijk Garnisoen kende
men slechts een enkel Officier, welke in een' Winkel, die van dat soort van schriften
wel voorzien was, Tactique Verhandelingen kocht. Van Russische boeken ziet men
in de streek, waar zich alle de Winkelen ver-
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eenigen, er nog al verscheidene. Een eenige Drukkerij, in zulk eene grenzenlooze
Stad, kon met vreemde Caracters arbeiden; en het aantal der geenen, die met
inlandsche drukken, was mede niet zeer groot.

[Universiteit en daar mede verëenigd Gymnasium, met haare bibliotheek
en haar naturaliën-cabinet]
Van de Universiteit heb ik reeds gelegenheid gehad meer dan eens in 't voorbijgaan
te spreeken, en ik moet hier op nieuw mijne Leezeren doen opmerken, dat het geen
ik er verder van zeggen zal, in geene betrekking staat met de hervormingen, die
Keizer Alexander er sedert zijne komst tot den Troon aan ondernomen heeft, en met
het aantal kundige Mannen, door geheel Duitschland verspreid, die hij naar deeze
en andere Universiteiten van zijn Rijk heeft beroepen. Het Academisch gebouw, in
welk slechts die Professoren woonen, welke in het daarmede verëenigde Gymnasium
les geeven, staat in de Witte Stad, en is zeer groot en ruim; het heeft eene eenvoudige
doch goede Façade, en twee uitsteekende vleugels. Ik zal van de beschrijving van
dit Gymnasium, dat hier de hoofdzaak is, een' aanvang maaken. Er worden op
Kroonskosten in het zelve 150 jonge lieden gehuisvest, welke, in eene niet bijzonder
fraaije grauwe Uniform gekleed, er zonder kosten onderricht, voedsel en wat zij
verder noodig hebben, genieten. De slaapplaatsen zijn er in verschillende kameren
verdeeld, over iedere van welke een Student het opzicht heeft; het beddegoed, zoo
wel als in de Spijszaal het tafel-lijn-
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waad, zag er vrij morssig uit, en in sommige Slaapkamers kwam de lucht mij zeer
bedorven voor. Het onderricht, dat deezen jongen lieden verleend wordt, strekt tevens
ten profijte van 5- of 600 anderen uit de Stad, die er niet dan lessen komen haalen,
en in hunne eigene huizen blijven woonen en eeten. Een geheele reeks van Professoren
en Meesters onderwijzen hen in de beginfelen van den Godsdienst, de Wijsbegeerte,
Zedekunde, Grieksch en Latijn, met het geen verder tot de Humaniora gerekend
wordt te behooren; in Russisch en Slavonisch; in Hoogduitsch, Fransch en Engelsch;
in Geögraphie, Historie en Mathesis; en eindelijk in Tekenen, Musicq, Schermen en
Danssen. Met de Taalen gaat het onderricht zeer methodicq en langsaam; en meest
iedere Taal wandelt, indien ik mij zoo uit mag drukken, tusschen vier bijzondere
Leeraars heen. De Universiteit heeft drie Faculteiten. De Catalogus der Voorleezingen
noemt zeventien Hoogleeraaren op, twee van welke in twee verschillende Faculteiten
onderricht geeven. Naar deeze laatste gerekend, zijn er drie Juristen, zes Medici en
tien Philosophen. Onder de Weetenschappen waar over hunne Collegiën gaan, zoude
men vruchteloos de geschiedenis des Vaderlands, veel minder deszelfs Staatsrecht
of of Statistica zoeken, en even weinig die van andere Europaeïsche Rijken. De
Cursus duurt een jaar. De Moedertaal wordt in alle die lessen gebezigd, die niet
geheel scientificq zijn. De inkomsten van de Universiteit en het Gymnasium samen
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bedroegen omtrent 70,000 Roebels: doch bijna de helft ging met de Tractementen
der Curatoren heen. De vermaardheid der Academie was te dier tijd zeer gering; ook
wierdt zij voor een land van zulk een' omvang weinig bezocht, en vormde bijna geen
kundige lieden. Onder de Professoren bevonden er zich slechts twee of drie Duitschers,
onder welken de Heer Heym mijn Leidsman bij 't bezoeken deezer geleerde Stichting
was(a). De hoogere zoo wel als laagere Schoolen deelen hier de Gehoorzaalen met
elkander. Het groot Auditorium in 't midden, 't welk een' halven cirkel met Colommen
uitmaakt, geheel in 't wit, voldoet zeer, doch geeft een' al te grooten galm. Aan de
ééne zijde van hetzelve loopt eene lange en insgelijks wit geverwde Gallerij, tot
Bibliotheek bestemd, die toen een 7- of 8000 Deelen rijk was, doch op niets minder
dan voltalligheid roemen konde; er was evenwel van alles iets. Eerst kort te vooren
had men 400 Roebelen 's jaars voor een' ruimeren aankoop bestemd. De boeken
stonden in twee verdiepingen boven elkander geschaard, en die

(a) Van deszelfs Russisch Woordenboek en Grammatica heb ik reeds te vooren melding gemaakt.
Voor Vreemdelingen is ook ten uitersten nuttig zijn Versuch einer volständige Geögr. Topogr.
Encyclopaedie des Russischen Reichs nach Alphah. Ordnung. Gött. 1796 in één Deel in gr.
8vo.
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der onderste in beslooten kassen; de Colommen deeden er geen onëangenaame
uitwerking. Een even lange Zaal ging ook aan de andere zijde, en bevattede eenige
niet veel betekenende Mineraalen, benevens Slangen en andere gediertens in Liquor,
van graaf Strogonow hier ten geschenke gezonden, die er beter dan de Ertzen uitzagen.

[Ridderschool]
Behalven het Gymnasium, van welk ik zoo even gesproken heb, hangt er van de
Universiteit ook nog een Ridderschool af, hoe zeer het zelve in een ander gebouw,
waar aan men nog daadelijk timmerde, gevestigd is. Omtrent 160 Zoonen van
Edellieden bevonden zich hier of in de geheele, of in de halve kost. In 't eerste geval
betaalde men voor elk (de kleederen uitgezonderd, die zij, zonder aan Huis-uniform
gebonden te zijn, voor zich zelven moesten laaten vervaardigen) 225, in 't laatste 150
Roebels. Alles had hier eene zeer ordentelijke gedaante. De bedden waren wederöm
in verscheiden kameren verdeeld; en in ieder Vertrek sliep mede een Opzichter. Wat
het onderricht betreft, splitsen zij zich, naar maate hunner vorderingen, in vier Classen.
Slechts het geringste getal der Meesters woont met de jonge lieden in het huis; en
die er hun verblijf in houden, zijn dan tevens bijzondere Kamer-opzieners en
Repetitors; sommigen der geenen die buitens huis woonen, behoorden tevens tot het
getal der Professoren van de Moscousche Hooge Schoole. Eene
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lijst der lessen, die mij onder 't oog gekomen is, brengt hen samen op zes- en- veertig.
Men onderwijst hier alles, wat eene liberaale opvoeding gerekend kan worden te
voltooijen, in het Burgerlijke zoo wel als in 't Militaire; ook worden er jaarlijks
Krijgskundige Exercitiën gedaan. De moderne Taalen zijn dezelfde als in het
Gymnasium; de Weetenschappen: Logica, Zedekunde, Oratorie en Poësie, Russische
Practicaale Rechtsgeleerdheid; Natuurlijke Historie en Physica; Algemeene
Geschiedenis en Geögraphie; eindelijk de verschillende takken der Mathesis, met de
Militaire en Civile Bouwkunde. Ook de Ligchaams-oeffeningen zijn hier geen andere
dan in het Gymnasium, en het rijden koomt er mede niet in aanmerking: doch op
eene goede Declamatie moedigt men de jonge Ridderen aan, zich bijzonder toe te
leggen. Tusschen de agt en zestien zijn de jaaren van het verblijf. Er worden, gelijk
elders in Rusland, Tabellen van ieders gedrag en vorderingen opgemaakt, en aan de
Curatoren der Universiteit, dien tevens het bestuur der Ridder-Academie is
toevertrouwd, overhandigd; ook houdt men openbaare en bijzondere Examens. Men
laat hen agt uuren des daags leeren, behalven den tijd der repetitiën. 's Morgens voor
en na den eeten wordt er gebeden; en men draagt hier, zoo wel als in de overige
Stichtengen van deezen aart in 't Rijk, voor den Godsdienst behoorlijk zorg.
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De vermaaken bestaan in Concerten, Bals en dergelijken, somtijds laat men hen
onder elkaâr kleine Comoediën speelen. De Leerzaalen zijn ruim, en worden zindelijk
gehouden; de Spijszaal is vrolijk. Aan ontbijt, middag- en avondmaaltijd, spaart men,
voor een School, gewis geene kosten; hun middag-eeten bij voorbeeld bestaat uit zes
schotelen; een soort van mol strekt hun tot drank. Zij plaatsen zich, volgens hunne
vier Classen, aan tafel, elke Classe met haaren Opziener. Geduurende de Vasten zag
ik een half dozijn Protestantsche Jonge Heeren met een' Meester of twee, insgelijks
van hun Geloof, aan een afzonderlijk tafeltje met het nuttigen van vleeschspijzen
bezig. Eenige der leerlingen hadden reeds daadelijk Militaire posten, en droegen er
ook de Uniform van. Om vijf uuren des morgens, het geheele jaar door, moeten zij
allen het bed verlaaten; doch het ontvangt hen des avonds ook wederöm reed tegen
half tien. Voor de openbaare Actus is in dit gebouw een groote Zaal bestemd, en men
voegde er nog eene ronde voor Concerten en dergelijke bij. Ook hier ziet men een
klein Mineraal-Cabinet. Men vergunt wel aan ieder leerling zijn' eigen knecht te
houden, doch zonder ander voordeel, dan dat deeze des morgens en des avonds een
uur bij zijn' jongen Meester komen mag, om zijn hair en kleederen te bezorgen, en
eenig ander werk van denzelfden aart te verrichten.

[Bibliotheek van Miller, en archief des rijks]
Behalven de Bibliotheeken, van welke ik reeds
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in 't voorbijgaan heb moeten melding maaken(a), bewaart men in eenige
Bovenvertrekken van het gebouw des Archiefs nog die van Müller, welke de
overleeden Keizerin aan zijne Erfgernaamen heeft afgekocht; zij bestaat voor een
groot gedeelte uit Werken, die de Geschiedenis des Rijks betreffen; de Handschriften
maaken de voornaamste verdiensten deezer Verzameling uit, en behelzen veel
merkwaardige Historische stukken, onbekende Reisbeschrijvingn, Journaalen van
aanzienlijke persoonen en dergelijke. In de benedenkameren van dit gebouw, 't welk
op zich zelve staat, geheel verwulfd, en door veel ijzer tegen brand beveiligd is, treft
men het eigentlijk Archief aan, waarvan ik in 't voorbijgaan bij deeze gelegenheid
met een woord zal spreeken. De Heer Stritter, een Man van zeer veel kundigheden,
die sedert lang aan eene Russische Geschiedenis arbeidt, waar toe hij onnoeme-

(a) Die van het H. Synode, in den Kreml naast de Cathedraalkerk geplaatst, in welke MATHAEI
het Handschrift van den Hymnus in Cererem des oudsten Griekschen Dichters heeft
opgedolven, heb ik niet bezocht. Ik weet thans zelf niet meer, of er mij de gelegenheid toe
ontbroken hebbe, dan of het het gevolg eener verzekering geweest zij, dat zij bijna louter
Geestelijke Manuscripten, en deeze nog niet van vroege tijden, bevattede. Czaar Peter liet
de Verzameling van den berg Athos op zijne kosten herwaards komen.
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lijk veel oorspronkelijke stukken, Chronijken enz. moet doorkroopen hebben(a), werkte
hier met eene meenigte lieden onder zich aan het in order brengen der Staatsstukken,
die deeze verzamelplaats bevat; en men was daar mede reeds zeer gevorderd.
Ongelukkiglijk konde ik de oude Chartres, wegens de afweezenheid van iemand die
den sleutel onder zich had, niet te zien bekomen. Een Diploma van de dertiende
Eeuw, aan Novogorod geschonken, wierdt mij opgegeeven daar onder het vroegste
te zijn. Onder de buitenlandsche brieven waren er eenige van Elisabeth van Engeland,
Hendrik IV van Frankrijk, en andere. Verscheiden kassen hadden elk den naam van
het Land en de Stad boven zich, tot welke de papieren, die er zich in bevonden,
betrekkelijk waren; dit alles evenwel behoorde nog meest tot de zeventiende Eeuw;
althans in de agttiende liep het niet verder dan tot het jaar veertig: want het volgende
heeft men te Petersburg gehouden. De oude stukken wierden, naar de order des tijds,
in banden saamgebonden, verscheiden jaaren in éénen band; de laatere zijn losse
papieren, met touwen

(a) Hij was, zoo ik vernam, met het vijfde Deel, 't welk tot in 1500 loopen zou, gereed. Hoe veel
hier van, sedert mijn verblijf te Moscou, is uitgegeeven, durf ik niet bepaalen.
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omwonden, doch die van ieder jaar bij één. In de werkkamers om hoog was men
bezig een hoope saamgerolde, papieren te rangschikken, waarvan men telkens de
twee aan elkander behoorende vellen, door de halve letters, die op elkander passen
moesten, volgens de oorspronkelijke bestemming, op nieuw zocht te verbinden. Van
't geen in order gebracht was, had men een' goeden Catalogus vervaerdigd. Het deeltje
van den zelven, 't welk ons Gemeenebest betrof, liet ik mij toonen; het begon met
1630, en scheen bijzondere vergunningen te behelzen, aan Hollandsche Kooplieden
in Rusland toegestaan, eenige Credentiaalen van en aan Ambassadeurs, tusschen de
twee Natiën gewisseld, met meer andere dingen.

[Bibliotheek en cabinet van graaf Boutourlin]
Van Particulieren is niemand mij bekend, die te Moscou eene uitgestrekter
Verzameling zoo van Boeken, als van Physicalische Instrumenten, vreemde Gewassen,
en tevens eenige Schilderijën bezit, dan degraaf Boutourlin. De Schilderijën bevinden
zich deels in de Zaal, waar men gewoon is gezelschap af te wachten, deels in eene
andere, in welke men met trappen afdaalt, en die tevens voor den goeden Physischen
Apparatus des Bezitters bestemd is; zij zijn minder talrijk dan uitgezocht; men vindt
er een' Teniers van de eerste grootte, eene Heilige Familie door Vasari, een' Rembrant,
en eenige Landschappen. Uit deeze Benedenzaal begeeft men zich naar de op elkander
volgende Stookkassen, vervuld met fraaije Bothanische zeld-
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saamheden, en met Vruchtboomen; de kassen stookt men op verschillende graaden.
Die Vruchtboomen, welke men in geene kassen bewaart, en die men evenwel des
Winters niet aan de strengheid der open lucht wil bloot stellen, worden in een groot
Magazijn achter de kassen geplaatst, op een' graad of agt van den Reaumurschen
Thermometer beneden het Vriespunt. Aan de andere zijde van het woongebouw
treedt men in een drietal Zaalen, en nog een paar Studeervertrekken, alle aan 's
Graaven Boekverzameling toegewijd. Hij schat ze op een 12000 Deelen. Hij zelf is
een geleerde Bibliograaph, en bezit niet alleen een hoope drukken van de vijftiende
eeuw, en andere zeldsaame Werken, maar tevens meenigvuldige boeken van gebruik,
en ook verscheiden nieuwere van Typographische pracht. De Bodoni's meende hij,
met geringe uitzonderingen, voltallig bij één gebracht te hebben; benevens veele
Didots, en meerdere uitgaven, die het oog behaagen, schoon waarlijk veele derzelven,
door den glans van het sneeuwwitte papier, en de scherpe Contouren der gitzwarte
letter, als vijandinnen van het zelve beschouwd moeten worden.

[Bibliotheek en cabinet van graaf Golowkin]
Van eene andere natuur is het Cabinet des Graaven Golowkin, 't welk, schoon het
Mineraalen, Schelpen, Schilderijën, Boeken en Handschriften in zich sluit, evenwel,
ook in dien anderen zin van het woord, die op de kleinte ziet, den nam van Cabinet
verdient te draagen. Inderdaad is hier al-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

100
les in een kort bestek bij één, en niet zeer talrijk aan stukken, doch daar en tegen
meer dan men zich verbeelden kan uitgezocht, zeer kostbaar, en vooräl op het duurste
betaald. Jammer slechts, dat het, niet tegenstaande deeze kleinte, niet volkomen
gerangschikt was, en dat degraaf zich reeds weder van zoo veel dingen van prijs
ontdaan had, die hij te vooren bezat. In Mineraalen en Gesteenten had hij niets meer
overig dan stukken van den eersten rang; onder de Schelpen verscheiden
zeldsaamheden, die ik mij niet herïnnere ergens ontmoet te hebben, gelijk den
omgekrulden ham, en het honden-oor. Onder zijne Schilderijën munten vooräl een
Potter en een Greuse uit. Een Mosaique, oude Urnes, inzonderheid die van glas, die
zoo zeldsaam zijn, Etruscische Vaasen, een voortreffelijk Marmeren Vaas met
Basreliëfs, behooren mede tot het vak, waarïn hij gezameld heeft. Dan, de grootste
verdienste van 's Graaven Cabinet maaken tog de eerste Editiën, de Editiën van Luxe,
Handschriften, Miniatuuren en dergelijke, uit. De Catalogus deezer uitgeleezene,
schoon aan Nommeren wederöm zeer geringe Bibliotheek, is gedrukt. Een aantal
Missalen, met heerlijk Miniatuurschilderwerk, en daar onder Prières durant la Messe,
door den Cardinaal Fleury aan de Koningin van Frankrijk ten geschenke gegeeven;
drie tekeningen in 't zwart van den allerëersten rang, in een Art d'aimer: onder eene
van welke staat: Choisir l'objet, dan onder de
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tweede: l'enflammer, onder de derde: en jouir, voorts een' uitmuntend geïllumineerden
Telemaque in vier Deelen; veele Werken der Natuurlijke Geschiedenis met de
schoonste couleuren; een' geschreevenen Commines, en andere zeldsaame
Manuscripten der Fransche Historie, zij het genoeg daar onder op te noemen.

[Bause's muntecabinet en handschriften]
De Verzameling van inlandsche Munten en Handschriften van Prof. Bause, die tevens
eene groote Hoogduitsche Apotheek houdt, verdient bezichtigd te worden. De
Medailles van het Rijk had hij niet noodig geächt zich aan te schaffen, daar men ze
te Petersburg op de Munt, gelijk hij mij verzekerde, kan koopen; maar zich enkel
toegelegd op het verkrijgen van alle Roebels, gedeelten van Roebels, en Kopeeken,
die van ouds her in Rusland geslagen zijn, behalven eenige weinige van dat soort
van Medailles, welke aan den een' en anderen als een Gedenkstuk ter belooning
geschonken waren. Onder zijne Munten zag ik er sommige van groote zeldsaamheid;
de oude zijn klein, gelijk overäl, en hebben letters aan de ééne, en den Arend aan de
andere zijde. Een quart Roebel bevondt zich hier, uit een' geheelen als een Segment
uitgesneeden; een andere Roebel, ik weet niet of van Anna's dan van Elisabeth's
tijden, stelde den Keizerlijken Arend, als een' gewoonen vogel, wandelende voor.
Ook bevondt zich hier Hollandsch geld, in Rusland overgestempeld. Onder de
Slavonische Handschriften van den Heer
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Bause waren er zeer fraaije, en tevens van een' bejaarden leeftijd. Het vroegste was
een Foliant, te Novogorod in 1229 geschreeven. Zijne meeste Manuscripten intusschen
bestonden uit Euangeliën en Kerkvaders; een enkel Historisch Werk evenwel daar
onder. De Bezitter verzekerde mij, dat er, vóór Peter I, slechts één waereldlijk boek
in het Rijk was gedrukt geweest. Eenige Instrumenten, door Russische boeren
vervaardigd, of kleine Antiquiteiten, helpen deeze Verzameling verder vergrooten.

[Cabinetten van mineraliën, en deels ook van andere zeldzaamheden van
prins Urusoff]
In Mineraliën inzonderheid, waarvan Rusland inderdaad het Vaderland is, hebben
verscheiden lieden in deeze Hoofdstad gepoogd allerlei zeldsaamheden bij één te
brengen. Behalven dat van dengraaf Golowkin, van welk ik zoo even gesproken heb,
verdienen meerdere Cabinetten in dit opzicht opzettelijk genoemd te worden.
Prins Urusoff had aan het verkrijgen van het zijne, 't welk insgelijks zoo schoon
als kostbaar was, zijn geheele leven besteed; zijne Malachieten echter waren meer
talrijk, dan wel stukken van de eerste grootte. Doch, behalven Ertzen, bevondt hij
zich ook Eigenaar te zijn van een hoope Mosaiquen, zoo van het oude, als van het
Florentijnsche en Romeinsche soort, en vervolgens ook van eenige Russische
Medailles en Munten. De Medailles zijn vóór Czaar Peter naauwelijks bekend
geweest; en ik meen, dat er slechts een enkele voor dien tijd in aanweezen is. Een
Pen-
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ning, op welken deeze Monarch, zijn Broeder, en zijne Zuster afgebeeld zijn, gelijkt
meer naar een Muntstukje van de dertiende Eeuw, dan naar een van het eind der
zeventiende. Ten opzicht der oude Munten, welke zich in dit Cabinet bevonden, was
het moeijelijk voor mij van de Epoque der vroegste onderricht te worden, daar deprins
krank te bed lag, en zeer doof was; behalven dat zelfs eenige nieuwere veel naar de
oudere van andere landen geleeken. Van dit bed evenwel toonde hij mij nog een zeer
kostbaar dubbel Ringendoosje, vervuld met verscheiden Edelgesteenten van de
uitneemendste schoonheid en grootte: een' Opaal onder anderen van zeer veel luister,
ook een' fraaijen Turkoois; een Hijdrophaan sloot eene meenigte water in zich, doch
't welk hij mij verzekerde, dat opdroogen zou, indien de steen niet van tijd tot tijd in
water gelegd wierdt, om zich door zijne pooren op nieuw te voeden.

[van prins Scherebátow]
Het geen deprins Scherebatow nagelaaten heeft, en thans waarschijnlijk onder zijne
Kinderen reeds verdeeld zal zijn, was wel ongunstig geplaatst, doch bevattede des
niet tegenstaande, vooräl in één der Vertrekken, die er aan toegewijd zijn, een
Ertzen-Cabinet van het eerste soort. In Cristallisatiën, in Malachieten van de
zeldsaamste samenvoeging, in Goud, Zilver en andere Metallen was het op de
voortreffelijkste wijze en met veel geluk bij één gebracht: doch alles lag te digt op
elkaâr geworpen.
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[Van de prinssen Gallitzin en Wäsemskoi]
Een bejaardeprins Gallitzin, verschillend van den Stichter van 't Hospitaal, van wien
te vooren melding is gedaan, heeft mede eene rijke en uitgeleezene Verzameling van
Ertzen en Mosaiquen, alle in het zelfde Vertrek ingeslooten. Welke schoone stukken
Mineraal hij echter bezitten moge, wordt in dit opzicht tog zijn Cabinet voor minder
dan dat van den prins Urusoff gehouden: doch in Mosaiquen overtreft hij mogelijk
alle Verzamelingen van bijzondere persoonen in Europa; alle muuren van het Vertrek
hangen er vol van, en men vindt hier even eens het oude soort met de twee modernen
verëenigd. Het getal van alle samen loopt tot tusschen de 4- en 500. Onder de
vroegeren is een St. Jerome het merkwaardigste. Ook onder de Scajóla's, die hij zich
verworven heeft, ontmoet men fraaije dingen.
Iets weinigs bezat ook, deels aan Mineraalen, deels aan Bronzene Siberische Idoles,
behalven nog eene Bibliotheek, de sedert overleedene Senateurprins Wäsemskoi.

[Negocianten in mineraalen]
Het ontbrak te Moscou zelfs aan geen gelegenheid om voor een' taamelijken prijs
zich allerlei voorwerpen van het Delfrijk aan te schaffen. Bij den Heer Heuland niet
alleen, dien zijn' Oom Forster te Petersburg daarheen gezonden had, met een gedeelte
der stukken, welke niet tot het groote Cabinet behoorden, 't geen hij voor had,
genomen bij elkaâr te verkoopen, en met eenige weinige antique en moderne
Camoeën, fijne steenen, Basre-
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liëfs, Derbyshiresche Vasen enz.: maar ook in verscheiden winkels, en bij eenige
Uitdraagers kon men somwijlen goede Ertzen aantreffen, die men elders dikwijls
vruchteloos gezocht zou hebben. Tot het getal dier Uitdraagers zou zekereprins
Trubetskoi gerustelijk kunnen geschaard worden. Mineraalen, Schilderijën,
Mosaiquen, Boeken, Prenten en allerlei zeldsaamheden, wel van zeer gemengde
hoedanigheid, doch evenwel verscheiden goede dingen insluitende, liggen door
elkander in de Vertrekken die hij bewoont; en bij ruiling, 't zij dan tegen andere
liefhebberijën, 't zij, als men hem die niet aan kan bieden, tegen geld, verkrijgt men
bij hem van dit soort van zaaken al wat men begeert.

[Kunsten architect Campanesi]
Voor de Kunsten levert de Hoofdstad nog al een hoope merkwaardigs, gelijk zelfs
gedeeltelijk uit het geen reeds daarömtrent door mij gezegd is, heeft kunnen
opgemaakt worden. Van Kunstenaaren van naam ik echter hier niet hooren spreeken,
en ook zelfs niemand gezien, die daar toe eenigsints zou kunnen gerekend worden
te behooren, dan den Architect Campanesi, een zeer kundig Italiäan, wien ik de
Pokrofskische Kerk heb laaten aftekenen, en van wien ik buiten dien verscheiden
fraaije gezichten van Moscou, waarvan de Contouren geëtst, en die voorts
geïllumineerd zijn, heb afgekocht. Hij bezat nog verscheiden Gezichten en
Architectuurstukken van andere landen, en eenige Schilderijën. Hier bij zou nog een
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Zwitser kunnen gevoegd worden, de Heer Walser, die zich insgelijks toen aan eene
reeks van Moscousche Gezichten bezig hieldt. Ik meen dat hij mij verhaald heeft,
dat ze in zijn Vaderland gegraveerd zouden worden; doch hij had er toen eerst een
van gereed; en sedert is derzelver getal tot zestien aangewassen, die hij, gecouleurd
en in vergulde lijsten gemonteerd, voor den ongehoorden prijs van honderd Roebels
het stuk verkoopt. Op een' afstand doen zij geen grooter uitwerking dan de meeste
gewoone Gezichten van Steden: doch van nabij beschouwd, hebben zij de verdienste
der uitvoerigheid; de behandeling der verwen is met oordeel geschied; en het bijwerk
vooräl vertoont met zeer veel waarheid het Caracter en Costume der Natie, de rijtuigen
en dergelijken, terwijl in dit opzicht de prenten rijk, aangenaam en met smaak
gestoffeerd zijn.

[Keizerlijk paleis in de Duitse slobode]
Het Keizerlijk Paleis in de Duitsche Slobode heeft, wanneer men het Hoofddeel der
Kunsten behandelt, gewisselijk recht op eene beschrijving. Catharina liet het voor
den Opper-Cancelierprins Bezborodko bouwen; en, na, dat deeze het agt jaaren lang
bezeten, en het geduurende dien tijd volkomen gemeubeld had, kocht Paul het hem,
met al wat het bevattede, voor 600,000 Roebels af. Het gebouw is slechts van ééne
verdieping, doch strekt zich taamelijk in de lengte uit. Het kan op geene zonderlinge
Bouwkunde roemen; zelfs heeft men er een paar vleugelen aangehecht. Van voo-
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ren nadert men het over eene groote halfronde plaats, door eenige gebouwen, die tot
het Paleis behooren, omgeeven; van achteren stoot een wel aangelegde Engelsche
Tuin tegen de Yaousa, en aan de overzijde tegen den Keizerlijken Zomertuin aan,
terwijl een Valbrug over de Rivier de tweeërlei wandelingen verëenigt. Van binnen
verkondigt alles een' Oosterschen Luxe, met zeer veel smaak verbonden. De eerste
reeks van Vertrekken evenwel, in welke men gevoerd wordt, en die ten tijde der
Krooning door de jonge Grootvorstinnen bewoond wierdt, is eenvoudig; eenige
Schilderijtjes van Herculanensische Figuuren, en verscheiden geïllumineerde
Engelsche Gezichten, voor 't overige wel uitgezocht, strekken derzelve tot verciersel.
Dan treedt men in eene groote beschilderde Zaal, in 't midden van welke zich de
ingang in de Kapel bevindt. Deeze is het laatst gereed geworden, en, behalven haare
grootte, van eene allerbevalligste ordonnantie; in 't midden verheft zich een Koepel;
rondöm ziet men langs den muur eenige goede Schilderijën van gewijde onderwerpen.
Een prachtig Baldaquin is er voor Keizer en Keizerin bestemd; ook vertoont zich
hier een Predikstoel, en deeze van geen' onaangenaamen vorm. In de Sacristie treft
men een allerprachtigst groot Euangelieboek aan: zo ik mij wel herïnner, een
Handschrift in een' gouden band met de vijf gewoone geëmailleerde figuuren in 't
blauw op wit, en voorts met Smaragden en Amethisten vercierd, doch steeds alleenlijk
op de boven-
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zijde. Een' Nachtmaalsbeker, insgelijks van Goud en Gesteente, en een aantal rijke
Choorkleederen bewondert men hier mede. Op de Voorzaal, uit welke men ln deeze
Kapel koomt, volgen twee Kamers met Schilderijën, onder welke er eenige zeer fraai
zijn, gelijk een voortreffelijke Teniers, een Waterval van Hackert, een paar spreekende
Koppen van Greuze, en meer andere. Hier op treedt men in een ten uiterst kostbaar
Vertrek, behangen met Tapijtwerk van de Petersburgsche Fabricq met de levendigste
couleuren; de lambriseeringen zijn hier half geschilderd, half en bosse; en onëindig
veel fraai en groot Porcellein, Bronzes, zwaar vergulde Meubelen enz. brengen den
vermogendenprins, welke hier verzameld heeft, aan een' ieder te binnen, die reeds
te Petersburg zijn Paleis doorwandelde. De gewoone Eetzaal is van nagebootst
Marmer met Basreliëfs. Alle de overige Vertrekken hebben uitmuntende Behangsels
en Stoelen, zoo in de Gobelins, als in eene Fabricq, een dertig Wersten van Moscou
afgelegen, gewerkt: eenige zelfs binnen de Stad; ergens ook een Napolitaansch
behangsel. Hier en daar zijn de Plafons geschilderd; een derzelven, 't welk Apollo
en de Uuren in 't groot vertoont, heeft 6000 Roebels gekost; andersints zijn het
Schilderwerk en de Spiegels er het minste; de deuren en Parquetten daarëntegen
fraai. Behalven het Porcellein en Bronze, dat zich overäl herhaalt, bewondert men
er ook eenige Weensche Tafels en Stoelen; eene on-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

109
vergelijke ronde Tafel van Malachiet, van een paar voet middellijn; nog twee grootere
met denzelfden steen overdekt, doch deeze uit vier stukken saamgesteld; voorts de
schoonste Lustres, een in de Turkey geborduurd Canapé met Pailletten, en tallooze
andere kostbaarheden. In de Ordonnantie van alles kan men niet genoeg op de vinding
roemen. Een zeer groote Danszaal verdient onder 't getal deezer Vertrekken nog
genoemd te worden. De Apartementen des Grootvorsts op de tweede verdieping
hadden de Loges van Raphaël, een' fraaijen Divan, een' Commode van ingelegd hout,
door een' Lijfëigenen van dengraaf Scheremetew vervaerdigd, en meer andere
fraaiheden, om dezelven op te luisteren. Om laag behoorde tot dit gebouw een
Manège, welke, gelijk alle Keizerlijke Sloten om deezen tijd dit vorderden, tot een
Exerceerhuis strekte.

[Huis van Paschkow]
Het huis van Paschkow heb ik te vooren reeds gezegd, dat boven alle Moscousche
Paleizen van Particulieren uitstak. Dit schoon gebouw, reeds op eene aanmerkelijke
hoogte opgemetseld, verheft nog daarënboven zich zelve taamelijk opwaards. Van
buiten geheel wit bepleisterd, heeft het eene fraaije Façade, aan twee vleugels door
een paar laagere Corridors verbonden; in 't midden rijst er, geheel omhoog, een ronde
Koepel met Colommes uit op, die door eene Gallerij omringd wordt, welke een
voortreffelijk gezicht over de Stad en haaren omtrek aanbiedt; ongelukkiglijk
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staat de Kremlberg er te digt vooren bij, en bedekt van deeze zijde alle voorwerpen.
De Tuin helpt nog de uitwerking vermeerderen van dit zoo zeer in 't oog vallend
gebouw. Schoon niet breeder dan de hoogte des bergs, waar op men het geplaatst
heeft, strekt hij zich langs de geheele Façade van huis en vleugels uit, en zelfs nog
verder; zoo dat hij in zijne gantsche lengte tegen den heuvel aanhangt. Een fraai
groen hek scheidt hem alleenlijk van de straat af; de wandelpaden tusschen het laage
geboomte zijn of Terrassen, of klimmende en daalende gangen. Om laag ziet men
grooote Vijvers met Fonteinwerk. Dit alles wordt verlevendigd door eene Menagerie:
zoo dat het hek bijna nimmer vrij van aanschouweren is, om de Zwaanen, Pauwen,
vreemde Endvogels en dergelijken te zien wandelen of zwemmen: vooräl een
twintigtal zonderlinge Amphibiën van het Flamingo-geslacht, die men hier
Americaansche Ganzen noemde, doch die aan de Oevers der Caspische Zee t' huis
hooren; hunne ijsselijke lange pooten en hals, met den krommen bek, hunne roodachtig
witte couleur met een' zwarten rand aan de vlerken, en deeze geheel zwart wanneer
het dier ze opligt, hun wandelen en corps maakte hen in der daad tot een schouwspel,
dat niet na kon laaten de oogen der voorbijgangers onöphoudelijk naar zich heen te
trekken. Voor de twee had men hondert Roebels gegeeven; en een der Wijfjes had
in Rusland drie jongen uitgebroeid.
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Op het Landgoed der Familie was men er omtrent nog een dergelijk getal, als in de
Hoofdstad, rijk. Het Paschkowsche huis heeft van achteren mede zijn' Manège; en
vlak hier bij bevondt zich ook een groot waterrad, door paerden als een karnmolen
omgedraaid, ten einde het water uit de laagte in 't gebouw te brengen, en de Fonteinen
te doen speelen.

[Paleis en schilderijen van den opperkamerheer Gallitzin, benevens zijn
zomerhuis in de stad]
De Opperkamerheerprins Gallitzin, dezelfde die 't Hospitaal gesticht heeft, bezit eene
der fraaiste Schilderij-verzamelingen te Moscou, en mij is zelfs geene bekend, die
de zijne overtreffen zoude. Voor het grootste en beste gedeelte heeft hij ze van den
Russischen Ambassadeur te Weenen van denzelfden naam (ik herïnner mij niet of
het zijn Broeder dan wel zijn Neef was) geërfd. Zij hangen meest in twee Vertrekken
en eene Zaal of Gallerije. Men vindt er voortreffelijke stukken van de beste
Italiäansche en Nederlandsche Meesters; van deeze laatsten bij voorbeeld verscheiden
van der Werven, Mierissen, Teniersen; van de eersten eene Heilige Familie van
Guercino, welke uitmuntend is; eene Madonna van Sasso Ferrato, die mede zeer veel
uitwerking doet, een' goeden Titiaan enz. Ook een paar schoone Landschappen van
Hackert: dan, deeze schat, gelijk meer andere van het zelfde soort, zoude er niet dan
bij winnen, indien hij meer gezuiverd was. Op een zeldsaam stuk, of ten minsten op
eene Schilderij waarvan de geschiedenis ongewoon is, heeft men onder de ove-
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rige mijne oplettenheid gevestigd. Czaar Peter, in eene herberg in Holland zijn eigen
Portrait ontmoetende, 't welk zeer wel geleek (en te dier tijd trof men over 't algemeen
ook bij den burger hier te lande betere stukken aan, dan tegenwoordig somtijds in
vrij aanzienlijker huizen), sneedt er onbemerkt het aangezicht uit, en nam het met
zich naar Rusland. Catharina I liet het daarna voorzichtig met ander lijnwaad
omgeeven, en er van alle kanten bij schilderen. Eenige Bronzes, Florentijnsche
Mosaicquen, een paar Antique Statuën of Busten, maaken voorts het Ameublement
deezer Vertrekken uit. De trap van het Hôtel is van eene goede Architectuur, en
nieuw; bij het inkomen, daar hier, op den dag toen ik het bezichtigde, tevens een
groote maaltijd was, had men dezelve bewierookt. Deprins bewoont des Zomers een
ander gebouw op het Jonkvrouwenveld, en dus nog binnen de Stad, doch op eene
plek, die hem vergunt een' Tuin van drie à vier morgens achter het huis te kunnen
doorwandelen; deeze Tuin echter, in de lengte aangelegd, was jong en beduidde
weinig. Het huis was van geen onäardige Architectuur, hoe zeer van hout, met twee
vleugels, en een paar verder daar toe behoorende gebouwen. Inwendig vond ik het
met smaak gemeubeld, en eene lange Oranjerie liep naar de Tuinzijde langs alle
Vertrekken heen. Behalven een hoope Bloemen, zag ik hier in den aanvang van Meij
nog schoone Oranje- en andere soortgelijke
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boomen staan, die des Zomers den Tuin vercieren. Een deezer boomen diende toen
op een Diné bijna tot Dessert-plateau; men had denzelven, waar het middelpunt der
spijstafel komen moest, met pot en al op den bodem gezet, en in tafel en tafellaken
eene opening gemaakt, waar de stam door heen drong, terwijl zijn loof met bloessem
en Oranje-appels den disch belommerde.

[Paleis en verzamelingen van deszelfs broeder]
Ook 'sprinssen Broeder, Michaël Gallitzin, bezit in een Vertrek van zijn fraai
woongebouw eenige Schilderijën, die der opmerking waard zijn, gelijk bij voorbeeld
een paar Titiaans, een' Paulo Veronése, en vooräl een' van Dijk van veel verdiensten.
De Kamers van dit Hôtel zijn groot en wel gemeubeld; ik vond er onder andere eenige
tafels met ijzeren plaaten, zoo goed verlakt en beschilderd, als men elders met blik
en papier maché doet; ik meen dat dezelve van 'sprinssen eigen goederen kwamen.
De Huiskapel is gedeeltelijk in het nieuwerwetsch Gothique, gedeeltelijk van eene
zuiverder Bouwkunde, en over 't geheel zeer elegant. De Keizerin Catharina heeft
dit Paleis na den Turkschen Vrede een' korten tijd bewoond; Potemkin nam te dier
tijd de Beneden-vertrekken in, die door een' escalier derobé met de Bovenvertrekken
gemeenschap oeffenden. Deprins had thans het gebruik derzelven, en verzamelde er
eene kleine Bibliotheek, Russische Medailles, en een Mineraal-Cabinet, 't welk, hoe
zeer er zich
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een hoope fijne Siberische Steenen, Marmers, en eenige goede Cristallisatiën in
bevonden, tog niet van de eerste Classe was.

[Schilderijen en handschriften van graaf Mouschin Pouschkin]
De Schilderijën van graaf Mouschin Pouschkin vervulden toen een paar Apartemeuten
van zijn huis, 't welk op den weg naar de Duitsche Slobode stond, doch voor een
veel grooter, dat in de buurt wierdt opgemetseld, wel dra zou plaats maaken. Een
uitneemend schoone Tobias en zijn Zoon, met den Engel: een stuk, 't welk men aan
een Vlaamsch Schilder, Discipel van Rembrand toeschreef, muntte met eenige
Familles saintes enz. daarïn voornaamentlijk uit. Ook in de Kapel hingen Schilderijën,
en daar onder sommige van een bejaard penceel; gelijk zich hier insgelijks een zeker
getal zeer goed geschreevene Euangelieboeken, misschien van de twaalfde of
dertiende Eeuw, Basreliëfs, en andere zeldsaamheden verëenigden. Degraaf toonde
mij bij deeze gelegenheid ook nog meerdere Russische Handschriften van hoogen
ouderdom.

[Nog eene verzameling van schilderijen en mineraalen]
Eindelijk heb ik ook bij een' geweezen Secretaris des laatsten Konings van Polen,
behalven eenige weinig betekenende Mineraalen, een Cabinet Schilderijën gezien,
't welk enkele goede Italiäansche en Vlaamsche stukken bevattede, van welken de
Eigenaar zich gaarne ontdoen wilde.

[Bestuur der police van Moscou]
Ik heb in het voorig Deel zoo veel van 't geen het bestuur des Rijks in 't algemeen
betreft, en de plaat-
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selijke regeeringen in 't bijzonder, zoo veel van Police, Koophandel, Fabriquen(a) en
Militair gezegd, dat het geen ik er op nieuw omtrent zou willen aantekenen, op
herhaaling van het voorige zoude neêrkomen. Dat ook hier het toezicht op al wat er
omgaat streng moest zijn, zal men zich van zelve ligtelijk kunnen voorstellen.
Wachthuisjes waren er op alle hoeken der straaten; het Garnisoen zal niet veel minder
dan 20,000 man bedraagen, doch de uitgestrektheid der Stad, en hun verblijf in
Casernen, maakte dat men bijna geen Soldaaten behalven onder het geweer bespeurde.
De onkosten der Casernenbouwing worden over de huizen der Particulieren
omgeslagen, en strekken in deeze, zoo wel als in de andere Hoofdstad, tot geen gering
bezwaar derzelven. Met Passen en Poderoschen is hier eene gelijke omslagtigheid.
Ik bevond mij reeds verscheiden weeken in de Stad, toen ik mijn' Pas van de Police
eerst konde te rug bekomen, ten welken einde

(a) Onder deeze laatste meende ik hier eene Zijde-fabricq te bezoeken, doch vondt alleen een'
winkel: liggende de Fabricq, die een paar honderd Metièrs bezig houdt, tusschen Tula en
Kaluga. Het is enkel voor binnenlandsch vertier berekend; men koopt de Zijde te Moscou
in, en verwerkt ze vervolgens in die Fabricq van aanvang af, tot dat er allerlei fraaije Mans
en Vrouwen Stoffen, zelfs rijke met Goud en Zilver, uit te voorschijn komen. Andere
Fabriquen te Moscou heb ik niet gezien.
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ik genoodzaakt was er mij zelve heen te begeeven. De Secretaris des
Opper-Policeijmeesters zeide mij bij die gelegenheid, dat hij hier dagelijks van vieren
des morgens tot middernacht moest doorbrengen. De rust, die hij tusschen beiden
noodig had, moest hij in de uuren, die 't minste werk opleveren, bijna steelswijze
zoeken te verkrijgen. Om daarna een klein reisje van weinige dagen in eene nabuurige
Provintie te kunnen onderneemen, en dan te Moscou te rug te keeren, was het
wederöm noodig, beide den Gouverneur en Commandant om een' Poderosch te
verzoeken; en om deezen van hun te kunnen verkrijgen, wierden er een andere gang
of drie verëischt, op verschillende plaatsen, en een verklaaring van de Hospita, bij
welke ik logeerde, dat ik haar niets was schuldig gebleeven. De Poderosch boven
dien is maar voor één- of tweemaal vierëntwintig uuren van kracht; en zo men in
dien tusschentijd verhinderd wordt de reize te aanvaarden, moet hij met zeer veel
omslag, en met kosten vernieuwd worden: 't geen mij zelfs, daar ik deeze vernieuwing
al eens had laaten in 't werk stellen, toen bewoog, hoe zeer reeds half onpasselijk,
het beginnen van deeze Tour te waagen, 't geen ik anders waarschijnlijk nog een paar
dagen zou ingezien hebben: doch, gelijk daar na zal blijken met geen zeer gunstig
gevolg. Ook bij het terug komen te dier tijd, met hoe veel drift ik naar mijn Logement
verlangde, moest ik eerst evenwel op een Bureau nog aanrijden, om dezelde reden
als bij

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

117
mijne eerste komst, eer ik hetzelve bereiken konde. Eindelijk, toen ik, na lang genoeg
te Moscou vertoefd te hebben, wederöm naar Petersburg vertrekken wilde, was het
nu op het Stadhuis dat ik mijn' Russischen Pas moest afhaalen, en daarna ook den
Deenschen, dien men een' dag of drie laater, toen ik vernomen had, dat hij zich
insgelijks aldaar bevondt, mijn' knecht niet mede wilde geeven: 't geen echter, mij
niet bedrieg, voornaamentlijk tot oogmerk had, om zo ik door mijne tegenwoordigheid
ligter aan eenige kleine geschenken, die hier bij rechts en links moesten uitgedeeld
worden, te geraaken. Dan, met dit Stadhuis heb ik nog gelegenheid gehad op eene
veel onäangenaamer wijze kennis te maaken: eene gebeurtenis, die, schoon ze, in
een' zekeren zin, niets tot mijne reize doet, en mij geheel afzonderlijk raakt, evenwel
Rusland en deeze Hoofdstad zoodanig kenschetst, dat ik meen ze hier niet te moeten
verzwijgen, en ze dus kort, doch met de grootste nauwkeurigheid, uit mijn Journaal
naar de orde der dagen zal overschrijven.

[Beschrijving van het raadhuis en tegenoverliggend civiel gouvernement,
en verhaal van het voorgevallene op het raadhuis, omtrent het bezweeren
eener schuld]
Een Comptoir te Gothenburg, op welk ik eene zeer aanmerkelijke vordering had,
opgehouden hebbende te betaalen, wierdt er van mij geëischt, dat ik voor den
Magistraat van de Stad, waar ik mij te dier tijd bevinden mogt, de schuld zou
bezweeren, en hier van een bewijs naar Zweden overzenden. Niets kwam mij ligter
voor dan dit, 't geen voor elke Schepensbank in ons Vaderland de zaak
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van vijf minuuten zou zijn, om het te vraagen, te verkrijgen, en ten uitvoer te brengen:
dewijl het onderzoek naar de wettigheid zelve der vordering hier in geene aanmerking
altoos kwam: maar er enkel iets plegtigers, dan eene bloote Notariëele verklaaring
begeerd wierdt. Dan, zoo dra ik hier over met iemand der zaake kundig raadpleegde,
ontveinsde mij dezelve de groote zwaarigheden niet, die ik ontmoeten zou; en zeide,
dat het Stadshuis van Moscou zeer nieuw was, en dat men er van dingen van deezen
aart geen denkbeeld altoos had; hij wees mij intusschen eenigsins den weg, hoe ik
beproeven zoude om het aan te leggen.
Op den 2 September begaf ik mij dus naar dit Raadhuis, en; na er verscheiden
Kamers en Zaalen, vrij vol van menschen, doorwandeld te hebben, kwam ik in die,
waar een geheel heir van Commiesen of Clercquen, alle in uniform gekleed, aan
verscheidene tafeltjes zaten te arbeiden. Deeze Zaal is door eene groote glazen deur
van de Vergaderzaal afgescheiden; in de laatste, welke vrolijk is zonder eenige pracht
(al het overige was in dit gebouw verwulfd, laag en bedompt), en slechts met een
levensgrootte Portrait des Keizers vercierd, dat voortreffelijk geleek, zat een Praesident
met een' Assessor of agt, insgelijks in Uniform, doch daarönder een paar Russische
Kooplieden met den baard, bij welke laatsten de Uniform in 't Natiönaale kleed
veränderd was. Dit is eigentlijk het burgerlijk Stads-Gerichts-
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Hof, terwijl het Crimineele zich aan eene andere zijde van 't gebouw bevindt(a), en
het Cameraal Departement om laag. Somwijlen vergadert ook de Senaat op het
Raadhuis, wanner de Gouverneur Generaal het Voorzitterschap bekleedt. Na dat ik
binnen gelaaten was, en aan den Praesident mijne begeerte in 't Fransch had
voorgesteld, eene Taal die hij taamelijk wel verstond en sprak, wees hij mij aan den
Executor, die in 't voorige Vertrek het opzicht over de Secretarie scheen te hebben,
en een Lijflander was, derhalven ook het Hoogduitsch volkomen magtig, terwijl van
al zijne Suppoosten, gelijk ik in 't vervolg dikwijls bespeurd heb, niemand een ander
woord dan Russisch verstond. Deeze ontboodt mij des anderendaags te rug, en toen
ik er
Op den 3 September verscheen, riedt hij mij, mij aan den Gouverneur te
adresseeren, en denzelven te verzoeken, dat hij eene order aan den Raad zou
uitvaardigen, om mij den eed af te neemen, zonder welke order hij mij te kennen gaf,
dat de zaak veel hinderpaalen ontmoeten zou: gelijk ik weezentlijk overtuigd ben,
dat er

(a) Het vonnist tot den Knoet toe, en behoeft alleen in misdaaden van gekwetste Majesteit aan
den Keizer te berichten; kleine Executiën geschieden beneden op de plaats: gelijk het uitdeelen
van stokslagen en geesselingen met roeden. De Knoet wordt op eene afgelegen plaats in het
Zuiden van Moscou gegeeven.

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

120
zonder dit ook nooit iets van zou gekomen zijn.
Na op den 4 September vruchteloos dengraaf van Soltikow te hebben poogen aan
te treffen, begaf ik mij den dag daarna op zijne gewoone Audiëntie, en bood hem,
gelijk ieder deed, die er verscheen, mijn verzoek schriftelijk aan, hem te gelijk den
inhoud daarvan kortelijk open leggende, waar omtrent hij niet ongunstig scheen te
denken.
Op den 11 September informeerde ik mij te vergeefsch, zoo op het Stadhuis, als
op het Civile Stads-Gouvernement aan de overzijde, of er een order van dengraaf
gekomen was. Ook in dit laatste gebouw, waar, behalven eene meenigte andere
dingen, de rechtzaaken des Adels behandeld worden, vindt men talrijke Vertrekken,
tot verschillende Departementen of werksaamheden bestemd; en uitwendig heeft het
met de inrichting van het Stadhuis wel eenige overëenkomst. Ik sprak, na een
vreesselijk gedrang te zijn doorgeworsteld, eenige oogenblikken met den Civilen
Gouverneur, die hier wederöm de eenigste was, met wien ik in eenige mij
verstaanbaare Taal onderhandelen konde.
Op den 12 September vervoegde ik mij naar de Cancelarij des Gouverneurs
Generaal, om te verneemen, wat er omtrent de order aan het Stadhuis had plaats
gehad, en hoorde hier, dat dezelve alleenlijk was blijven liggen, om dat men mijn'
naam, die evenwel met de meeste duidelijkheid geschreeven was, niet had kunnen
leezen.
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Op den 14 en 16 September ging ik deels nog eens naar dezelfde Cancelarij, deels
naar Stadhuis en Civiel Gouvernement, om andermaal onderricht te worden, of de
order haar beslag had bekomen.
Op den 17 September vernam ik eerst, dat ik door den Gouverneur Generaal aan
het Hoogduitsche Justitie Departement op het Stadhuis was aangeweezen (niet
tegenstaande dien naam, wordt hier alles in 't Russisch behandeld), en dat het zelve
last had bekomen mij den eed af te neemen. Ik ijlde dus terstond naar het Raadhuis,
niet twijffelende, of de geheele zaak zou nu oogenblikkelijk kunnen volvoerd worden.
Men ontboodt mij tegen den volgenden dag wederöm.
Op den 18 September vertoonde ik mij dus hier op nieuw, en wel tot twee reizen
toe. Men had het bevel in der daad ontvangen: doch er deeden zich allerlei nieuwe
zwaarigheden op, inzonderheid over mijn' stand; en of ik niet op het Civiele
Gouvernement, in plaats van op het Stadhuis, behoorde. Na veel overlegs liet de
Executor mij noodigen, om des avonds eens bij hem aan huis te willen komen. Ik
wierd, dat mij zeer verwonderde, op het bestemde uur in zijn Coupé Koetsje, 't geen
zeer net was, afgehaald, daar ik tog zelf een huur-rijtuig, omtrent van een dergelijk
soort, bezat: maar daarëntegen vrij koel en hoog bij hem ontvangen (hoe zeer het
Vertrek en de Alentours niet veel rede tot hoogheid scheenen in te boezemen), en
over alles uitgehoord: ook in 't bijzonder over het geen de som, waarvan ik de
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wettigheid bezweeren wilde, wel omtrent bedroeg; mijn Pas wierdt mij afgevraagd,
en, zonder verderen uitslag, ontboodt men mij tegen een paar dagen daarna weder
op het Stadhuis.
Op den 20 September begaf ik mij tot twee reizen toe daar heen. Na de tweede
reize omtrent een uur gewacht te hebben, liet men mij een Request aan den Praesident
tekenen, en aan 't eind van elk der vier Paragraphen, waar uit het saamgesteld was,
voorzichtigheidshalve een woord ter neder schrijven.
Den 24 September. Nieuwe wandeling van mijne zijde naar dat eeuwige Raadhuis,
en nieuwe verschuiving van mijne zaak tot den anderen dag, om dat mijn persoon
nu eerst geverifiëerd moest worden.
Op den 26 September, toen ik er mij weder vertoonde, zondt men mij naar mijn'
Banquier, om hem eene verklaaring te doen tekenen, dat ik waarlijk het zelfde Individu
was, voor welk mijn Pas mij verklaarde. Dit stuk verkreegen hebbende, bezorgde ik
het in hunne handen.
Op den 30 September, wierd ik om 10 uuren op 't Stadhuis genoodigd, ter
volvoeringe der zaak. Na er weder een uur gewacht te hebben, verscheen tegen elven,
de Executor, die met mij naar de Gereformeerde Kerk moest rijden, ten einde den
eed mij aldaar te doen afleggen. De papieren wierden vervolgens gereed gemaakt;
doch in plaats van deezen weg met mij in te slaan, verliet de Man te-
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gen twaalf uuren Secretaries, en om half twee liet de Praesident mij binnen roepen,
en veröntschuldigde denzelven met eene ompasselijkheid die hem spoedig overvallen
was: zoo dat hij mij niet had kunnen verzellen; waar door dan de eindelijke afdoening
wederöm diende verschooven te worden.
De 2 October wierdt bijna geheel met de voortzetting deezer verveelende bezigheid
doorgebracht, Op een briefje, dat ik aan den Executor geschreeven had, wierd ik om
elf uuren op het Stadhuis ontbooden; van daar, na een' behoorlijken
Antichambreer-tijd, naar den General Achárow, die onder den Gouverneur van
Soltikow over de Stad bevel voerde, heen gezonden, aan wien men mij verzekerde,
dat men het Journaal der geheele zaak had doen toekomen. Doch de Generaal was
op de jagt; en op zijne Cancelarije wist men niets van een dergelijk Journal. Op het
Stadhuis te rug gekomen, noemde men mij iemand, die het gantsche bestuur van
Achárows Bureau oeffende; deeze had in der daad de de stukken ontvangen, doch
alles reeds aan den Policeijmeester gedepecheerd. Ik reed terstond daar heen, in eene
geheel andere streek van Moscou. De Policeijmeester sliep: doch een zijner
Commiesen berichtte mij, dat men hun van Achárows Comptoir niet het minste had
toegezonden. Wederöm een nieuw half uur rijdens naar dit Bureau te rug, om deeze
boodschap over te brengen. Hier bleef men staande houden, schoon het onwaarächtig
was, dat men wel deegelijk alle stukken daar heen
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had afgevaardigd. Na het middagmaal in mijn Logement tusschen beiden genomen
te hebben, reed ik wederöm naar den Policeijmeester, die nu ontwaakt was, en dien
ik zelve sprak; ik moest mij van hem naar een' Commies begeeven, die ongelukkiglijk
op dat oogenblik geen' tijd had, en den volgenden dag tot het aanhooren van mijne
belangen vaststelde.
Op den 3 October wachtede ik eerst weder een uur op het Bureau der Police, en
vernam toen, dat men den avond te vooren eerst zeer laat de stukken, die tot mijne
zaak benoodigd waren, had ontvangen. Men schreef nu over mij aan den Inspector
van het zoogenoemde Basmansche gedeelte der Stad, waar de Gereformeerde Kerk
onder behoort, en wees mij tevens naar dat Comptoir. Ik verscheen er vóór den brief,
wierd uitgevraagd, en, na eenigen tijd wachtens, weder naar de Police te rug gezonden,
om dat de Inspector, juist van daar in zijn Bureau gekomen zijnde, er niets van mij
vernomen had. Op de Police verzekerde men mij daarëntegen, dat er iemand te voet
met den brief naar het Basmansche Bureau gegaan was. Gelukkig waren deeze beide
Comptoiren niet ver van elkander afgelegen. Toen ik er mij dan weder heen begaf,
wierd ik eindelijk 's anderendaags 's morgens om agt uuren in de Gereformeerde
Kerk geäppoincteerd, om er den eed te doen: 't geen op den dag zelven reeds geschied
zou zijn, indien een Raadsheer, die er bij moest tegenwoordig zijn, zich op dat tijdstip
t'huis bevonden had.
Op den 4 October reed ik eerst omtrent den be-
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paalden tijd nog even naar het Basmansche Comptoir, en toen naar de Kerk, waar ik
bij den Predikant nog wel een uur vertoefde, eer de Police van het Quartier zich
vertoonde. Toen verscheenen er drie Amptenaaren in hunne Uniform, met de te
bezweerene Rekening, en het uit Zweden overgezondene Formulier van eed. Na een
hoope nieuwe onderhandelingen, waar bij de Zoon van den Predikant voor tolk
diende, begaven wij ons allen in de Kerk, en de Predikant nam mij in 't Hoogduitsch
vóór de Nachtmaalstafel, of het zoogenoemde Altaar, dat zich onder den Predikstoel
bevondt, den eed af. Toen wij in zijn huis te rug kwamen, reezen er wederöm
overleggingen omtrent de ondertekening op; men begeerde, dat ik mijne verklaaring
van den eed afgelegd te hebben, benevens mijn' naam, op drie bladzijden plaatsen
zou, niet tegenstaande hij op twee derzelven onder de rekening stond. De Predikant
en de drie Getuigen tekenden nu eene dergelijke verklaaring; de Policeij-raaden
namen vervolgens alles mede; om het langs denzelfden weg, dien het gekomen was,
naamentlijk van de Basmansche Quartier-Police naar de algemeene Police, van daar
naar de Cancelarije van Achárow, en van hier weder naar het Raadhuls te expediëeren.
Ik reed zelve naar een paar deezer Bureau 's, om aan de zaak wat spoed bij te zetten.
Den 5 October. Dit herhaalde ik heden op alle drie de laatste Bureau's, en vernam
daar bij, dat
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de expeditie van de Generaale Police des morgens van den voorigen dag reeds
geschied was, en dat de papieren echter eerst in den nacht bij Achárow waren
aangekomen.
Op den 8 October meende ik dezelven op het Raadhuis te kunnen afhaalen, doch
keerde na een anderhalf uur vertoevens, weder onverrichter zaake naar mijn Logement,
om dat alles nog voor de Cancelarij van het Raadhuis moest overgeschreeven worden,
nadien er voor eeuwig een Copie in de Archiven van diende te berusten.
Op den 9 October was mijn lot volkomen aan dat van den dag te vooren gelijk:
behalven dat ik op de Secretarie met een' Duitscher, die er zich, even als ik, stond te
verveelen, in gesprek raakte, en hem de behandeling mijner zaak op dit lastig Raadhuis
mededeelde: van wien ik toen vernam, dat ik veel van het gebeurde aan mij zelven
te wijten had, door den Heer Executor niet van aanvang aan een briefje van vijf- entwinting Roebels of iets dergelijks in de hand te hebben geduwd. Ik zal de gegrondheid
deezer opmerking aan haare plaats laaten: doch zij deed mij de afhaaling aan zijn
huis, die ik tot nu toe nooit had kunnen verklaaren, eenigsints minder onnatuurlijk
voorkomen. Ik had in der daad sedert lang gemerkt, dat hij, om het zachtste woord
te gebruiken, vrij onvriendelijk begon te worden ('t geen ik, om dit tusschen beiden
te zeggen, van den Praesident en de Rechteren zelven nimmer bespeurd heb): doch,
het hoofd steeds met gewoonten
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van mijn Vaderland vervuld, die niet zouden toelaaten om aan den Opper-Secretaris
van zulk een uitgebreide Cancelarij, alleen om de expeditie eener niets betekenende
zaak te bevorderen, een Ducaat of vijf aan te bieden: was tot dit oogenblik toe zelfs
het denbeeld mij daarvan niet voor den geest gekomen; en, toen het mij herïnnerd
wierdt, had ik van het humeur des Executors te veel geleeden, om hem voor al de
noodelooze gangen, en de verspilde uuren, die ik gedeeltelijk ook aan hem te
verdanken had, nog daarënboven te beloonen: behalven dat de zaak op 't punt was
van haare voltooijing te bereiken; gelijk ik ook in der daad, op den 10 October
wederöm op 't Raadhuis geroepen zijnde, de verklaaring omtrent den afgelegden eed
ontving, zonder bijna eenige kosten, dan eene fooi aan de Clerquen. Doch deeze
verklaaring, die in 't Russisch geschreeven was, moest ik nu weder, eer ik ze naar
Zweden met het overige verzenden konde, door een' Notaris, welke zich dit rijkelijk
betaalen liet, in het Hoogduitsch laaten overzetten. Indien ik slechts van verre had
kunnen voorzien, dat niet alleen deeze geheele eed daar na voor den Zweedschen
Ambassadeur te Petersburg zou hebben moeten herhaald worden: maar ook dat het
Hoogste Gericht van Stockholm een jaar of vier daarna het grootste gedeelte mijner
praetensie aan den Zoon des Debiteurs zou hebben toegeweezen, om dat de Hemel
hem met krankzinnigheid bezogt had: zoo zoude ik mij gewisselijk
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wel gewacht hebben van aan de onkunde en belagchelijke omslagtigheid der
Moscousche Stadsregeering, en misschien aan de inhaaligheid des Executors, zoo
veel tijd, dien ik beter besteeden konde, op te offeren.

Omliggende streek van Moscou.
[Moschenberg]
Ik zal mijne Leezeren niet vergen, mij op alle de Touren te volgen, welke het herstel
mijner gezondheid mij genoodzaakt heeft, verscheiden weeken achter één, in den
omtrek deezer Stad te doen, waartoe ik mij, gelijk natuurlijk is, de aangenaamste en
bezienswaardigste plekken had laaten opgeeven. Hoogten en laagten, Veld en Bosch
wisselen over 't algemeen met elkander af, schoon de Mosschenberg ten Westen van
de Stad de eenigste weezentlijke verhevenheid is, welke deezen naam verdient. Ik
heb mij verscheiden reizen met het rijtuig daarheen laaten voeren, waartoe men
gewoonlijk de Zuidelijke Stad uitrijdt, en dan allengskens aan 't klimmen raakt.
Geheel om hoog geniet men een heerlijk gezicht over Moscou; en in der daad heeft
men ook van hier eene tekening van hetzelve à vue d' oiseau vervaerdigd, doch die,
door de onduidelijkheid der enkele voorwerpen te weinig leerzaam was, om ze met
de vreesselijke som, die er voor gevraagd wierdt, te betaalen. Geen plaats zou mogelijk
geschikter kunnen uitge-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

129
dacht worden voor een Zomerpaleis, eenes Russischen Keizers waardig; en in der
daad treft men er nog de Fundamenten, aan van een onder Elisabeth, zo ik mij niet
bedrieg, begonnen gebouw, waar evenwel de Symmetrie eenigermaate schijnt te
ontbreeken; van achteren is een ondiep Bosch van fraaije Berken, daarna wordt het
vlakte; ter zijde ligt een bevallig Dorp, 't welk een breeder en dieper Bosch achter
den rug heeft. Daar dit Dorp eene goede herberg mist, komen er veele lieden op den
Mosschenberg zelve, wegens het uitmuntend gezicht; bij schoon weder en op
Feestdagen op het gras collatiönneeren. Op het afhellen des Bergs naar de Rivierzijde,
waar men eene sterke vegetatie, en een hoope natuurlijke wandelingen ontmoet, is
het gezicht wel niet zoo uitgestrekt als geheel omhoog, doch in sommige opzichten
wint het er zelfs in het schilderächtige bij, door de enkele partijën die het de eene na
de andere afzonderlijk aanbiedt, vooräl daar het juist het gantsche halfrond der Rivier
omvat. Met rijtuigen kan men van den Mosschenberg ook langs de andere zijde
afdaalen, en zoo, bestendig langs den oever der Moskwa gevoerd, ten laatsten over
eene houten brug in het Noordelijke der Stad te rug keeren; dan, hoe aangenaam het
oog hier ook op de voorwerpen ter rechter zijde moge geworpen worden, is de weg
te slecht, om het dikwijls te herhaalen.

[Petrowski]
Van het Barocque half Gothiek en half Tartaarsch gebouw, in den trant van een Paleis
en
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tevens in dien van eene oude Vesting opgemetseld, 't geen Catharina II, onder den
naam van Petrowski, aan den Petersburgschen weg, maar vier Wersten van Moscou,
heeft laaten stichten, en er somwijlen gelogeerd heeft, is het noodeloos iets te zeggen.
Niemand, geloof ik, zal bij den Architect, indien hij nog mogt leeven, er
gelukwenschingen over komen afleggen. Ik meen, dat men het inwendig reeds
ontmeubeld heeft. Van achteren treft men, na een met hoog geboomte bewassen
Plein, niet anders aan, dan een wild Bosch; geheel aan 't eind, meene ik dat een muur
een' grooten Moestuin, of een Veld dat tot andere teelingen bestemd kan zijn, insluit.

[Eenige andere plekken in de buurt der stad]
Ver buiten de Nikitskische Barrière heb ik ergens een Kerkhof van een' zoo geduchten
omvang naar evenredigheid, als de Stad zelve, gezien, met een geheel Heir deels van
eenvoudige Kruissen, deels van die bonte Tombes, waaröp de smaak hier te lande
valt, en een enkel cierlijker Monument. Voor eene gewoone begraaffenis koomt het
mij echter wat te zeer van de Stad afgelegen voor.
Een ouder, en, zoo 't scheen, verlaaten Kerkhof, met verscheiden steenen Zerken,
hier en daar zelfs bestrooid, heb ik ook nog eens in een ondigt Bosch, ik weet niet
meer of binnen dan buiten de liniën van Moscou, ontmoet. Aan de Oostelijke of
Noordöostelijke zijde der Stad, op den afstand van geen zeer groot getal van Wersten,
kan
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men, 't zij in het zoogenaamde St. Anna-woud, een uitgestrekt Bosch, waar wilde
laanen in doorgehakt zijn, wandelingen doen, 't zij zich naar het Ismaëlofsche Park
laaten heenrijden, 't welk een geheel met houten Palissades omrasterde Diergaarden
is, een dertig Wersten in den omtrek, met schoon en hoog geboomte van allerlei
soort, sommige digt en groupswijze, andere bij laanen geplant, tusschen beiden met
groote Graspleinen en stukken water; de grond zeer ongelijk. De rijtuigen worden
in het zelve toegelaaten, en men ontmoet hier geduurig talrijke kudden Herten.
Even buiten eene andere Barrière, en na bij den weg van Troïtza, vindt men eene
groote en nieuwe Arcade of Brug voor voetgangers, over een Dal met zeer veel Luxe
aangelegd; bijna zoude men dezelve voor noodeloos moeten verklaaren, terwijl er
de rijweg naast loopt, ten zij misschien, in sommige Saisoenen, hem de slijk of het
water op deeze plek voor wandelaars onbruikbaar mogt maaken.

[Keizerlijke buitengoederen van Kolomenskol]
Ik zal nu nog kortelijk een agttal Buitenplaatsen beschrijven, die ik in de streeken
van Moscou bezocht heb, en die niet verder van de Stad verwijderd zijn, dan dat men
ze ligtelijk of op een' achtermiddag of op een' dag heen en weder kan gaan bezichtigen.
Ik begin met twee, die aan den Keizer toebehooren, Kolomenskoi en Czaritza.
Het eerste zal niet veel boven een groot half uur rijdens van eene der
Zuid-Oostelijke Barrières af-
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liggen. Het Slot vindt zich op eene hoogte geplaatst, voor welke zich een aangenaame
landsdouwe opent, en aan wier voeten zich de Moskwa kronkelt. Te Kolomenskoi
heeft Czaar Peter het eerste licht gezien; doch het houten gebouw, dat hem toen
omving, bestaat slechts meer in de tekeningen, waarvan ik er eene bezit, en in een
houten model. Wanneer men thans van de Landstraat ter linkerzijde eene Poort
binnenrijdt, die noch nieuw, noch zeer regelmaatig is, ontmoet men een groot
Binnenhof, met eenige oude gebouwen ter zijde, benevens een paar Kerken, waarvan
de eene zoo goed als enkel Toren schijnt, en den form heeft van een' kegel, doch met
zeer veel uitwassen naar alle kanten. Het tegenwoordige hoofdgebouw ligt zijdelings
af, na dat men te vooren eene andere Poort is doorgegaan. Het is een modern steenen
Slot, doch niet zeer groot, en reeds weder vervallen. De wandeling intusschen zoo
achter het zelve op het Terras, als in de laagte langs de Rivier, is zeer bevallig;
vervolgens ook die in een uitgestrekt Bosch, 't welk iets verder dan het gebouw tegen
den stijlen Berg, en daarna nog tegen meerderen aanhangt, en zeer hooge en dikke
stammen oplevert van een soort van Berken, die geheel van de gewoone afwijken,
met ruisschende Beeken hier en daar in de Valleiën tusschen Berg en Berg.
Kolomenskoi trekt daaröm in den Zomer, door zijne behaagchelijke ligging,
verscheiden lieden uit de Stad naar zich toe. Het Dorp van
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denzelfden naam wint het in fraaiheid van de meeste Russische Dorpen af.

[En Czaritza]
Czaritza ligt meer dan eens zoo ver naar denzelfden kant. De geheele Landstreek
daar heen is vruchtbaar en aangenaam. Behalven het Koornland overziet men veel
Kool- en Komkommervelden, van welk laatste Gewas Kolomenskoi er geheele
duizendtallen aan eene Stad, die er zoo veel van nuttigt, doet toekomen. Eene vlottende
Brug brengt onderweegs over de Rivier, en men rijdt hier weder een Dorpje door,
dat alle tekenen van welvaarenheid draagt, en een soort van Colonie schijnt te zijn,
daar ieder huis zijn' Tuin van dezelfde grootte naast en achter zich heeft. Veel
Moezerijën, en regelmaatige jonggeplante Appelboomgaarden vertoonden zich hier
in den omtrek. reeds van verre ziet men Czaritza zich in de hoogte verheffen. Eer
men het nadert, rijdt men tusschen twee stukken water heen over een' Dijk, welke
die van ons Vaderland in het geheugen brengt. De opgang naar het Slot gaat taamelijk
stijl om hoog, en onder eene Poort, welke van boven tot brug over den hollen weg
moet strekken, heen. Het Slot met de omliggende gebouwen herhaalt dezelfde
Tartaarsche Gothique Architectuur van Petrowski, doch het is volkomen onvoltooid:
zoo, dat er zelfs de vensters nog aan ontbreeken. De overleeden Keizerin, die er de
Stichteresse van was, heeft het dus nimmer bewoond, zoo weinig als het groote
Paleis, dat zij in de buurt der Duitsche Slobode te
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Moscou liet oprichten. Voornaamentlijk is dit te bejammeren, wegens den Tuin en
het Bosch van achteren, welke de schoonste wandelingen, die men bedenken kan,
opleveren. Men heeft eerst Engelsche paden aangelegd langs het groote en irreguliere
stuk water, 't welk, wanneer men Czaritza binnenrijdt, ter rechterhand ligt, en een
Eilandtje in 't midden heeft. Het benedenste pad zelfs strekt zich verder dan de lengte
van het water uit, en loopt vervolgens langs een grazig Dal heen, met een wild Bosch
aan de overzijde; het eindigt niet dan met het Bosch zelve van den Berg van Czaritza,
aan wiens voeten men steeds heen wandelt; en hier heeft men eene Brug over eene
klein watertje ter zijde aangelegd, en een Sallon aan den overkant, aan eene
boerenwooning vastgehecht. Door het Bosch, 't geen tegen den Berg is aangeworpen,
loopen verder insgelijks verscheiden slingerende wandelingen meer dan ééne
verdieping boven elkaâr. Een zeer uitvoerig, doch even eens nog onvoltooid gebouw
staat op eene der verrukkendste plekken van deeze hoogte geplaatst, waar het oog
over een schoon en uitgestrekt gezicht op het water en ver aan de andere zijde
heerscht, terwijl een bloemrijk Gazon zich als een groen Tapijt langs de helling des
Heuvels ontrolt. Wij hielden, met het geen wij van Moscou medegebracht hadden,
hier in een der menigvuldige zoo deur- als vensterlooze Vertrekken van dit gebouw
een landelijk middagmaal. Niet ver van daar rijst er nog een kleiner Pavillon
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van den zelfden trant. Achter dit alles, en tevens achter het Hoofd-Paleis, doorwandelt
men nu, zoo ver men het verkiest, over een' effen bodem, een hoog Berkenbosch,
met rechte en slingerende laanen: sommige tot rijden, andere alleen voor voetgangers
geschikt; eenige deezer laanen strekken door de hoogte der regelmaatig geplante
Boomen tot een bewijs, dat hier reeds lang te vooren een Buitenplaats moet geweest
zijn. Wanneer men dit Bosch achter den rug heeft, bevindt men zich op nieuw in een
Engelsch Plantsoen, op de alleräangenaamste wijze getekend, en hier en daar zeer
gelukkig met het Bosch in één gesmolten. Het geen ik van Rusland gezien heb, biedt
waarlijk weinig aan, dat met Czaritza, indien het van een bewoonbaar en beter
geördonneerd Kasteel voorzien was, in vergelijking zou kunnen gebracht worden.

[Buitengoederen van den graaf Scheremetew, Ostankowa]
Ostankowa en Kuskowa behooren beide aan dengraaf Scheremetew toe, en vorderen,
om gezien te kunnen worden, de uitdrukkelijke vergunning des Eigenaars, die zich
thans meer aan het Hof van Petersburg, dan op deeze kostbaare Landgoederen bevindt.
Ostankowa ligt even een half uur gaans buiten eene der verwijderdste Barrières van
Moscou naar de Oostelijke zijde. Reeds even buiten de grenzen der Stad begint een
jong geplante laan daar heen te voeren. Men rijdt dan, digt bij het huis, een slegt en
ingeslooten Dorp voorbij, waaröp men voor het fraaije hek stil houdt, en
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eene Kerk in den gewoonen Russischen smaak vlak aan de linkerzijde laat liggen.
Het Woongebouw is slechts van hout, doch vertoont eene prachtige Façade met een
Peristile, en zes Colommen. Door laagere gebouwen wordt het met twee
voorüitspringende vleugels verbonden. De plaatsing is ver van onbevallig, en van
vooren werpt men het gezicht op een' ongelijken bodem met Veld en met Bosch;
gedeeltelijk ook op de Stad; de achtergevel, welke op den Tuin ziet, is mede zeer
vercierd, en, in navolging van sommige gebouwen in Italiäansche Villa's, heeft men
hier Basreliëfs tegen het muurwerk aangemetseld. Inwendig heerscht de grootste
verkwisting van kostbaare meubelen en cieraaden, waarbij men echter dikwijls den
goeden smaak vermist. Het Goud verblindt schier overäl het oog; de couleuren zijn
te bont; en ook hier, even als bij denprins Bezborodko, meent men zich somtijds
meer in een magazijn van Bronzes, Porcelleinen en fraaijigheden van allerlei aart te
bevinden, dan in met oordeel en Elegantie gekleede Vertrekken. Onder de Schilderijën
en Prenten ontdekt men insgelijks een hoope middelmaatigs. Doch een der grootste
fouten van een Paleis, waar aan zulke sommen te koste gelegd zijn, is geen geringere,
dan deszelfs onbewoonbaarheid. Degraaf, wanneer hij te Ostankowa zijn verblijf
houdt, bedient zich van den éénen zijdevleugel, die enkel uit eenige kleine Vertrekken
bestaat, niets meer dan net gemeubeld. Al het
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overige, boven zoo wel als beneden, is enkel voor groote Fëtes ingericht. Om laag
doorwandelt men verscheiden Zaalen en Gallerijn: eene groote Zaal onder andere
van eene onbegrijpelijke pracht, die vier Nissen heeft, in welke allerlei duure meubels,
een hoope goede moderne Statuën, benevens en paar Antiquen zich bij elkaâr vinden.
Eene Gallerije is ook hier en daar van Nissen voorzien, in welke Schilderijën hangen,
die meest Copiën zijn. Men ontmoet er echter ééne zeer goede onder, 't zij van of na
Guercino, die het bovenligchaam van een' Christus, welke zijn kruis draagt, voorstelt.
Eenige Vertrekken zijn in 't Arabesque, doch veel te bont, geschilderd. Boven wordt
men in eene opéénvolging van vier Apartementen gebracht, waarvan er een met
Gobelins behangen is. Een fraai Portrait des Keizers, de arbeid van een' van 's Graaven
Lijfëigenen, met eene heerlijke vergulde lijst, vercierde eene andere Kamer. In de
groote Danszaal in 't midden heeft men, met meer zeldsaamheden, verscheiden tafels
van Malachiet van een' aanmerkelijken omvang geplaatst. Een nog veel langere Zaal,
welke de geheele breedte van het Paleis ter zijde beslaat, is wederöm volkomen met
Schilderijën omringt, en in sommige van deeze kan men niet nalaaten veel verdiensten
te erkennen. Het Huis-Theäter langs de Achterfaçade is klein, doch er heerscht een
goede smaak in deszelfs Architectuur. Het meeste in het gantsche gebouw behaagde
mij de groote Eetzaal
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beneden, welke op vier Colommen van nagebootst Marmer rust, en een' Döme van
boven heeft, met een wierookvat, aan het Vertrek geëvenredigd, in 't midden onder
denzelven: 't geen uit zijn' aart verbiedt van de eetenstafel hier anders dan in den
form eens hoef ijzers in te richten; over den éénen ingang staat een antique Group:
de Godin der Gezondheid met een' Terminus, welke gezegd wordt te Athenen
gevonden te zijn. De Tuin is van verre naar den Engelschen trant gevolgd, doch op
geen zeer aangenaame wijze. Men treft er eenige Cederen gelijk men ze noemde, of
liever een ander soort van Dennen aan, welke haar omvang opmerkenswaardig maakt;
rondöm ééne derzelven heeft men tafels en banken gezet, welke door de uitgebreide
takken des Booms overdekt worden. Achter den Tuin doorloopt men nog uitvoeriger
wandelingen, in een Bosch uitgespaard.

[En Kuskowa]
Ostankowa heeft de tegenwoordige Eigenaar geheel uit den grond gebouwd, en den
gantschen aanleg in deszelfs tegenwoordige gedaante gebracht. Kuskowa daarëntegen,
't welk zeven Wersten van Moscou verwijderd is, van zijnen Vader geërfd: gelijk
men het aan Kasteel en al het overige aanziet, dat het een vierde van eene eeuw terug
dagtekent. De landstreek is hier aan alle zijden plat. De eerste oprij, door een soort
van Eerepoort, bevindt zich nog ver van het huis. Men rijdt voorbij een zeer uitgestrekt
stuk water, op welk een aardig Jagt zwemt, en verder voorbij een Dorp, en eene
meenigte gebouwen, tot dat men,
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na een' ruimen halven cirkel te hebben afgelegd, ten laatsten aan het Slot koomt, 't
welk wederöm zijne Kerk naast zich heeft, en vlak bij het zelfde water om hoog rijst.
Het is in der daad een schoon gevaarte, en de Vertrekken loopen wel door één. De
Decoratie en het Ameublement zijn zoo rijk, als men het vóór de verfijningen der
laatste tijden verstond; doch behalven eenige Schilderijën, Familie-portraitten en
Bustes; en op de tweede verdieping eene Geweerkamer, waar men het Zadel vertoont,
van welk zich Karel XII in den Slag van Pultawa bediende: bevat het niets, dat
grootelijks behoeft aangetekend te worden. De Hoofdzaal bevindt zich naar de
Tuinzijde in 't midden van het gebouw. De Tuinen zijn zeer uitvoerig, en vol Pavillons
en andere Architectuurstukken. Men kan ze in twee vakken onderscheiden, die door
den rijweg van elkaâr worden afgezonderd. Het eerste, vlak achter het huis, is voor
een groot gedeelte regelmaatig; het wordt door de Oranjerie beslooten, welke men
vlak tegen over het midden van 't woongebouw geplaatst heeft, met eene opene plek
tusschen beiden. Men bezichtigt in deeze afdeeling, het zoogenaamde Italiäansche
huis, en eene Grotte: doch de eene en andere beduiden weinig. Een Hollandsch huis
bootst den ouden Vlaamschen trant in Meubelen, Porcellein enz. niet kwalijk na.
Hier achter ontdekt men weder eene kleine Chineesche wooning; dan eene agtkante
Heremitage, waar de eenigste toegang tot de Bovenzaal, die het voornaamste van dit
gebouw
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uitmaakt, op een Sopha gezocht moet worden, 't welk drie persoonen te gelijk, die
er zich in nederzetten, van den bodem der benedenverdieping om hoog trekt: gelijk
de ronde eetenstafel ook door een gat wordt op en neêrgelaaten; zelfs de Couverten
naast een ieders plaats kunnen rijzen en daalen. Aan 't eind van deezen eersten Tuin
staat nog een lang houten gebouw, in welk de tegenwoordige bezitter bij het leven
van zijn' Vader fomwijlen plagt te logeeren, met eene reeks van Vertrekken, en eene
ruime Eetzaal. Een Tempeltje, met eene voortreffelijke Marmoren Statue der
overleeden Keizerin in 't midden, verheft zich naast het zelve. Langs den weg, die
de tweeërlei Tuinen van één scheidt, heeft men het Theäter geplaatst: een schoon en
groot gebouw, en inwendig naar de zuiverste regels gedecoreerd. Men beweert, dat
het een paar duizend menschen bevatten kan, daar het Huis-theäter van Ostankowa
slechts voor eenige honderden is. De voorigegraaf had het, nog even eer hij stierf,
in gereedheid gezien, en Catharina, toen zij uit de Crim te rug kwam, woonde er eene
vertooning in bij, waarvan geen andere dan de Lijfëigenen des Bezitters de
Tooneelisten waren. Den tweeden Tuin formeeren zeer uitvoerige slingerpaden door
een groot Bosch. Hij is wederöm, even als het voorig gedeelte, vervuld met
Kunstgebouwen van allerlei soort; sommige evenwel verdienen nauwelijks dat men
ze opnoeme. Het zonderlingste is ergens, zoo ik meen
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in nog een huis ter bewooning geschikt, een Vertrek, waar drie wasschen beelden
van levensgrootte, het ééne vooräl zeer natuurlijk bewerkt, aan eene tafel zitten te
collatiöneeren; en dan nog een Zaal in drieën afgedeeld, met de Portraitten der meeste
toen nog leevende Souverainen van Europa, zoo wel als met de oude Beheerschers
van Rusland naar de orde des tijds, en met eenige aanzienlijke Edellieden van dit
Rijk.

[Petrowskaja van graaf Rasumowski]
Petrowskaja van dengraaf Rasumowski, en Michalkowa van dengraaf Panin, liggen
niet ver van elkander af, eenige Wersten ten Noorden van Moscou. Het Berkenbosch,
't welk tot de eerste deezer plaatsen den toegang opent, en waarvan de bodem in den
Zomer een enkel tapijt van bloemen is, heeft iets majestueus. Achter het huis, 't geen
weinig vertooning maakt, loopt eerst een uitgestrekte langwerpig vierkanten Tuin,
geheel regelmaatig aangelegd, en in den vroegeren trant, met heggen, Berceaux,
geschooren Taxis, en zeer veel op elkander antwoordende laanen: doch achter
denzelven heeft men in laater tijden Engelsche wandelwegen voortgebracht, die
allengskens door een luchtig en aangenaam gegroupeerd Berkenbosch om laag
brengen aan een stuk water van zeer uitvoerigen omvang, en irreguliere buitenlijnen;
deeze paden verzellen den wandelaar geheel langs de Tuinzijde van het water; de
overkant schijnt weder een Bosch te zijn, dat men aan de Natuur heeft overgelaaten.
Voorts worden deeze gangen
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geborduurd door een verbaazend aantal bloemen, die hier de kunst heeft doen wassen.

[Michalkowa van graaf Panin]
Naar Michalkowa zijn het van daar nog eenige Wersten verder. De ligging deezer
plaats heeft iets ongemeen bevalligs; aan de ééne zijde vindt men Koornlanden, aan
de andere op nieuw een fraai water van onregelmaatigen vorm, met bergächtige
Bosch- en Veldgezichten, aan den tegen overgestelden oever. Vlak op het hek en de
Façade van het Kasteel koomt een breede straat uit, met nette huizen van hout, doch
die als steen geverwd zijn, aan beide zijden; iedere wooning staat op zich zelve, en
op eene gelijke evenredigheid van de volgende: gelijk ook iedere door haaren Tuin
omringd wordt; de middelste heeft een Torentje boven zich, even of het eene Kerk
was. Op deeze kleine Colonie volgt een schoon Berkenbosch, 't welk de groote
waterplas half omringt, en eene meenigte aangenaame rij- en wandelwegen bevat.
Het huis van Michalkowa levert niets bijzonder merkwaardigs op; de Tuin daar achter
heeft geene aanmerkelijke grootte, en vertoont wederöm Heggen, Starreboschjes en
al het overige reguliere van Petrowskaja. In de beide verste hoeken ontmoet men een
paar gebouwen, van welken het eene bewoond wordt; het andere is een Sallon in den
vorm eener Rotonde. De Tuin brengt eindelijk mede in een fraai Berkenbosch, doch
vlak in eene tegenövergestelde richting van het voorige. Door 't midden van het zelve
heeft men eene breede
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laan uitgehakt; ter linkerzijde loopen er paden naar den waterkant, en verder
veldwaards heen.

[Archangelsk van prins Gallitzin]
Archangelsk, aan één' derprinssen Gallitzin toebehoorende, en agttien Wersten van
de Stad ten Noordwesten aangelegd, verdient vooräl bezichtigd te worden. De weg
daarheen is weinig belangrijk; men rijdt de Moskwa tweemaal over, eens over eene
vlottende Brug, en de andere reize over een soort van Pont. Een breede rechte weg,
door Dennenbosch doorgehakt, voert onmiddelijk op de Plaats. Na verscheiden
kleinere gebouwen voorbij te zijn gegaan, ontdekt men het huis: een voortreffelijk
steenen gevaarte, met Peristiles, door Colommen geformeerd, aan drie kanten, en
van achteren naar den Tuin toe met een' even schoonen gevel. Men was nog bezig
er eene Colomnade bij te metselen, die het van vooren weder met een paar vleugels
verbinden moest. Inwendig is alles nog onvoltooid, en zal ook waarschijnlijk nog
niet zoo spoedig in order worden gebracht. Een ovaale Middelzaal naar den
achtergevel, het eenigste wat om laag gereed was, maakt een voortreffelijk stuk uit;
om hoog vond ik de muuren en Plafons met goede Arabesquen beschilderd; en in
een Vertrek of drie lagen een meenigte Schilderijën, daar onder eenige van een
redelijk Penceel, sommige zelfs van Hackert, nog op den bodem. Uit deeze
Bovenvertrekken, en van derzelver Balcons, genoot men schier naar alle kanten een
voortreffelijk gezicht: doch van de rivier, die be-
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neden den Tuin, en onder de laagere gebouwen, van welke ik zoo even spreeken zal,
vloeit, ontdekt men hier niets: 't geen mij voorkomt een groot gebrek van deeze
plaatsing te zijn. Een zeer breed Terras loopt aan de Tuinzijde langs dit gebouw; en
dit Terras weder wordt door eene prachtige steenen Balustrade van den veel dieperen
Tuin afgescheiden. Deeze heeft in 't midden een groot open vak, aan het eind van
welk men zich wederôm op een Terras gebracht vindt, dat een heerlijk gezicht naar
om laag op de kronkelende Moskwa, en ver aan de overzijde in eene landstreek van
veel verscheidenheid oplevert. Aan beide kanten zijn hier vleugels, welken de Familie,
met haar gezin, tegenwoordig nog bewoont, en die reeds op zich zelven voor een
zeer aanmerkelijk Buitenhuis zouden kunnen dienen, gelijk zij ook van binnen met
veel smaak gemeubeld zijn. Oranjeriën en Broeikassen heeft men aan beide zijden
aangelegd, en van vooren eene meenigte potten met schoone bloemen gezet; tegen
een der Terrassen aan wiessen Apricoosenboomen, de eenigste in Rusland, zoo men
mij verzekerde, die in de open lucht vrucht geeven; langs het afbellen van den Berg
wierden nog nieuwe Broeikassen in gereedheid gebracht. Aan de linkerzijde van het
middelvak met de drie Terrassen boven elkander, ontmoet men een paar laanen en
berceaux, benevens eene Menagerie, in welke een half dozijn zoogenaamde
Demoiselles, uit de Crim, een schoon en bevallig soort
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van Vogels, vooräl oplettenheid verdienden. Ter rechterzijde treft men meer
slingerende paden aan, door een hoog doch luchtig Berkenbosch; voorts een gebouw
onder den naam van Caprice met drie verschillende gevelen, in welk deprins zijne
Vertrekken heeft, een stuk of vier in aantal, met eenige Schilderijën en Prenten
behangen; ter zijde vervaerdigt men wederöm een nieuw gebouw, bestemd om zijne
Boeken en andere zeldsaamheden te bewaaren, waar men fraai Sculptuur-, Stucadoor-,
en geschilderd Arabesquen-werk tot verciering gebezigd heeft; de overige
penceel-arbeid van Plafon wil echter weinig zeggen; voorts bewaart men hier ook
de eene en andere Antique. Over het algemeen zijn mij op Archangelsk de
voortbrengselen des bijtels, die men hier en daar ontmoet, beter voorgekomen, dan
men ze in Rusland gewoon is te vinden: daar deprins van zijne Italiäansche reize
zelve veel heeft medegebracht. Een afgeslooten Tuin, die deeze Bibliotheek met de
tegenöverliggende woonvertrekken van Caprice verbindt, is wederöm vol van de
verrukkendste bloemen. Ter zijde der Buitenplaats liggen nog een paar
Dennenbosschen op eene hoogte. Om laag naar de Rivierzijde loopen mede nog
wandelingen, die met de overige der Plaats gemeenschap hebben.

[Snamenskoi van prins Dolgorucki]
Nog een Landgoed, dat ik in den omtrek van Moscou bezocht heb, is Snamenskoi
van denprins Dolgorucki, agttien Wersten ten Noorden, of even ten Noordwesten
van de Stad. De weg daar-
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heen is weinig belangrijk; men laat nabij denzelven veel Bosch ter rechter zijde
liggen, en rijdt op zekeren afstand omtrent den geheelen Berg om, op welken een
groot gebouw van prins Rasumovski, tevens met veel Bosch, zich vertoont.
Snamenskoi is op eene hoogte aangelegd, en geniet een zeer aangenaam en uitgestrekt
gezicht. Een lang hek breidt zich langs de breede Landstraat uit, met het Dorp aan 't
einde; verscheiden gebouwen echter breeken dit hek af; het woongebouw verheft
zich in 't midden derzelven, doch meer achterwaards, met een' gevel, waar aan eenige
Architectuur te koste gelegd is. Het heeft eene middelmaatige grootte, en is vrij
elegant gemeubeld: dan, door de lange afweezenheid der Eigenaaresse, waar aan
echter kort daarna eene ballingschap op haare goederen te gemoet kwam, bevondt
zich alles juist niet in de geregeldste order. Een kleine Divan, in de Nis eenes muurs,
geheel uit eene aanéénschakeling van Spiegelen saamgesteld, waar men zich ter
zelver tijd negen of elfmaal overzien konde, deed geene kwaade uitwerking. De
Buitenplaats is van verre naar het Engelsche gevolgd; het bevalligste is hier eene
wandeling door een hangend Bosch. Aan de overzijde der Landstraat was men bezig,
vlak vóór een ander Bosch, waar in mede slingerpaden gespaard zijn, een' Tempel
te bouwen. Drie groote stukken water, van ongelijke hoogte, en een ruim Veldgezicht
ter zijde doen hier eene voortreffelijke uitwerking.
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Troïtza, Pereslaw.
Mey, juny, 1799.
[Reize naar Troïtza]
Een gedeelte van deezen Zomer had ik aan verscheiden Touren naar de
Gouvernements-Steden eeniger nabuurige Provintiën toegewijd, gelijk naar Jaroslaw,
door haare Lijnwaad-(a), Tula door haare Staal-, Kaluga door haare
Aardewerk-Fabriquen merkwaardig; indien zelfs niet naar afgelegener plaatsen, bij
voorbeeld Casan met haare Tartaarsche Voorstad, en onderweegs naar de Jaarmarkt
van dat Nischney, waar zoo veelerlei Russische en andere Asiatische Volkeren
heenvloeijen, of wel naar Kiew met haare Catacomben. Dan, de ziekte, welke mij
verboodt de eerste deezer Touren te voltooijen, en die gevolgd wierdt door eene
langduurige ongesteldheid mijner geliefde Reisgenoote, uit de mijne voortgesprooten,
verstoorde alle deeze ontwerpen, en bepaalde ons tot de zeldsaamheden van Moscou
en tot de naast aan gelegene Buitenplaatsen, die ik reeds beschreeven heb. Deeze
eerste Tour dan, met welke ik een paar weeken meende door te bren-

(a) Behalven een hoope andere Fabriquen wordt deeze aan de Wolga gelegene Stad gezegd ééne
zeer groote Lijnwaad-Manufactuur van 667 weefgetouwen, en nog eene mindere van 220 te
bezitten. Ik heb er te Moscou het fraaiste tafellaken- en servetgoed van gezien.
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gen, was naar het vier dagrijzens verwijderde Jaroslaw bestemd. Het Klooster Troïtza
ligt ten einde van de eerste dier dagreizen, en omtrent zestig Wersten ten Noord-oosten
van de Stad, in welke men aan deeze zijde nog een goed uur rijdt, eer men de Barrière
gehaald heeft. Ik leide den weg met dezelfde paerden, het pleisteren daar onder
gerekend, in omtrent twaalf uuren af, en kwam dus, daar ik eerst in den nademiddag
vertrokken was, in het vroegste van den morgenstond te Troïtza aan; de duisternis
heerscht in dit Saisoen hier nauwelijks een paar uuren, waar na de eerste schemering
van den terugkeerenden dag zich reeds doet opmerken. De Landstreek tusschen
Moscou en het Klooster heeft niets bevalligs; zij is meest plat, behalven tegen 't laatst,
hier en daar zelfs vrij moerässig, zoo dat des avonds er een rook als van vuur over
heen waassemde. De Landstraat vond ik overäl van eene onmaatige breedte, doch
reeds de tweede helft ten uitersten slecht, en geheel aan de Natuur overgelaaten,
behalven waar de noodzaakelijkheid het werpen van dwarsboomen gevorderd heeft,
om te verhoeden, dat de rijtuigen niet geheel in den bodem zouden verzinken; hier
en daar zijn Bruggen over de Moeräs aangelegd, die men, als het niet geregend heeft,
somwijlen onder door rijdt. Dennen en Berken was al wat men aan beide kanten
bespeurde, en deeze laatste waren tegen 't eind van Meij nog op verre na niet in haar
blad. Op geen zeer grooten afstand van Moscou trekt men, hoewel een weinig van
den

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

149
weg af, een prachtig Buitenpaleis voorbij; en hier en daar vertoonen zich boven dien
in 't rond op deeze hoogte meer andere Zomerverblijven, schoon niet zeer talrijk,
benevens eenige Kloosters. Aan Dorpen ontbreekt het onderweegs van tijd tot tijd
wel niet, doch zij zijn meest alle armoedig. In eene boerenhut bij het pleisteren
binnentreedende, vond ik de Ouders van een Kind van weinig weeken bezig met het
zelve te reinigen, bezeepen, en verder toestel te maaken, om het in een' baköven,
opzettelijk daar toe op eene gemaatigde wijze gestookt, te leggen. Het Vertrek zelve,
waar deeze voorbereidselen geschiedden, was reeds bedompt en warm. Zoo wordt
de inboorling deezer Gewesten van zijne eerste jeugd af aan tot dat heete dampbad
voorbereid, waarvan hij zich, zijn geheele volgend leven door, naar de gebruiken
zijnes Vaderlands bedienen zal. Onderweegs, vooräl bij het naderen van Troïtza,
ontmoette ik verscheiden Groupen van lieden, die de Bedevaart naar het Klooster
ondernamen, of van dezelve terug kwamen. Meest waren het oude Vrouwen, boven
de Furiën lelijk, met vreesselijk korte rokken, en eene ook andersins zonderlinge
kleeding. Die der boerinnen van deeze streek is voor 't overige niet onäangenaam.

[Beschrijving van het klooster en keizerlyk paleis in hetzelve]
Troïtza-Sergiëfska-Monastir, of het Klooster der Heilige Drieëenheid, naar den
Heilige Sergiëf gedeeltelijk genoemd, is een der voornaamste Monnikskloosters en
Pelerinage-plaatsen van het Rijk, en wordt door een' hoogen en dikken witten muur
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van ijsselijken omvang ingeslooten, boven welken al deszelfs Torens en Koepels
uitsteeken. Aan den Zuidwestelijken kant heb ik de Landstreek, welke er onmiddelijk
tegen aan stoot, nog al rijzend en bevallig gevonden, doch aan de andere plat. In een
vlak hier bij gelegen Dorp verhuurt men Kamertjes aan de reizenden en verdere
bezoekeren van Troïtza. Het openbaare Hospice, dat zich hier tevens bevindt, en
waar men logeeren kan wanneer men alles medebrengt, is eigentlijk slechts voor
lieden van geboorte bestemd, die van den Griekschen Godsdienst zijn, en zich met
vroome bedoelingen herwaards heen begeeven. Aan 't hoofd van 't Klooster vindt
zich de Aartsbisschop van Moscou, de vermaarde Platon, gesteld: zonder echter
binnen de muuren van 't zelve te woowen, gelijk de Petersburgsche binnen die van
St. Alexander Newski zijn verblijf houdt: doch een gebouw in het drie Wersten van
hier afgelegene Klooster Bethaniën, waarvan ik zoo even spreeken zal, strekt hem
tot Residentie. Van een' brief aan hem voorzien zijnde, dien ik hem onmiddelijk liet
ter hand stellen, verwierf ik een bevel van zijnentwege aan den Archimandriet, welke
over een honderttal Monniken te Troïtza onder hem gezag voert, om mij alles, wat
er zienswaardig was, te vertoonen: doch eene waare of gemaakte ziekte van den
laatsten deed hem die taak aan één' der Studenten van het Seminarium opdraagen,
wiens gebrekkig Fransch mij verhinderde, van de kundigheden, die hij dan nog mogt
bezitten, de be-
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geerde vruchten te plukken. De uitwerking, wanneer men de groote Poort binnentreedt,
is zelfs voor iemand, die den Kreml van Moscou gezien heeft, treffend. Een prachtige
modern gebouwde Toren, in 't midden op zich zelve geplaatst, verscheiden Kerken,
een Keizerlijk Paleis, eenige laanen van Boomen, en een Tuin met een' Vijver, maaken
samen reeds in een bepaald bestek een niet onbelangrijk geheel: doch het geen bij
nadere betrachting de oplettenheid nog sterker naar zich trekt, zijn de uitwendige
vercierselen, en het schilderwerk tegen de buitenzijde der gebouwen aan. Meest alles
is in den Tartaarschen smaak, doch, even als aan het oude Paleis des Kremls, van
het aangenaamste soort. Van de negen Kerken, wanneer men alles samen rekent,
welke Troïtza insluit, wees men mij de drie voornaamste. In die der Drieëenheid
heerscht zoo groot eene pracht, als er zich meenigvuldige voorwerpen van Devotie
in opdoen. De Reliquiën van St. Sergius rusten er in een' hoek, naar de zijde van het
Choor in eene Zilveren kist onder een Baldaquin. Het geheele hek vóór dit Choor is,
volgens de gewoonte der Grieksche Kerk, met rijke geschenken, waar aan geen
Edelgesteente gespaard is, uitgedost, en het Choor zelve bewaart eenige heerlijk
gewerkte Instrumenten, tot Mis, Nachtmaal en andere Kerkelijke plegtigheden
behoorende. Van onderen tot boven heeft men het inwendige van het gantsche gebouw
beschilderd. De Uspenskische Kerk is volkomen de Cathedrale
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van Moscou. Nog eene andere, boven het graf van Sergius gebouwd, behaagde mij
uitneemend: daar zij min of meer afwijkt van den gewoonen Griekschen form, en
eer de gedaante van eene groote, eerwaardige, langwerpig vierkanten Zaal draagt,
dan van een Heiligdom. De Spijszaal der Monniken bevindt zich vlak hier bij. De
wooning des Metropoliets vercieren eene meenigte Schilderijën, en andere
kleinigheden, doch geen van alle van eenig aanbelang. Een Terras van achteren werpt
het gezicht op een' taamelijk grooten, doch verwaarloosden Tuin. Aan de Bibliotheek
ontbraken op dien dag de sleutels: doch zij bestaat slechts uit een 4000 Boekdeelen;
en het gemis van deezen schat te hebben kunnen bezichtigen, drukt mij naar al wat
ik er van vernomen heb, niet grootelijks. Het Seminarium, binnen de muuren van
Troïtza gevestigd, wordt door een paar honderd Leerlingen bewoond; en eenige
weinige Professoren en Meesters geeven er les. Het schijnt geheel op den voet van
het Moscousche, waarvan ik boven verslag heb gedaan, te zijn ingericht. Alle
behoeften der Jongelingen, zoo wel als die der Monniken, tot de Geneesmiddelen
toe, moeten van Moscou gehaald worden: want noch het Klooster zelve, noch het
daarbij gelegen Dorp, zijn van het minste voorzien. Ook met dagelijksche
levensmiddelen moet het in deezen omtrek schaars gesteld zijn. Behalven den
schoonen Toren ontmoet men op de opene middelplaats binnen de Klooster-
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muuren nog een soort van Monument, waar de gebeurtenissen deezer Geestelijke
Stichting, vooräl toen zij in den oproer der Strelitzen aan 't Hof tot vluchtplaats en
tot redding strekte, op aangetekend staan. Het Keizerlijk Paleis maakt de laatste der
merkwaardigheden uit, die men hier den vreemdelingen aanwijst: een laag gebouw,
't welk uit eene lange reeks van Apartementen saamgesteld is. De Vertrekken wierden
om deezen tijd schier alle vernieuwd in een' trant, die met opzet niet geheel naar 't
moderne overhelt: 't geen ook de verwulfde zolderingen der meesten niet gedoogen
zouden; grootendeels is het Fresco schilderwerk geworden van gezichten, Historische
en andere voorstellingen, in Medaillons. Men kan zich niet genoeg verwonderen
over de geringe pracht, welke de Russische Czaaren, nog slechts eene eeuw geleeden,
althans in hunne huisvesting, ten toon spreidden. Sommige Vertrekken zijn zelfs
naar hunne bestemming gantsch niet groot: doch een meubel, welk men gewis in
geen één derzelven vergeeten heeft, is een kagchel van onbegrensden omvang. Men
toont, onder alle deeze Apartementen, ook de Zaal, waar in Czaar Peter gericht hieldt,
en zijn' stoel.

[Beschrijving van Bethaniën: het klooster, in welk platon, de aartsbisschop
van Moscou, resideert]
Kort na dit grootere Klooster verlaaten te hebben, begaf ik mij naar het kleinere,
waar Platon zijn verblijf houdt. De streek is hier uitneemend landelijk. Eer men
Bethaniën genaakt, rijdt men voorbij eene uitgestrekte Buitenplaats, die hem mede
toebehoort; doch hij verkiest op zijne hooge jaa-
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ren het minder omslagtige gebouw, dat hem tegenwoordig huisvest. Het is in der
daad niet meer dan eene goede en niet eens zeer groote Particulierswooning, met
eene allerliefste Huiskapel, eenige tekeningen van Campanesi tot cieraad der
Vertrekken, en uit zijne vensteren een fraai gezicht: onder anderen ook op een nieuw
Seminarium, 't welk de Keizer laat stichten, op dat het meer onmiddelijk onder het
oog des Aartsbisschops zou kunnen bestuurd worden: zonder echter, indien ik wel
begreepen heb, dat dat van Troïtza daar door zal ophouden aanweezig te zijn. Platon
intusschen stond, terwijl ik in Moscou vertoefde, niet meer zoo diep in de gunst van
Paul, als welëer; ook verscheen hij zelden in de Stad, en het is reeds gebleeken, dat
op de groote Feestdagen alles door andere Geestelijken uit zijnen naam verricht
wierdt. Men houdt hem voor één' der geleerdste Geestelijken van zijne Kerk, en
behalven door zijn' Cathechismus, van welken ik boven iets gezegd heb, heeft hij
zich ook door verscheiden andere Godgeleerde schriften beroemd gemaakt. Voor
zijne hooge jaaren was hij nog een vrolijk aangenaam man, dien zijne langduurige
verkeering aan het Hof van Petersburg meer waereld, dan men bij Grieksche
Kloosterlingen doorgaans aantreft, heeft doen erlangen: gelijk zijn natuurlijk
schrandere geest zich hier door nog meer ontwikkeld heeft. De Kerk, het eenigste
wat ik, door hem, in zijn violet zijdenen Thalaar, verzeld, in het kleine Bethaniën
gezien heb, heeft
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mij door haare aardige inrichting getroffen, bij welke ik echter niet ontveinzen kan,
dat, gelijk er geen sprongen in de Natuur zijn, zoo ook hier in de Bouwkunde de
overgang van de Kerk tot het Tooneel mij vorgekomen is niet in één smeltender te
kunnen uitgedacht worden. Zoo dra men in dit langwerpig vierkant, 't welk, tegen
de gewoonte der Grieksche Tempelen, met eene Gallerij omgeeven is, binnentreedt,
ziet men terstond tegen een' Berg aan, welke van twee zijden door een' nagebootsten
ruwen Berg- of Rotsen-trap beklommen wordt. Het stelt den berg der Verheerlijking
van Christus voor. Om hoog bevindt zich het Altaar, waar des Zomers de Godsdienst
wordt waargenomen; de Winterkerk is om laag beneden het Altaar. De geheele
Decoratie kan, op zich zelve beschouwd, niet anders dan zeer behaagen.

[Pereslaw, en terug reize naar Moscou]
Drie Stations brachten mij van hier naar Pereslaw, halverwege tusschen de Hoofdstad
en Jaroslaw, door eene over 't algemeen veel bevalliger streek dan die aan de andere
zijde: schoon de Landstraat ook hier ongelijk van verdiensten was. Om twaalf uuren
des nachts hier aankomende, en mij reeds zeer ongesteld gevoelende, kostte het mij
de grootste moeite, om in het Quartier, waar ik te land gekomen was, op de naakte
houten brits, die mij wierdt aangebooden, ten minsten een paar hoofdkussens (want
de kussens mijner Reiskoets strekten mij toen, gelijk meenige andere keer, tot matras)
bij één te bedelen; en in een nabuurig
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groot huis, waar alles nog op de been was, weigerde men ze volstrekt. Des morgens
liet ik naar een' Geneesheer verneemen, of ten minsten naar eene Apotheek: doch
deeze laatste bevondt zich in het gantsche Stedeken niet, hoe zeer het, in het
Geögraphisch Woordenboek van Heym, als een plaatsje wordt opgegeeven, dat
duizend Kooplieden, al sluit men dan van deeze benoeming ook de Winkeliers niet
uit, binnen zijn' omkring bevat; en de eenigste Doctor, dien men er kende, lag zelf
te dier tijd in een zeer armoedig huis doodziek, en bezat hoegenaamd geen
Geneesmiddelen. Dit deed mij tot het terug keeren naar Moscou besluiten, daar ik
te Jaroslaw, indien ik mijne reize doorzettede, wel even spoedig had kunnen
aankomen, maar er mogelijk, hoe zeer eene Gouvernementsstad, in den beginne
althans, noch veel meer gemakken, noch veel meer hulp dan te Pereslaw ontmoet
zou hebben. Al wat ik van deeze laatste plaats heb kunnen oordeelen, is dat zij mij
vrij uitgestrekt, en op de Russische wijze zeer uit één gebouwd is voorgekomen; en
dat het er, gelijk overäl, aan geen Kerken en Kloosters ontbreekt. De levensmiddelen
waren er echter, volgens de getuigenissen van anderen, naar evenredigheid van veel
geringer waarde dan in de Hoofdstad. Ik vertrok in den namiddag, en moest den
nacht doorrijden: daar er, noch op de Stations onderweegs, noch op eenig Dorp, aan
onderkomen, dat is aan het verkrijgen van een Vertrek, hoe gering ook, voor ons
zelven, kon gedacht wor-
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den: want alle boerenkamers waren met groote Familiën opgevuld; en in den Zomer
zijn deeze Vertrekken nog onëindig bedompter, dan in den Winter, dewijl het open
zetten der kleine vensteren er dan geen lucht hoe genaamd in binnen brengt. In den
morgenstond zag ik de door de Zon verlichte gouden Torens van Troïtza weder
schitteren; en, na hier één' dag te hebben uitgerust, bracht ik het op den volgenden
nog even bij tijds te Moscou, om op mijn eigen bed, en onder de tederste bezorging,
eene ziekte van veertien dagen, veelal van wezenloosheid verzeld, te kunnen
doorstaan.

Nieuw Jerusalem, terugreize naar Klin.
October 1799.
[Beschrijving van het klooster Nieuw Jerusalem]
Toen ik tegen het eind van het voorig Deel mijne Leezeren van Klin naar Moscou
voerde, heb ik van de terugreize niets kunnen melden, daar ik tot deeze laatste een'
anderen weg verkoozen heb, ten einde het Nieuw Jerusalem, 't welk geen' grooten
omweg ten Westen vordert, in 't voorbijrijden niet onbezocht te laaten. Dit aanzienlijk
Klooster, ook het Woskresenskische of dat der Opstanding geheeten, en in zeer veel
opzich-
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ten niet minder belangrijk dan Troïtza, ligt omtrent de helft nader bij Moscou.
Snamenskoi, dat ik zoo even beschreeven heb, bevindt zich op den weg, en het
overige, zoo wel als het voorige, is meerendeels een platte landstreek. Men ontmoet
onderweegs nog een paar andere Buitenplaatsen, en enkele goede Dorpen. De plek,
waar men het Klooster gebouwd heeft, is wel gekoozen. Met zijne muuren omringd,
beslaat het geheel alleen eene hoogte, in 't rond door eene Valleie, en gedeeltelijk
door een Riviertje en nog een water bespoeld; aan de overzijde is de streek, of vlakte
met verschillende wateren, en een ondigt Berkenbosch of Park op groene vloeren,
met wandelingen tusschen beiden ('t geen onder allen de aangenaamste partij is), of
weder andere hoogten. Men kan den gantschen muur van buiten langs de Vallei
rondwandelen, en deeze gang zelve is belommerd. De groote poort van het Klooster
heeft men aan de Oostzijde geplaatst, en van daar daalt de afgang langsaam hellende
naar Woskresensk, een irregulier open klein Stedeken, dat vlak hier bij ligt, en aan
het Klooster zekerlijk zijn aanzijn te danken heeft; het beduidt slechts weinig, doch
het strekt zich langs de slingering van de Rivier op eene hoogte uit, beneden welke,
zoo wel als achter het Klooster, de wandelingen weder ten uitersten bevallig zijn. In
't geheel verëenigt deeze streek Bosch, Water, Bergen, Dalen, Koorn- en Grasvelden
enz. In de laagte ontdekt men nog een
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afzonderlijk gebouw, 't welk min of meer de kentekenen en vercierselen eener
Russische Kerk draagt, zonder dat ik evenwel stellig zou durven verzekeren, dat het
geen gebouw van vermaak der Kloostergeestelijken zij. Het Nieuwe Jerusalem
dagtekent eerst van de zeventiende eeuw, en bevat binnen zijne muuren niets
merkwaardigs dan enkel de Kerk. Uitwendig zelfs is ook deeze van geen ongewoone
schoonheid; en men heeft haar door aantimmering vergroot, die haar eene
onregelmaatige gedaante geeven: een' hoogen Toren bij voorbeeld slechts aan de
ééne zijde; een paar Koepelen, die niet op elkander antwoorden; en eene Kapel in
de laagte, die zich niet in 't midden geplaatst vindt. Inwendig echter is deeze Kerk
een schoon en zienswaardig Gedenkteken. Zij wordt gezegd nauwkeurig naar de
voetmaat en alle de evenredigheden der vermaarde Kerk van het Heilige Graf, in de
Hoofdstad van Palaestina, gebouwd te zijn (om welke reden men opzettelijke reizen
daar heen heeft laaten verrichten): evenwel met eenige kleine veranderingen: als bij
voorbeeld, dat het geen in het oude Jerusalem Marmor is, hier slechts gewoone steen
heeft kunnen worden: waar tegen evenwel, gelijk zoo even blijken zal, dit gebouw
wederöm zijne merkelijke voordeelen boven het oorspronkelijke bezit. Alle de
Kapellan, en de navolging van alle de Heiligdommen van dit laatste, vindt men
intusschen hier te rug. Kapellen en alles er bij gerekend, telt men in de dertig Kerken
onder
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dit ééne dak. Een Monnik voerde mij van de linkerzijde, wanneer men zich
naamentlijk met het aangezicht tegen den Koepel plaatst, door eene kruisdeur ter
Kerke in, zoo dat men zich alsdan in het middelste gedeelte derzelve bevindt. Dit
vormt een langwerpig vierkant, en is van een ander gedeelte ter rechterzijde, door
een beschot, dat zich tot aan het dak verheft, afgezonderd; er bevinden zich hier
slechts eenige Schilderijën, en eigentlijk is het de plaats voor 't Volk bestemd. De
volgende afdeeling maakt een half ovaal uit, met Gradijnen, op de wijze der oude
Theäters, die aan de rondloopende zijde achter elkander zich om hoog verheffen. 't
Is hier zoo heilig, dat ik nauwelijks de vergunning verkrijgen konde, er te mogen
ingaan. Of ik, wegens de moeijelijkheid om met den Monnik te spreeken (meest door
de vertolking van een' onkundigen Huurknecht), de rede hiervan wel begreepen heb,
weet ik niet: doch ik meen, dat het de plaats des Oud-Jerusalemschen Tempels
verbeelden moet, daar Christus gepredikt heeft. Mijn Leidsman noemde het slechts
den rechten Tempel. Tegen het beschot aan, had men eene Gallerij of drie boven
elkander doen rijzen. Achter de Gradijnen zag men door Arcades heen, zoo dat men,
in den buitengang wandelende, het oog wederöm in deeze gewijde plaatse kon werpen.
Hoe zeer ik mij niet herïnnere hier eenig gewoon Altaar ontdekt te hebben, moet het
tog in dit Heiligdom zijn, dat men officiëert. Ter
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linkerzijde des ingangs treft men eindelijk het derde en fraaiste gedeelte der Kerke
aan, 't welk weezentlijk door zijn' hoogen kegelächtigen Dôme eene treffende
uitwerking doet. Het is, om laag ten minsten, door niets van het eerste deel
afgezonderd; doch men bespeurd den Dôme pas wanneer men er onmiddelijk onder
koomt. Te Jerusalem moet hij, naar de Tekeningen en Prenten die ik er van gezien
heb, naar evenredigheid onëindig laager zijn; ook heeft hij aldaar slechts eene enkele
vensterlooze opening om hoog, waar het licht door nederdaalt. Hier in 't tegendeel,
waar vorst en sneeuw dit niet gedoogen zouden, heeft men op eene zeer bevallige
wijze vijf rijën vensters in 't rond boven elkander geplaatst, waarvan, gelijk van zelve
spreekt, iedere hoogere rij een' kleineren cirkel formeert, dan de geen, die hem
vooräfgaat; elke rij heeft eene rondloopende Gallerij vóór zich. De benedenste evenwel
vertoont zich, van binnen gezien, slechts even met haare Arcades, doch tusschen
deeze daarëntegen en de vensteren loopt hier de wandeling; en er bevinden zich op
deeze plek nog een meenigte Kapellen, die het echter, wegens de gelijkvormigheid
der Kapellen om laag, niet de moeite waard was te bezichtigen. Vlak onder den
Dôme, en dus midden in dit gedeelte der Kerk, staat het Heilige Graf, onder een
Tempeltje op zich zelve, 't welk in een' goeden smaak gebouwd, en uitwendig geheel
verguld is. Van vooren daalt men er langs
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trappen in neder, kruipt dan onder een' binnenmuur door, en ziet aan de rechterzijde
het Graf, van mans lengte, omtrent drie voet hoog, en twee breed, met een' zerk er
boven op, op welken een Christusbeeld geschilderd was. De muuren van dit Tempeltje
zijn mede beschilderd, en van vooren hangt het in Italiën genoeg bekende Volto
santo, of het afdruksel van Christus aangezicht op een' zweetdoek, de vrucht van
gantsch geen onkundig penceel. Achter het Heiligdom, dat ik zoo even beschreeven
heb, nu rondgaande, zag ik de Kapellen, van welken het grootste aantal zich hier
geplaatst vindt: sommige in de hoogte, en onder deeze de Kapel der kruissiging,
andere weder gelijksvloers of nog laager, gelijk die van St. Helena, die geheel uit de
Kerk uitgetimmerd is. De belangrijkste is buiten twijffel die der kruissiging. Men
heeft naamentlijk bij het bouwen der Oud-Jerusalemsche Kerk in de dwaaling
verkeerd, niet alleen dat de plek waar men ze gesticht heeft, het weezentlijke Graf
des Zaligmaakers insloot, maar zelfs dat de Kruisberg zich zoo nabij dit Graf heeft
bevonden, dat één gebouw de beide gewijde Tooneelen overdekken konde. De
onwaarheid van de eene en de andere stelling is lang beweezen, en ieder weet, dat
beide Kruisberg en Graf buiten het tegenwoordige zoo wel als het vroegere Jerusalem
aan de Westelijke zijde, en in de laagte moeten gelegen hebben, waar nooit geen
Stad geweest is. De dwaaling intusschen, welke, ook zelfs in Palaesti-
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na's Hoofdstad, de Kerk van het Heilige Graf veel minder belangrijk maakt, dan zij
anders nog zou kunnen geächt worden te zijn, is, gelijk uit het boven gezegde blijkt,
letterlijk in de nabootsing gevolgd. Men toont dan in deeze Kapel de drie openingen
in den klippigen bodem van Calvariën, in welke de Kruissen zijn geplant geweest;
en de spleet in de Rots tusschen twee Kruissen in, bij het beeven der aarde ontstaan.
Deeze en de overige Kapellen hangen alle vol, gelijk zoo veele Grieksche
Godsdienstige gebouwen, met Schilderijën, die, zonder eene meesterlijke hand te
verraaden, voor een gedeelte evenwel niet onbevallig voor het oog zijn.
Ook onder de overige Kapellen hebben er verscheidene tot de Lijdensgeschiedenis
betrekking, en men is daarbij aan Maria, Johannes en de verdere omstanders niet
ongedachtig gebleeven. Men toont ook een soort van hok, in welk een levensgrootte
Christusbeeld, gelijk de Monnik zich uitdrukte, in arrest zat, dat is gereed, om,
wanneer alle toebereidselen gemaakt zouden zijn, de wreede straf te ondergaan. In
nog eene Kapel bewaart men het Bekkeneel van Adam, in hout nagevolgd naar het
oorspronkelijke dat Jerusalem bezit; het heeft iets meer dan de gewoone grootte, en
vertoont een' uitwas van been, in den vorm van een' ring, aan beide wangen: 't welk
ik betuig onkundig te zijn, wat, volgens het stelsel van Gall, in onzen eersten Vader
voor bijzondere
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gemoedsneigingen of zielsdriften moet aanduiden. 't Geen zekerder is, is dat dit
doodshoofd geen tronie van Grieksche vormen tekent. Den schat der Kerke beloofde
mij mijn Leidsman insgelijks te doen zien, zoo dra ik eenig geld in eene armbus zou
geworpen hebben: doch toen 't geschied was, bracht hij mij, in plaats van zijn woord
te houden, buiten de Kerk, en vertrok: 't geen ik echter liever aan een kwalijk verstaan,
dan aan het verbreeken zijner belofte wil toeschrijven. De wooning des Archimandriets
is voorts het eenigste gebouw in dit Klooster, wat nog eenige uitwendige gedaante
heeft. Het getal der Monniken bedroeg te dier tijd, indien ik wel verstaan heb, slechts
drie- en- dertig.

[Terugreize naar Klin]
De vroeg overvallende avond, en een weg, dien het niet raadsaam geöordeeld wierdt
in donker af te leggen, verbooden mij, na met het Nieuwe Jerusalem gereed te zijn,
het verder op dien dag, dan tot het groote Dorp Petnatza, of Vrijdag (een Markt die
op dien dag gehouden wordt, heeft er den naam aan gegeeven), te brengen, waar ik
in een paar nette boerenkamertjes nog al een redelijk Nachtquartier aantrof. De Kerk,
die ik des anderendaags morgens, een' Zondag, bezocht, was zeer vrolijk, in een'
goeden smaak vercierd, en stikkend vol. Toen, na de Consecratie, de deuren van 't
Choor zich openden, drongen er verscheiden lieden op den Pope in, om den beker
te kussen; vervolgens naderden een Vrouw of tien met jonge Kin-
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deren, aan welken hij met een lepeltje de Communie, zoo 't mij voorkwam, toediende,
ten zij dit een andere mij onbekende plegtigheid geweest mag zijn. Het overige van
den weg naar Klin leverde, gelijk het geheele Gouvernement van Moscou aan deeze
zijde, eer men het dorre Twersche bereikt, eene vruchtbaare, aangenaam golvende,
en aan verscheidenheid van gezichten niet armoedige Landstreek op.

Jamburg, Narva.
April 1800.
[Reize naar Jamburg]
Thans gaa ik over tot het verhaal mijner terugreize naar het Vaderland, met weinig
omwegen van eenig aanbelang dan dien van Warschau. Gelukkig ondernam ik ze in
't laatst van den Winter, die op mijn verblijf te Moscou volgde, even voor den dooi,
't geen mij bevrijdde, van de zeven Posten tusschen Petersburg en Narva, welke voor
't grootst gedeelte, even als die naar de zijde van Novogorod, over balken en door
Moerassen heen loopen, bij vochtig weder afteleggen; of liever van te Petersburg
nog weeken langer nutteloos te moeten doorbrengen. En niet tegenstaande dit, vond
ik echter dien weg, ook nog bevrooren, op sommige plekken zoo slecht, smal en met
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gaten, dat ik eenige Wersten achter elkaâr een grooter getal paerden moest laaten
aanspannen, en het rijtuig met touwen vastbinden, welke, ten einde het voor het
omvallen te behoeden, door een aantal menschen wierden vastgehouden. De slede,
die ik voor den tocht naar Moscou in het voorleeden jaar had laaten vervaerdigen,
maar waarvan ik te dier tijd mij niet bediende, had ik er thans uit voorzorg onder
laaten plaatsen. Het was een zwaare lompe Machine, uit twee balken in de lengte
bestaande, die van vooren zich met elkaâr verëenigden, en van achteren, zoo ik meen,
door een' dwarsbalk verbonden waren; van onderen was yzer; de assen van de koets
rusteden op de beide zijdebalken, terwijl men de vier wielen er van afgenomen, en
onder den bak had vastgebonden. Deeze geraakte door die plaatsing omtrent een'
voet laager bij den grond; en, niet tegenstaande al de gladheid des sneeuws, verëischte
het geheele twee paerden trekkens meer, dan indien ik met de wielen gereeden had:
doch in veiligheid won ik er buiten twijffel op zulke wegen veel bij. Te Strelna
verwijdert men zich links af van de Chaussée die naar Petershof voert; op de volgende
Station rijdt men voorbij het Landgoed van den rijken Armeniër, van welken ik in
het voorig Deel even gesproken heb, 't geen in den Zomer niet onäangenaam gelegen
moet zijn; den toegang vormt een breede laan, of liever een weg uit een Dennenbosch
uitgehouwen; men ziet er eenige natuurlijke Watervallen, fraaije Bruggen, verscheiden
huizin-
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gen, en daar onder het schoone woongebouw met Colommen. De Tuin evenwel
schijnt niet zeer uitgestrekt. De derde post, Koskowo, is de eenigste tusschen Strelna
en Jamburg, waar men des noods een' nacht zou kunnen doorbrengen. De gantsche
vijf posten lange streek tusschen deeze plaatsen is open, en weinig bewoond; ook
ontmoet men er slechts zelden het een of ander nietsbeduidend Dorpje. Jamburg is
een zoogenaamd Steedje aan eene kleine Rivier gelegen, doch heeft, behalven een
soort van Decoratie, uit een zeskant Plein en twee enden breede straat bestaande,
waarvan de gebouwen eenvormig wit gepleisterd, doch reeds wederöm vervallen
zijn, niet anders dan gewoone houten boerenhuizen, en is in niets van een Dorp
onderscheiden. Het bezit evenwel eene voortreffelijke Herberg, waarvan de Hospes
tevens eene hem toebehoorende Wollen-deken-fabricq bestuurde.

[Beschrijving van Jamburg en Narva]
De Station van hier op Narva is niet meer zoo slegt dan de voorige, en loopt meest
door Dennenbosch. Reeds op een groot aantal Wersten vertoont zich deeze Stad voor
het oog. Eerst vindt men zich, wanneer men nadert, in eene vrij uitvoerige Voorstad,
daalt vervolgens zeer in de laagte, om over een Riviertje te trekken (iets breeder dan
dat van Jamburg), wiens uitvloeijing in de Oostzee aan Narva den handel toestaat,
van welken ik boven gesproken heb. De eigentlijke Stad ligt aan den anderen Oever;
hier ziet men eerst in de hoogte een vervallen, schoon nog niet geheel onbruik-
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baar Kasteel liggen; vervolgens een ander soort van Slot, thans beide tot Casernen
gebezigd. Bij dit tweede Slot loopt de weg onder eene Brug door, die van boven uit
het gebouw in de Hoofdstraat voert, terwijl men met rijtuigen genoodzaakt is, al
draaijende in de hoogte, deeze zelfde straat te bereiken. Zij is smal en niet geheel
regelmaatig recht; een paar parallel straaten gaan aan beide zijden, 't geen voorts
door eenige dwarswegen doorkruist wordt. Langs de Hoofdstraat breidt zich een
Markt uit, op welke het Stadhuis gebouwd is. Aan de andere zijde treft men de
zoogenoemde Nieuw-stad aan, die uit eenige gebouwen van laater aanleg saamgesteld
is, van welken er één zich zeer gunstig van de overigen onderscheidt. De
Vestingwerken bevinden zich naar deeze zijde in een' zeer goeden toestand; en eene
Voorstad eindigt wederöm alles. Narva, althans het oudere gedeelte, vertoont reeds
eene geheel andere wijze van bouwen, dan de overige Russische Steden, die ik gezien
heb, en heeft meer van den vroegeren Duitschen trant. Alles is hier in der daad ook
reeds Hoogduitsch, en op het Raadhuis bedient men zich van beide Taalen tevens.
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Reize naar Riga.
Dorpat, Wolmar.
April 1800.
[Reize naar Dorpat]
Tusschen Narva en Dorpat zijn negen Posten, waarvan de vijf eerste tot Esthland de
vier laatste reeds tot Lijfland behooren. De streek in Esthland, schoon ze een' beteren
weg opleverde dan aan de andere zijde van Narva, was voor meer dan de eerste helft
in een' hoogen graad akelig en ellendig, zonder bijna Dorp of huis te ontdekken; en
de laage, schraale, van boven gestorvene Dennen, deeze zelfs nog dun gezaaid, zonder
eenig ander geboomte, getuigen genoeg van de armoedigheid des bodems, al zocht
hij die dan ook onder de blankheid des sneeuws te verbergen. Meest alles is doodsche
vlakte. Eerst bij de vierde Station begint het iets bergächtiger te worden, en de Dennen
eene schoone en rijzigere gedaante aan te neeemen: behalven nog dat zij hier en daar
met Elst of Berken afwisselen. Ook in Lijfland zijn de Posten aangenaamer en
verscheidener, dan die van het eerste en grootste gedeelte van Esthland: doch ook
hier kost het weinig moeite de Dorpen te tellen, en het land is dun bewoond.
Onderweegs ontmoetede ik van tijd
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tot tijd op deeze geheele Route schoone Ossen, welke naar Petersburg gevoerd
wierden, waarvan mij het soort van oogen, zeer verschillend van die der
Nederlandschen, inzonderheid trof. De Postïnrichting plagt geheel onder het bestuur
des Adels deezer streeken te staan, doch hij heeft er thans bijna niets meer dan de
betaaling van overgehouden; de Posthuizen zijn alle naar één ontwerp gebouwd: met
een paar goede Vertrekken naamentlijk en Cabinetten aan beide zijden. Van het
eerste Posthuis af ziet men ook hier reeds de Duitsche wijze van timmeren, vooräl
ten opzicht der vensteren. Vloering en deuren winnen het ver van de Russische
woongebouwen: doch de Canapé's ontbreeken; het witte brood verdwijnt, even als
ik dit aan de overzijde des Golfs, naar den Zweedsche en Finschen kant, heb
opgemerkt, zoo dra men zich buiten het eigentlijke Rusland bevindt; de room en
boter daarëntegen zijn hier voortreffelijk. De Postmeesters spreeken alle Hoogduitsch:
doch de Landstaal is, zelfs nog ver in Lijfland, Estisch, een Dialect van 't Finsch. En
waarlijk men behoeft op de afschuwelijke troniën, en het draaderige niet aan één
geschakelde vloshair der boeren slechts het oog te werpen, om de Russische Finnen
van de streeken van Frederikshamn en Wiburg terstond te herkennen, en er een
Menschenras, van de Russen zoo wel als van de Letten, die op hen volgen wanneer
men verder Westelijk op deeze Route voortreist, geheel
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onderscheiden, in te ontdekken; de Vrouwen zijn iets minder lelijk van aangezicht
dan de Mans.
De laatste Station der negenen welke eindelijk te Dorpat brengt, en vijf- en- twintig
Wersten lang is, hieldt mij een' gantschen dag bezig, en, shoon de landstreek op
dezelve het aangenaamste van deeze gantsche Tour was, zal ik echter de verveeling
van dien rit niet ligtelijk vergeeten. De dooi had zich nu even, doch met kracht,
beginnen te openbaaren, en mijne slede begon daar door ook tevens al haar
glijvermogen te verliezen, en of eene aanhoudende wrijving op de vochtige sneeuw
te ondervinden, of diep in dezelve in te snijden. De agt paerden, met welke ik af was
gereeden, wierden reeds in 't gezicht van 't Posthuis met twee, en niet lang daarna
nog eens met twee vermeerderd; en deeze twaalf evenwel bleeven tusschen beiden
wel vijftig maalen steeken, zoo dat de koets met hulp van menschen of van windässen
telkens weêr aan den gang moest gebracht worden; waarschijnlijk zou zij tot na den
dooi onderweegs gebleeven zijn, indien ik niet, eenige Wersten van Dorpat, en reeds
tegen het vallen van den avond, gelegenheid gevonden had, nog drie sterke paerden
van een' Landbezitter, die hier een op zich zelve staande gebouw bewoonde, te huuren;
en met dit vijftien-span reed ik Dorpat weldra triumpheerend binnen.

[Beschrijving van Dorpat]
Hoe veel belangrijker zouden de berichten, die ik in staat ben van deeze Stad te
geeven, uit
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hunnen aart niet geweest zijn, indien ik in een der beide laatste jaaren dezelve doorreist
had, en dus van de Universiteit had kunnen spreeken, die er sedert opgericht wierdt,
met alles wat de mildheid van Alexander aan derzelver luister heeft te koste gelegd!
Dan, terwijl ik dit voor volgende Reisbeschrijveren moet overlaaten, zal ik hier niet
anders dan ten uitersten kort kunnen zijn; daar ik een groot gedeelte van den dag;
dien ik er rustede, met de schikkingen om mij van de slede te ontdoen, mijn rijtuig
weder op de wielen te zetten, en 't geen de Kibietke der bedienden betrof, heb
doorgebracht. Dorpat strekt zich taamelijk ver in de lengte uit; aan de Petersburgsche
zijde daalt men van eene hoogte in hetzelve neder; aan de Rigasche daarëntegen, na
dat men in de Stad weêr langsaam opgeklommen is, ziet men enkel vlakte. Een
stroom, met eene fraaije steenen Brug van drie boogen, en een paar Poorten, of iets,
dat hier naar zweemt, er over heen (den middelsten boog der Brug kan men ophaalen),
scheidt de Stad van de Voorstad af. Deeze laatste ligt meest naar het Zuiden gekeerd,
en bestaat voornaamentlijk uit houten huizen, die weinig van de Russische in gedaante
verschillen. De Stad biedt eenige fraaije moderne gebouwen aan, vooräl rondöm de
Markt, op welke het Raadhuis vlak tegen over de Brug geplaatst is. Tusschen beiden
echter ontmoet men ook een hoope geverwde houten huizen. Een Kaai langs de
Rivier, van verscheiden winkelen
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voorzien, en een paar andere lange doch irreguliere straaten, welke de Markt
doorsnijden, loopen met deeze Kaai eenigsins parallel. De Russische en Luthersche
Kerken liggen digt bij elkander naar de Oostelijke zijde. De eerste maakt uitwendig
meer vertooning, dan wanneer men in dezelve binnentreedt. De andere is oud. Des
Zondags morgens wordt hier alvoorens in 't Hoogduitsch gepredikt; ik vond er,
schoon de Leeraar eene talrijkere Vergadering verdiende, slechts omtrent hondert
Toehoorders, doch deeze bijna zonder uitsluiting lieden van meer dan den burgerstaat.
Tegen den middag neemt de Godsdienst in 't Estisch zijn' aanvang; en hier was alles
wederöm zoo vol, als het te vooren ledig was geweest: doch moeijelijk zoude er in
eenig ander gewest van Europa eene schaar van lieden, van Mans vooräl, kunnen
opgeweezen worden, waar zich zoo veel door de Natuur misvormde troniën, en zoo
veel afzichtig hair, bij elkaâr verzamelde. Veele Vrouwen hadden een soort van
rij-rokje aan; het hair misstond haar minder, om dat zij het van achteren in een' staart
gevlochten droegen, die bij sommige deezer Esthische Herderinnen, met roozenroode
linten overdekt was, terwijl andere met eene Vitta van rood laken den schedel
omwonden hadden. Op de hoogten, die ook van de Noordelijke zijde Dorpat
bezoomen, ziet men insgelijks nog de Ruïnen eener Kerk. Het getal der inwooneren
van deeze Stad zal omtrent 6000 bedraagen; verscheiden Adelijke Fami-
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liën bevinden zich daar onder, die hier eene nog vrijere samenleeving genieten, dan
te Riga, waar de Russische Civiele en Militaire Hoofden deeze ongedwongenheid,
hoe weinig dan ook, toch steeds eenigermaate belemmeren. Voor den inlandschen
Handel ontbreekt het niet aan Kooplieden. Fabriquen heeft men er niet aangelegd,
doch van eene nabuurige Spiegelfabricq wordt binnen de Stad zelve het glas
verfoelied. De doortocht is hier sterk; aan vreemdelingen echter laat men de meeste
dingen, die er verkocht worden, duurder dan te Petersburg betaalen. In den omtrek
van Dorpat neemen op het land reeds de huizen een' aanvang, welke van die groote
steenen, die men op het Veld ziet liggen, althans van onderen, gebouwd zijn, en
tevens pannen daken hebben. Andere huizen weder zijn op den Duitschen trant van
staande en liggende balken opgetimmerd, met vierkanten vakken tusschen beiden,
die men met klinkers opvult, welke daarna bepleisterd worden.

[Reize naar Wolmar]
't Was vooräl tusschen Dorpat en Wolmar, dat ik beproefde, wat het in zich heeft,
om in een land, waar de sneeuw gewoonlijk een paar voeten hoog ligt, den dooi te
gemoet te reizen. Ik bedien mij van deeze uitdrukking, niet alleen om dat men dien,
gelijk van zelve spreekt, onderweegs in dit Saisoen tog eens ondergaan moet, maar
inzonderheid, om dat, naar maate men Zuidwestelijker voortreist, men hem ook
spoediger ontmoet. In de streeken, waar ik mij te dier tijd be-
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vond, was de sneeuw reeds aan 't smelten geraakt, toen ik in de buurt van Petersburg,
nog zonder zweem van vochtigheid te ontdekken, over denzelven heen gleed. Op
verscheiden Velden konde men reeds geen wit meer bespeuren; op andere plekken
daarëntegen lag de sneeuw nog dik op één gepakt; 't geen op den dag van mijn vertrek
van Dorpat tusschen de eerste en tweede Station ten gevolge had, dat mijn rijtuig
onbeweegchelijk in een gat bleef steeken, uit welk het niet dan met hulp van paerden
en menschen kon gered worden: terwijl drie sleden van een' Lijflandsch Edelman,
hier als uit den Hemel gevallen, om onze persoonen intusschen uit de onäangenaame
plaatsing in eene half ter zijde overhellende koets te redden, ons naar het nog negen
Wersten afgelegene Posthuis heenvoerden; de Kibietke mijner Bedienden had op
dien dag niet minder dan zevenmaalen omgelegen. Buiten Dorpat ziet men in de
vlakten en dalen bijna geen Dennen meer, maar enkel Berken en Elst; op de hoogten
daarëntegen, waarvan men er verscheiden ontmoet, waren dezelve genoeg te
ontdekken, en stonden bloeiënd: gelijk de geheele landstreek, schoon steeds van
weinig Dorpen of enkele huizen voorzien, hier ook aangenaam en afwisselend is.
De derde Station was minder belangrijk, en bracht mij over Velden van gesmolten
en stroomende sneeuw, en op 't laatst door een Dennenbosch van verscheiden Wersten,
halverwege Wolmar, doch tevens
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voor een Riviertje, dat anders slechts eene zeer geringe breedte heeft, en des Zomers
met eene Reeppont overgevaaren wordt, doch waarvan nu, na dat het ijs hier eerst
een' dag of twee te vooren was losgeraakt, de gesmoltene sneeuw de wateren zoodanig
buiten hun bed gebracht had, dat de reep ver te kort schoot om van den eenen tot den
anderen Oever te reiken. Dit hieldt mij twee dagen lang te Teilitz stil; verscheiden
andere Reizigers, die echter wegens hunne ligtere rijtuigen een' dag vroeger
overgevoerd wierden, deelden er met mij in het zelfde lot; en onder deezen hielp
inzonderheid de Generaal Dumouriez, die er langs een' omweg uit Petersburg
insgelijks was aangekomen, mij de verveeling, of liever het ongeduld, dat zulk een
blijven liggen op reize bijna steeds veröorzaakt, door het belangrijke zijner verhaalen,
merkelijk verzachten; en ik belijde gaarne, dat de aandoeningen, die hij mij
meenigmaalen in 1793 heeft doen ondervinden, zeer verschillend waren van die,
welke zijne gesprekken thans in mij verwekten. Toen er aan deeze gebeurtenissen,
welke te dier tijd reeds zeven jaaren heugden, gedacht wierdt, antwoordde hij
lagchend: Ah vous vous seriez accoutumé a moi, je n'etois pas si mechant! Doch
tevens vernam ik meer dan ééne gewigtige omstandigheid van hem, die tot deeze
Epoque behoorde, en die het voorzichtiger is hier niet ter neêr te schrijven. 't Geen
ik echter vrij stellig, schoon niet uit den mond des Generaals,
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zou durven verzekeren, is dat zijn oogmerk niet geweest is de Republicq voor zijn
Vaderland, maar voor zich zelven te veröveren: 't geen zijn invloed op de Armée
onder zijn bevel, uit welke hij in dit geval de Commissarissen der Natiönaale
Conventie wel kans zou gezien hebben te weeren, en voorts de sterkte onzer Liniën,
gevoegd bij de Hollandsche Bondgenooten, met welken hij kwam, en de nog talrijkere,
welke hier op hem wachteden, hem zonder veel moeite zou hebben doen ten uitvoer
brengen. Bij deeze gelegenheid heb ik ook den eigenhandigen brief geleezen, met
welken Lodewijk XVIII hem even te vooren op nieuw in gunst had aangenomen:
gelijk hij thans ook, voor de tweede reize, zo ik mij niet bedrieg, naar Mitau reisde,
om aan denzelven zijn Hof te maaken, en hem van zijn wedervaaren te Petersburg,
en den ongunstigen uitslag zijner voorstellingen aldaar te onderrichten. De grond,
op welken hij zich bij dien ongelukkigen Vorst, over zijn Ministerie van
Buitenlandsche zaaken in 1792, toen hij in dienst van Lodewijk XVI stond, en zijn'
daar op gevolgden Veldtogt verdedigd had, was de ontwijffelbaare gewisheid, die
hij beweerde door zijne Correspondentie verworven te hebben, dat de Pruissische
en Oostenrijk-Arméen, die toen tegen Frankrijk aanrukten, het oogmerk om de
Monarchie te redden alleenlijk voorwendden, doch in der daad met geen ander bezield
waren, dan om Provintiën van het Rijk af te scheuren: 't geen hij als een getrouw
Minis-
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ter, en als een Vaderlandlievend Franschman, nooit meende den Koning te mogen
aanraaden van straffeloos te dulden. Of intusschen, onder andere omstandigheden,
de Raad van het tegenwoordige Hoofd der Bourbons zich met deeze Apologie
vergenoegd zou hebben, is eene vraag, die mij meer dan twijffelächtig voorkoomt.
Doch men meende den kundigen en doorsleepen Generaal, van wiens bedoeling men
nu genoeg verzekerd was, om op hem staat te kunnen maaken, voor het tegenwoordige
noodig te hebben, en toetste daaröm mogelijk zijne verklaaringen niet aan de regelen
der strengste Geschiedkunde. Hoe dit zij, Dumouriez, dien ik daarna nog eens te
Hamburg terug gevonden heb, geraakte ligter over het opgezwollene Riviertje in
Lijfland, dan welëer over den Moerdijk. Dan, dit geluk wedervoer niet tevens aan
een' anderen Reiziger, die insgelijks op den zelfden avond met ons allen te Teylitz
was aangekomen. Hij had reeds bij het eerste hooren, dat de overtocht onüitvoerlijk
was, de zichtbaarste ongerustheid doen blijken, doch moest zich, zoo wel als wij,
aan zijn lot overgeeven. In den nacht of morgenstond haalt eene op hem afgezondene
Kibietke, met twee Policeij-bedienden van Petersburg, hem in; deeze, na den
Postmeester van hunnen last onderricht te hebben, arresteeren hem; zijn geheele
rijtuig wordt doorzocht, alle zijne papieren voor den dag gehaald, geöpend,
doorsnuffeld, en toen verzegeld en medegenomen,
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waar mede verscheiden uuren nog van den volgenden dag verliepen. Het was een
Koopman, die een' Pas bekomen had, om voor vier maanden buitenslands te reizen,
ten einde zijne zaaken voort te zetten, doch die zich bewust moet geweest zijn, van,
wegens het een of andere gezegde, of wegens een vermoeden tegen hem opgevat,
gevaar te loopen, van in deeze reeds voor hem te korte afweezenheid gestoord te
zullen worden. Ieder in het Posthuis (en hij was bij sommigen bekend) deelde in
zijne omstandigheden; en de voorspraak, inzonderheid van den Postmeester, die voor
hem instond, en zich verbondt hem tot nadere orders als zijn Arrestant te zullen
houden, bracht eindelijk te weeg, dat de Petersburgsche Kibietke alleen met zijne
papieren, en niet met zijn' persoon terug trok, schoon een der twee bedienden van
de Police hem echter hier bleef gezelschap houden. Ik heb lang daarna toevallig
vernomen, dat alles nog taamelijk wel met hem afgeloopen is.
Mijn overtogt over het Riviertje, 't welk weder iets gevallen was, ging op den
derden dag nog met zeer veel moeite gepaard; het rijtuig wierdt in de gewoone Pont
geplaatst, uit welke het aan den tegenövergestelden Oever met kracht van
manschappen en paerden door het water heen gesleept moest worden. Van hier waren
het nu nog nog drie Stations naar Wolmar; de eerste is meest vlakte met Koorn- en
eenig Weiland, terwijl men onderweegs langs het Stedeken Walk rijdt, dat weinig
betekent, en
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slechts eene onvoltooide Kerk heeft; de Godsdienst wordt er in de Voorstad in de
Kerk van een' Edelman waargenomen; de andere Station is enkel Bosch; de derde
insgelijks, schoon er tusschen beiden meer opene plekken zich vertoonen, en de
Dennen der voorige Post zich hier en daar tegen Berken en Elst verwisselen; eenige
streeken zijn er ook wat bergächtiger dan te vooren. De aankomst te Wolmar is
bevallig en schilderächtig, ter rechterzijde laat men, eer men het Plaatsje genaakt,
het landgoed van den Baron van Löwenstern, Wolmarhoff, op zekeren afstand ter
rechterzijde liggen: een goed, 't welk voor een der aanzienlijksten van de Provintie
doorgaat, en van een groot woongebouw, schoon maar van ééne verdieping, voorzien
is.

[Beschrijving van Wolmar. Iets over de Esthen en Letten]
Wolmar zelve ligt aan de Aa, een Riviertje waar over men eene Brug gebouwd heeft,
van welke men op eene hoogte, die de Markt is, oprijdt, de vrij goede Kerk, met de
Ruïnen van een Slot er naast aan, ter linkerzijde laat, en ter rechter eene korte straat
met eenige nette huizen van steen of van geverwd hout inslaat, waar op eene Voorstad
volgt, met Tuinen achter de meeste wooningen; het Posthuis heeft men eerst een
klein quartier uurs verder geplaatst. Het beste gebouw van Wolmar is het Schoolhuis
op de Markt; het Plaatsje is anders zeer klein, en weinig meer dan een Hollandsch
Dorp; in den omtrek ontdekt men nog hier en daar eenige andere
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Heerenhuizingen, doch van minder aanzien dan Wolmarhoff. Ook in deeze Stad
wierdt, even als te Dorpat, de Godsdienst in twee Taalen gehouden, doch nu niet
meer in 't Hoogduitsch en Esthisch, maar in 't Hoogduitsch en Lettisch; het Riviertje,
voor welk ik een paar dagen stil gelegen had, scheidt omtrent (want de Grenzen zijn,
gelijk van zelve spreekt, zoo nauwkeurig niet te bepaalen) twee Volkeren van elkaâr,
die, noch in uiterlijke, noch in Taal, het minste onderling gemeen hebben. De Letten,
welke zich in dit Westelijke gedeelte van Lijfland, en geheel Courland door, tot over
de Pruissische Grenzen uitbreiden, zijn in der daad een geheel ander Menschen-ras,
dan de misvormige Esthen of Finnen; de Mans, hoe zeer hen niets, ook in de kleeding,
bijzonder onderscheidt, hebben ten minsten geen onbevallig gelaat, en een soort van
bruin en wel aan één verbonden hair, gelijk in het grootste gedeelte van Duitschland
en onder ons. De Vrouwen zijn minder schoon, en veröntcieren zich, des Zondags
althans, door eene lelijke karpoetsmuts zonder klep, en een paar mantels of Schaals
boven elkander: de onderste doorgaans gecouleurd, de bovenste wit of grauw, en
korter dan de voorige. Algemeen wierdt mij verzekerd, dat er met de Letten meer te
verrichten is, dan met de Esthen; dat zij zich veel beter tot bedienden schikken, en
het Hoogduitsch of andere Taalen gemakkelijker leeren: daar de Esthen in 't tegendeel,
gelijk in het uiterlijke, zoo ook in vermogens,
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zich ver beneden de eersten in de rang der redelijke schepselen van onzen Aardbol
geplaatst vinden, hoe zeer hun Caracter voor niet erger gehouden wordt dan dat der
Letten. De Landlieden spreeken ook hier, even als aan de overzijde van het Riviertje,
bijna geen andere dan hunne oorspronkelijke Taal, die met de Litthausche
gemeenschap heeft; en de Duitsche Godsdienst, die te Wolmar tweemaal des Zondags,
zoo wel als de Letsche, gehouden wordt, en wel door de twee zelfde Leeraars, doet
slechts een zeer gering getal van Toehoorders, en deeze nog geen lieden van den
eersten rang, bij één komen, terwijl de schaar der Letten een uur daarna onëindig
gedrongener is. Daar men onder de beide zoo na aan elkander grenzende, en tevens
zoo zeer van elkaâr verschillende Volkeren, voor hun Christelijk onderwijs door den
opentlijken Eerdienst gezorgd heeft, spreekt het ook bijna van zelve, dat men op de
vertaaling der Gewijde Boeken in de Moederspraak deezer lieden insgelijks is bedacht
geweest; en dat dit wederöm heeft aanleiding gegeeven, om de Taalen op zekere
regelen te brengen. Ik heb van dit alles daarna te Riga gekocht, wat ik er van heb
kunnen bekomen. Het bepaalt zich, wat het laatste betreft, tot HUPELS Esthnische
Sprachlehre für die beyde Hauptdialecte, den Revalschen und den Dörptschen, nebst
einem vollständigen Wörterbuche. Riga und Leipzig 1780. 8vo. en STENDER's
Lettisches Lexicon. Mitau 2 Th. 8vo. (1789.); en, ten opzicht der Heilige Schrift, tot
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een Esthonisch. Nieuw Testament, reeds in 1727 in 8vo te Riga uitgegeeven(a); en
een' Letschen Bijbel, in 2 Deelen 8vo, in 1794, in dezelfde Stad gedrukt. Het Onze
Vader in beide Taalen, in de Noot onder deeze Bladzijde overgebracht, zal het
onderscheid, 't geen de spraake der twee Volkeren kenschetst, genoeg doen opmerken;

(a) In het Esthisch heeft men wel het Nieuwe Testament, en, even gelijk in het Lettisch,
Gezangboeken, en Cathechismussen, doch niet den geheelen Bijbel vertaald. Ik weet niet,
onder welk der beide Volkeren, dan of het onder alle beide geweest is, dat eenige Edellieden
aan hunne boeren Bijbels of Nieuwe Testamenten geschonken hebben, doch die door deeze
spoedig in de kroegen verzet wierden.
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bij het Esthische zal ik echter het Finsche tevens voegen, om weder tusschen deeze
twee hier en daar de overëenkomst aan te toonen(b). Behalven
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(b)

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Finsch.

Isä meidän joka olet taiwaisa,

Esthisch.

Meije Issa, Taiwan,

Lettisch.

Muhsu Tehws, debbesis,

Uw naame worde geheiligd.
F.

Pyhitetty olkon sinun nimes.

E.

Pühhändätus sago sinno Nimmi.

L.

Swehtiths lai tohp taws wahrds.
Uw Koninkrijke koome.

F.

Lähestykön sinun waldakundas.

E.

Sinno Rikkus tulgo.

L.

Lai nahk tawa walstiba.

Uw wille geschiede, gelijk in den
Hemel, alzoo ook op Aarde.
F.

Olkon sinu tahtos, niin maasa, kuin
taiwasa.

E.

Sinno Tahtminne sündko, kui
Taiwan, nida ka Ma päal.

L.

Taws prahts lai noteek, ka debbesis,
ta aridsan semmes wirsu.

Geef ons heden ons dagelijksch
brood.
F.

Anna meille tänäpänä meidän
jokapäiwäinen leipämme.

E.

Meije päiwälikko Leibä anna meile
täämbä.

L.

Muhtu deenischku maisi dohd mums
schodeen.

En vergeeft ons onze schulden,
gelijk wij ook vergeeven onzen
schuldenaaren.
F.

Ja anna meille meidän welkamme
andexi, niinkuin mekin andexi
annamme meidän welwollistemme.

E.

Nink anna meile andis meije süüdä,
nida kui ka meije andisanname
ommille süüdleisille.

L.

Un pametti mums muhsu parrodus,
ka arri mehs pamettam saweem
paradnekeem.
En leidt ons niet in verzoeking, maar
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deeze Volkeren, heeft men mij verzekerd, dat er nog oorspronkelijke Lieven hier en
daar in de Provintie verspreid zijn, welke hunne eigene Taal

verlost ons van den boozen.
F.

Ja älä johdata meitä Kiu samxeen.
Muttapäästä meitä pahasta.

E.

Nink ärräsaatko meid Kiusatussase
sisse, enge pästa meid ärrä Kurjast.

L.

Un ne eewedd mums eeksch
kahrdinaschanas: Bet atpesti muhs
no ta launa.

Want uw is het Koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid. tot in
eeuwigheid.
F.

Sillä sinun on waldakunda, ja
woima, ja kunnia, ijankaikkisesti.

E.

Sest sinno perrält om Rikkus, nink
wäggi, nink auwustus, iggawetsel
Ajal.

L.

Jo tew peederr ta walstiba, un tas
spehks, un tas gohds muschigi.
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hebben overgehouden; meest zijn het boeren, doch eenige derzelven liggen niet onder
den band der Lijfëigenschap.

[Reize naar Riga]
Naar Riga zijn het nu, wanneer men Wolmar verlaaten heeft, nog zes Stations. De
eerste, schoon niet buitengewoon belangrijk, laat echter niet na aangenaam en
vruchtbaar te zijn; de tweede is bergächtiger, en vertoont, een klein half uur eer men
aankoomt, een Heerenhuis met een' vrij vercierden Tuin, en tevens een Dorp er bij;
beide voorwerpen zijn in Lijfland onderweegs bijna zeldsaam genoeg om eene
aantekening te verdienen,
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schoon de Dorpen over 't algemeen aan deeze zijde van Wolmar toeneemen. Het viel
te dier tijd op de Posthuizen niet ligt aan paerden te geraaken, deels wel door het
aantal reizenden, doch meer nog door dat der Couriers. De Postmeesters waren
genoodzaakt overäl van hunne vijf- en- twintig paerden er zestien voor Estafetten
gereed te houden, van welken twee op een' dag bijna het geringste getal was; waarbij
nog kwam, dat het aantal paerden, 't geen elk deezer Couriers beweerde noodig te
hebben, insgelijks vermeerderde. Het gevolg hier van was, dat men de andere
Reizigers bijna overäl dwong het dubbele van den gewoonen prijs te betaalen. De
duurte en schaarsheid van den haver, door den miswas van het jaar te vooren, had
boven dien de ongelukkige dieren zoo doen vermageren, en hen van kracht beroofd,
dat ik in plaats van zes stuks, welke genoeg in staat waren mijn rijtuig voort te trekken,
er telkens tien behoefde. De derde Station ging voort bergächtig te zijn, aanvankelijk
met Bosch, daarna met eene meer geöpende landsdouw, en met Koornvelden. Op de
vierde neemt een zeer zandige streek haren aanvang met laage Dennenstruiken, welke
vervolgens volkomen Duin wordt; men moet zich onderweegs de Aa op een Vlot
laaten overzetten. Neuermilen, het laatste Plaatsje, waar men van paerden verwisselt,
en waarvan het Posthuis tevens tot een Logement dient, waar de Rigaërs zich van
tijd tot tijd met maaltijden komen verlustigen (die hun
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echter waarschijnlijk duur te staan komen, zo de Logementhouder hen zoo
onmededogend als mij behandelt), ligt mede wel in eene zandige en duinachtige
dreef, doch welig met Dennen begroeid. Van het hoogste deezer Duinen ziet men de
gantsche vlakte van Riga vóór zich. De Stad, slechts elf Wersten van hier verwijderd,
biedt er zich met haare drie spitse Torens op de voordeeligste wijze aan; doch vlak
vóór zich ziet men eenige Lagunen, met een soort van Dijk er door heen; daar na
evenwel koomt men aan een beter water, 't welk zich met de Zee verëenigt. Van
achteren heeft men mede een fraai stuk waters, doch verder eene laage boschächtige
streek. Ter zijde liggen een paar Buitenplaatsjes. Ook de breede, gulle, en meest met
boomen bepoote weg naar de Stad wordt door een hoope kleine Heerenhuisjes,
herbergen enz. bezoomd. De Voorstad, saamgesteld uit laage houten huizen, aan
beide zijden eener ruime straat geplaatst, en sommige daar onder geverwd, neemt
reeds op de agtste Werst een begin, en brengt in eene tweede Voorstad, binnen de
Barrière. Hier is de straat wel smaller, doch van min gemeene gebouwen voorzien,
hoewel nog steeds van hout; eindelijk rijdt men, over eene breede Esplanade, het
eigentlijke Riga binnen. Van sneeuw was er op 't laatst bijna geen spoor meer zichtbaar
geweest; doch de Duna, die één of twee dagen vroeger losgeraakt was, vond ik bij
mijne komst nog bezig met ijs te kruiën.
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Riga.
April 1800.
[Algemeene beschrijving der stad]
Aan den Oostelijken Oever van deezen Stroom, die het in breedte, misschien wel
om de helft, van de Newa der Hoofdstad wint, en omtrent eene Duitsche mijl van
Dunamünde, een Dorp bij de Oostzee, ligt de kleine Stad die ik nu beschrijven moet,
in haare dubbele Wallen, met eene Gracht tusschen beiden, zoo wel als eene andere
van buiten, en eene Citadel aan de Noordzijde, die insgelijks door de Rivier bespoeld
wordt. Men zou de Wallen omtrent in een half uur kunnen omwandelen, indien zij
niet telkens zoo goed als afgebroken waren, en de Bastions niet overäl den weg
uitvoeriger maakten; er loopen ook hier en daar slechts smalle paden er over heen;
en zelfs langs de Rivier, waar het gezicht het aangenaamste is, vergunt men nauwelijks
den vreemdeling of inwooner dezelve te betreeden; geduurende den ijsgang maakte
men echter daarömtrent geen zwaarigheden. Een Poort of vier, de eene bijna naast
de andere geplaatst, komen op de Duna uit, over welke des Zomers een vlottende
Brug gelegd wordt van 8- à 900 schreden lang, taamelijk breed, en van een paar
Ophaalbruggen voor het doorzeilen der schepen voorzien; doch die nog niet gelegd
was, toen ik
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Riga wederöm verliet. Langs dezelve schaaren zich dan gewoonlijk de kleinere
schepen aan beide zijden: zoo dat de Brug in het goede Saisoen eene der meest
begunstigde avondwandelingen wordt. Even voorbij de Rivier brengt een der
uitgangen binnen een paar Bastions, die met den stroom gemeenschap oeffenen; en
op deeze hoogte vond ik een aantal schepen in twee Bassins in winterrust liggen.
Aan den tegenövergestelden kant, gaat men ook door de Citadel de Stad uit. Het
Zweedsche Wapen, en het Cijffer van Karel XII, bespeurt men nog duidelijk voor
haare Poorten. Inwendig ziet men er eene groote Grieksche Kerk, het
Commandantshuis, nog een gebouw, 't welk tevens tot Gevankenis, Hospitaal en
Dolhuis verstrekt, en meer andere. Vervolgt men den weg langs de Rivier, wanneer
men zich weder buiten deeze Citadel bevindt, zoo voert een gestraat Dijkje (met den
dooi was het zelfs hier en daar gekist) benedenwaards, althans eene Werst of twee,
tot omtrent de plaats waar des Zomers de groote schepen verhinderd worden hooger
op te zeilen, terwijl men tusschen beiden den Keizerlijken Tuin aan zijne rechterzijde
laat liggen. Deeze laatste is een eenvoudig doch vrij uitgestrekt vierkant van
Lindenboomen, met twee kruislaanen en een' Vijver, doch alles slecht onderhouden.
Peter I heeft deeze openbaare wandeling doen aanleggen, en er behoort nog een
gebouw toe.
Naar de Landzijde gaan uit Riga wederöm drie
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of vier andere Poorten. De Esplanade, die de Stad van de Voorsteden afzondert, mag
deels wegens de Exercitiën, deels wegens het gevaar, dat hier uit in tijd van oorlog
zou kunnen ontstaan, niet beplant worden. De Voorstad is zeer uitgestrekt, en heeft
verscheiden taamelijk breede, en meest rechte straaten, die weder door andere met
rechte hoeken doorsneeden worden. Steenen huizen mogen hier zoo weinig worden
opgericht, als houten in Stad, tot welk bevel het oogpunt eener Vesting van aanbelang,
waar uit men Riga beschouwt, gelegenheid heeft gegeeven; eenige der hier geplaatste
houten gebouwen zijn echter niet onäanzienlijk, en worden ook door lieden van rang
bewoond; sommige daar onder hebben Tuinen. Ook bevinden zich hier een paar
Luthersche en Grieksche Kerken. 't Is in de Hoofdstraat deezer Voorstad, zo ik mij
niet bedrieg, dat men eene schandzuil opgericht heeft ter eeuwige gedachtenis, of
zal ik zeggen ter verfoeijing, van de stichteren eenes zwaaren brands, met een' kogel
vol ijzeren pennen boven op dezelve. De omtrek der Voorstad, indien men den halven
cirkel meet, dien de Barrières, van het punt der Rivier van welk zij uitgaan, tot het
punt der Rivier waar zij weder op te rug keeren, vormen, bedraagt omtrent een dertien
Wersten: doch dit is op verre na niet alles bebouwd, en, gelijk de streeken in het rond
een onbevallige zandige en duinächtige vlakte is, met eenig weinig en slecht
geboomte, zoo kruit men, reeds in een
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gedeelte der Voorstad zelve, vreesselijk over Duinen of door 't mulle zand; daar en
tegen ontdekt men enkele gebouwen, en, gelijk zoo even gebleeken is, zelfs eene
geheele straat buiten de liniën. Ook op eenige Eilanden in de Rivier staan enkele
huizen verspreid, doch die somwijlen veel van 't water te lijden hebben. Aan de
overzijde der Duna, waar men tegen een groot Dennenbosch aanziet, vertoont zich
nog een andere Voorstad, welke op eene Werst of zeven in den omtrek wordt
opgegeeven, en een soort van geüniëerde Grieksche Kerk bezit. Doch ik keere tot
het inwendige van het eigentlijke Riga te rug. Deeze donkere Stad is nauwelijks van
eene enkel rechte straat voorzien; en zeer weinige, doch dan nog alleenlijk stukswijze,
bieden eene redelijke breedte aan; de Markt, op welke het Stadhuis geplaatst is, heeft
geen bijzondere grootte; het gebouw zelve is vrij goed, doch heeft een' gevel tegen
zich over van eene zeer Gothique gedaante: de Façade naamentlijk van het Gildehuis
der Schwarzhaüpter of ongetrouwde Vreemdelingen, 't welk nog eenige Oudheden
bevatten moet, doch die ik verzuimd heb te bezichtigen. De in het Stadhuis gelegene
Beurs is klein, en, wat het uitwendige betreft, van weinig aanbelang. Eene nog veel
ruimere plaats dan deeze Markt, schoon van onregelmaatigen vorm, bevindt zich
vóór het Slot. Dit insgelijks bejaarde Kasteel, 't welk van achteren 't gezicht
onmiddelijk op de Rivier ge-
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niet, is van ruwe steenen opgemetseld; naar de Stadszijde heeft men er een' nieuweren
witten gevel voorgezet, gelijk ook een dikke ronde Toren van het zelve aan deezen
kant overpleisterd is. Gedeeltelijk strekt dit Slot tot eene Caserne, gedeeltelijk wordt
het door den Militairen Gouverneur der Provintie bewoond, en, hoe zeer het Hôtel
van den Civiel-Gouverneur insgelijks het Paleis heet, logeerde evenwel de Keizer,
geduurende zijn vertoeven te Riga, op dit oude Slot. De zelfde ruime plaats strekt
ook tot ingang in de Citadel, tot Paradeplaats, en verblijf der Hoofdwacht. Behalven
een paar goede huizen van bijzondere persoonen, heeft men langs dezelve ook het
Gymnasium opgericht, 't welk eene gewoone Latijnsche Schoole is, op den Duitschen
voet: dat is, waar, buiten de Taalen, nog steeds de gronden van andere
Weetenschappen geleerd worden; doch de jonge lieden woonen hier niet met elkander
in het gebouw. De meeste huizen van Riga zijn van overpleisterde klinkers, 't zij dan
wit gelaaten of met de eene of andere verw overdekt; sommige derzelve vrij
ouwerwetsch, weinige groot of modern; over 't algemeen maakt de kleinheid en
volkrijkheid der Stad, dat men er eng gehuisd is; in meer dan ééne wooning heb ik
inwendig echter ruime Vertrekken aangetroffen. Het Vittinghofsche huis kan voor
het fraaiste doorgaan der geenen, welke niet tot de allernieuwst gebouwde gerekend
moeten worden. De Comoedie en de Club
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behooren tot het zelve, en worden voor 5000 Roebelen 's jaars verhuurd; de Zaal der
eerste beduidde weinig, doch er speelde te dier tijd een redelijk goede Hoogduitsche
troep; de Club had eene geheele reeks van Vertrekken, waar onder twëe
Billiardkamers, behalven nog eene Danszaal. Er behoorden een 400 Leden toe, die
er veel gebruik van maakten, en er de papieren en periodique Werken vonden, die
in Rusland mogen binnengevoerd worden; tweemaal in de week was er een groot
Diné van Mans.

[Dom, met museum en bibliotheek]
Onder de Kerken verdient de Dom, 't welk een groot, hoog, doch tevens oud en
somber gevaarte is, met een' vierkanten kloostergang, alleenlijk daaröm genoemd te
worden, om dat men uit dien kloostergang eene Kamer of drie beklimt, welke het
kleine Stad-Musaeum en de openbaare Bibliotheek bevatten. In het voorste Vertrek
ziet men eenige oude Schilderijën, tot het Topographische en Historiëele van Riga
betrekkelijk, benevens de ribben van een' Walvisch, op de Pommersche Kust in de
Oostzee gevangen. In de tweede Kamer, en gedeeltelijk ook in het daaröp volgend
Cabinet, heeft men de Himschelsche Verzameling van Natuurlijke Historie geplaatst;
zij behelst van alles iets: gelijk eenige Mineraalen, Schelpen, Insecten, Kunstzaaken
enz. Doch de opgezette Vogels kunnen daar onder voor het beste gehouden worden.
Dit evenwel wordt wederöm overtroffen door de Mineraalen van den Heer Berens,
welke eene rei-
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ze naar Siberiën gedaan, en in de Mijnen van Schlangenberg en elders schoone
dingen, inzonderheid Goudërtzen, gezameld had, welker rijkdöm ik in de
voortbrengselen dier Gewesten, schoon ik ze in Rusland in zulk een aantal ontmoet
heb, mij niet herïnnerde. Ik vernam zelfs bij die gelegenheid uit zijn' mond, dat er
aldaar plekken in de Mijnen zijn, die negentig perCent Goud opleveren. Van Zilveren Koper-ertzen bevonden zich in dit Cabinet, zoo wel als van andere Siberische
steenen, een goed aantal; ook nog een Herbarium, deels door denzelfden Reiziger
geformeerd, deels uit een hondert stuks van Tournesort daar benevens bestaande; en
daar hij tot de Chineesche Grenzen zijnen tocht heeft voortgezet, vindt men hier ook
kleedingstukken en huisraad dier belangrijke Natie, behalven nog eenige dingen, die
tot andere Volkeren behooren. Een Munt-cabinet van inlandsche Munten, 't welk
deeze Vertrekken insluiten, verboodt mij de onpasselijkheid van een' der
Stadspredikanten, welke den sleutel had, te kunnen beöordeelen. De geheele inrichting
van het openbaare Musaeum heeft dit zonderlinge, gelijk men mogelijk reeds, uit
het geen ik zoo even zeide, zal hebben opgemaakt: dat boven het geen in het zelve
aan de Stad toebehoort, ieder hier zijn eigene zeldsaamheden, van wat voor soort
dan ook, plaatsen kan: waar door hij wel aan de ééne zijde het genoegen mist van ze
dagelijks in zijne wooning onder zijn oog
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te hebben, maar daarëntegen het voorrecht smaakt, dat ze door iederen vreemden
kunnen gezien en bewonderd worden, zonder dat het hem eenigen tijd beneemt, en
zonder dat de voorwerpen zelven hem van een gedeelte zijner dikwijls enge huizing
berooven. Vlak naast de Vertrekken van het Musaeum wordt men in de groote en
wel geëvenredigde, doch wat duistere Zaal der Bibliotheek geleid; zij heeft eene
Gallerij in de hoogte, die op Colommen rust; en de kasten bewaaren een 11- à 12000
Boekdeelen, meest eenwel oude Werken; bij welke niet wordt bijgekocht. Men toont
een paar oorspronkelijke brieven van Luther, een geschilderd Japansch Werk met
Planten, en meer andere dingen.

[Peterskerk en overige godsdienstige gebouwen]
De Peterskerk is mede een groot en een hoog gevaarte; beide Predikstoel en Altaar
zijn er van Marmer; de Architectuur van het laatste mishaagt door het gebroken werk,
en den slechten beeldhouwersarbeid; de ronde Predikstoel daarëntegen, geheel in
Italiën vervaardigd, en eerst een jaar of agt geleeden hier geplaatst, voldeed mij zeer;
een voortreffelijk Basreliëf, 't welk den Apostel, die aan de Kerk zijn' naam gegeeven
heeft, verbeeldt, strekt aan deezen Cancel, die alleenlijk zijn verguldsel in 't land,
voor welk hij bestemd was, had bekomen, tot verdere verciering. De Kerk is voor 't
overige omtrent het jaar 1720 geheel af-, of ten minsten uitgebrand, en sedert naar
het oude plan weder opgemetseld. De Toren telt tusschen de 4- en 500 voeten hoogte;
ik beklom hem tot omtrent den eersten zijner
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drie omgangen, doch het deinzige weder vergunde mij geen verder gezicht van de
omtrekken der Stad, dan 't geen ik er om laag even eens van bespeuren konde.
Van de overige Luthersche Kerken behoeft geen bijzondere melding te geschieden;
de Letten hebben de hunne in de Stad zelve, en, zoo ik meen, ook in de Voorstad;
beide zijn enkel vervuld met gemeen. De Gereformeerde betekent wel op zich zelve
weinig, doch is evenwel niet van de kleinste, die men in Luthersche landen ontmoet;
ook vond ik ze, op Paaschdag, niet alleen, even als de Luthersche, vol van
Toehoorders, maar er communiceerde ook op dien dag een grooter aantal lieden, dan
ik het dikwijls, waar deeze Godsdienst niet de heerschende is, had bijgewoond. Of
echter eene Leerrede, alleen geschikt om den Zielenslaap te wederleggen, op het
Feest van Christus Opstanding juist de gepastste stof behandelde, mogen anderen
beöordeelen. De Roomsche Kerk, ter zijde van het Slot, is donker en slecht; toen zij
gebouwd wierdt, hebben ook de overige Gezindheden tot derzelver oprichting door
toelagen medegewerkt. Behalven de Grieksche in de Citadel, bevondt er zich nog
eene in de Stad, achter mijn Logement geplaatst, doch die weinig betekende, en van
welke het Klokkengebrom, vooräl in de Paaschweek, des morgens vroeg, een
ondraagchelijke last was.

[Voortzetting der algemeene beschrijving]
De Hospitaalen en Godshuizen van Riga heb-
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ben niets dat dezelven bijzonderlijk onderscheidt. Voorts is de Stad ellendig verlicht
en gestraat: doch een Machine, welke door agt paerden, die in een soort van
Kaarnmolen rond loopen, in beweeging gezet wordt, pompt het water der Duna in
een Bassin in de hoogte, van waar men het daarna door Canaalen in alle huizen der
Stad kan leiden; driemaal het getal dier paerden is tot deeze inrichting noodig; en
iedere vier koppel, na twee uuren geloopen te hebben, rusten weder het dubbele van
dien tijd. Hier en daar, bij voorbeeld in een' ronden Toren aan de Wal, bespeurt men
nog een hoope kogels van belegeringen, die de Stad ondergaan heeft; op de
Bibliotheek bevindt er zich insgelijks een in den muur.

[Inwooners en zeden]
Het getal der inwooneren van Riga wordt met de Voorsteden samen op 27000 Zielen
geschat, waarvan misschien 22- à 23000 in de eigentlijke Stad hun verblijf houden,
en, behalven de Magazijnen, tusschen de 6- en 700 huizen inneemen. Een goed
gedeelte des Lijflandschen Adels verkiest, geduurende eenige maanden van het jaar,
in de Hoofdstad van het Gewest te vertoeven; en deeze, zoo wel als een aanzienlijk
aantal inlandsche en vreemde Negociänten, inzonderheid Engelschen, benevens
verscheiden Russische Kooplieden, maaken er met de Civiele en Militaire
Amptenaaren (te meer daar alle standen zich hier vermengen) de samenleeving niet
onbevallig; en de Russische gastvrijheid huwt er zich op eene gelukkige wijze met
den meer
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gecultiveerden geest der Duitscheren. Nergens baarde de strenge Censuur, die te dier
tijd in Rusland plaats had, zoo veel ongenoegen dan hier; men was er in den
eigentlijksten zin uitgehongerd naar de letterkundige voortbrengselen van andere
landen, terwijl men zich gedwongen zag op te vooren verzamelde kundigheden te
teeren. Het klaagen over de belagchelijke onkunde, zoo wel als over de onbegrensde
dwingelandij van een paar Censors, die te Riga hun ijzeren Scepter zwaaiden, en de
oogmerken des Keizers ver te buiten gingen, was onöphoudend, en de Anecdotes
van hunne bedrijven ontelbaar. Het zelfs veränderde Titelblad van de Encyclopedie
par ordre des Matières had dit uit zoo veel Deelen bestaande Werk doen verbeurd
verklaaren, dewijl men wist, dat er te vooren de Fransche Jaartelling op was gedrukt
geweest. Al wat de Censuur niet door staat, ondergaat dit lot, en het is noch aan een'
Boekverkooper noch aan iemand anders geöorloofd, iets dergelijks weder buiten's
lands terug te zenden. Door den meenigvuldigen arbeid, die aan zoo weinig lieden
toevertrouwd is, blijven er boven dien een onëindig getal boeken lang onder hen
liggen, eer het vonnis derzelven geveld heeft kunnen worden. Hard is de Keizer
zelve, hoewel om geheel andere redenen, met een Lijflandsch Edelman, dengraaf
Mellin, omgegaan. Deeze had zich jaaren achter één onledig gehouden met een'
voortreffelijken en zeer uitvoerigen Atlas zijner Provintie in plaat te brengen,
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welke uit agt Kaarten bestond, iedere van welke een' afzonderlijken Kreitz, de vier
Esthische naamentlijk, en de vier Lettische (het Eiland Oesel maakt nog een' negenden
Kreits van het tegenwoordig Gouvernement van Riga uit), vertoonde. De eerste
Kaarten waren door den Keizer zelven, 't zij dan vóór of na dat hij den Troon
beklommen had, met genoegen ontvangen. Doch eensklaps beving hem de vrees,
dat eene zoo juiste afbeelding van een Gewest, zoo digt aan de Grenzen gelegen,
eens tot een kwaad gebruik der vreemde Magten, in tijd van Oorlog, zou kunnen
strekken: gelijk men in 't geheel in Rusland met Plans en Kaarten toen duizend
behoedmiddelen bezigde; en niet alleen verboodt hij nu de verdere uitgaave en het
debiet; niet alleen moest de Eigenaar, zoo wel als alle Bezitters van den Atlas, al wat
zij er van in handen hadden zonder vergoeding aan 't Gouvernement uitleveren: maar
degraaf zelve verviel in de hoogste ongenade, en was op het punt van geärresteerd
of gebannen te worden. Het is mij nogthans gelukt een Exemplaar daarvan magtig
te worden.
Aan Luxe in meubelen en maaltijden, gelijk ook aan vermaaken van allerlei soort,
ontbreekt het te Riga niet: doch daarëntegen bespeurt men er ook met genoegen een'
verlichten, Godsdienstigen geest; de Kerken worden er des Zondags door
fatzoendelijke zoo wel als burgerlieden naarstig bezogt; en het Paaschfeest, 't welk
ik hier doorge-
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bracht heb, heeft mij van het belang overtuigd, 't welk onder de Luthersche Gezindheid
de Ouders in het Lidmaat worden hunner Kinderen stellen, gelijk zij deeze gebeurtenis
ook aan hunne huizen gewoon zijn met onschuldige vreugd te vieren. De schommels,
die men hier op Paasschen, naar de Russische wijze, in eene der Voorsteden had
opgericht, bestonden slechts uit eene enkele verticaale en nog eene horizontaale:
doch ik vond er geen toevloed van volk; ook wierden er geen touren van het minste
aanbelang met rijtuigen, daarheen gedaan. Alle schepen vlagden voor 't overige op
dien dag. De Verjaardag van 's Keizers Krooning viel in 1800 juist op den Maandag
van het zelfde Feest. Twee Burger-Compagniën te paerd voerden na den
Ochtend-godsdienst hunne jaarlijksche Exercitiën uit; iedere bestond omtrent uit
veertig man, de eerste van ongetrouwden, in groene, de andere van getrouwden, in
blauwe Uniform; die der Officieren was zelfs zeer prachtig; allen hadden goede
paerden, en sommigen deezer laatsten van fraaije zadels en tuigen voorzien. 't
Geschiedt op eigen kosten; en men neemt dus ook niet anders dan bemiddelde
Kooplieden in dit Corps. Zij reeden eenige straaten door naar de Citadel, waar zij
zich in twee rijën schaarden. Hier was alles reeds vol van ander Militair, en tevens
van eene meenigte burgerlieden als aanschouwers, onder welke men veele Russen
in hunne Nationaale dragt, en derzelver Vrouwen met de geruite Fatma's van Mos-
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cou bespeurde. Verscheiden koetsen reeden insgegelijks daar heen, om het Te Deum
in de Grieksche Kerk bij te woonen, inzonderheid de Ambtenaaren, Generaals en
andere Officieren, welken Godsdienst zij dan ook belijden mogten. De Militaire
Gouverneur gaf een groot Diné, en de Civiele Gouverneur des avonds een Bal van
omtrent honderd Menschen: de meeste Mans, behalven de Kooplieden, in Politique
of Militaire Uniform; in eene groote Zaal wierden hier Polonoises en Engelsche
Contredanssen gedanst, en in een paar Kamers gespeeld; vervolgens in eene andere
Zaal aan twee Tafels koud gegeeten. Om half twaalf was alles voorbij.

[Tegenwoordigheid van Suwarow]
Dit Paaschfeest bracht hier ook de beroemde Suwarow door, die, na den Veldtocht
van het voorig jaar op de schitterendste wyze geöpend te hebben, ten laatsten, door
een' Bondgenoot, dien hij gered had, verlaaten, gedwongen wierdt, om zijn leger
door Zwitserland te doen terug keeren; en die nu zelf, afgeleefd en door
vermoeidheden geknakt, naar Petersburg reisde, om er weinig weeken daarna, half
in de ongenade van zijn' Meester, te sterven. De ziekelijke toestand, in welken hij
zich bevondt, deeden hem, eer hij verder reisde, te Riga eenige dagen vertoeven,
doch zonder uit te gaan. Overgegeeven aan al de kleine Godsdienstige gebruiken
zijner Kerk, of zich van dezelven bedienende om zijn gezag over het Russisch
Krijgsvolk zoo veel te beter te vestigen (want geen
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Generaal heeft het ooit verder in de kunst gebragt van zich invloed op hunnen geest
te verwerven, en door het kennen van hunnen aart alles wat hij wilde van hun te
verkrijgen), had hij, in het huis in welk hij logeerde, dagelijks in eene Kapel niet
slechts voor zich laaten officiëeren, maar ook een hoope lieden van zijn geloof hierbij
toegelaaten, aan welke hij Paaschëijeren, kussen, Heiligen schilderijtjes en dergelijke
uitdeelde, en die hij tot getuigen zijner blaakende Devotie maakte. Zijn voedsel en
zijne ligging waren hier, gelijk geduurende zijn' gantschen Veldtogt, ten uitersten
Spartiaatisch. Het zoude de moeite waard zijn, een nauwkeurig bericht der tallooze
Anecdotes opgesteld te zien, die men te dier tijd van hem hoorde verhaalen. Nimmer
mogelijk heeft men eene zeldsaamer mengeling in iemand aangetroffen van de
grootste Militaire Talenten, en van schranderheid en doorzicht aan de ééne, met meer
nagebootste dwaasheid, en een soort van Bouffonnerie, of ten minsten de vreemdste
zeldsaamheid in zijn gedrag, aan de andere zijde; gelijk tevens van hooggevoelenheid
van zich zelven, die hij den Keizer meer dan eens heeft doen blijken, en van de
vernederendste gemeenzaamheid met zijne soldaaten; van bijgeloovige gewoonten
in den Godsdienst tot een' buitengemeenen graad; en van de onverschilligheid, waar
mede hij, in het Krijg voeren, geheele stroomen bloeds, misschien niet altijd even
noodzaakelijk vergooten, zag vloeijen. Te Petersburg hem gemist hebbende, ging ik
bij zijn
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vertrek den Man, die sedert een jaar de oplettenheid van Europa zoo zeer op zich
gevestigd had gehouden, in 't rijtuig zien stappen. Twee Adjudanten droegen hem
meer de trappen af, dan zij hem ondersteunden. Halverwegen nam hij van de
Gouverneurs der Provintie, die hem voor 't laatst waren komen begroeten, afscheid;
beneden in het voorhuis kuste hij aan een' Pope hand en gezicht; en, nog eene mooije
jonge Vrouw in 't voorbijgaan bespeurende, liet hij ook deeze naderen, om haar nog
een overblijfzel van den Paaschzoen op de wang te drukken; hier op beklom hij zijne
reiskoets, wierdt met eenige kussens overdekt, zegende, met het teken des Kruisses,
de rondöm zijn rijtuig geschaarde Gemeente, en liet de Postiljons voortrijden. Hoe
zeer het kaale hoofd en vervallen aangezicht des Mans, wanneer men hem zag
voorbijgaan, weinig aan een' Suwarow zou hebben doen denken, stonden er echter
een paar oogen in dat zelfde hoofd, die nog zeer veel vuurs hadden overgehouden.

[Koophandel]
Wat den Koophandel van Riga betreft, zoo is mij te dier tijd het gewoone getal der
in- en uitzeilende schepen op de 8- en 900 opgegeeven, waar onder er slechts een
twintigtal, en deeze nog meest te Lubeck gekocht, onder Russische Vlag voeren.
Doch de opgave van 1804, die mij sedert onder het oog gekomen is, verschilt hier
merkelijk van: daar er toen 1251 schepen, en daar onder 80 Russische, binnen- en
1147 uitgevaaren zijn.
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Doorgaans, verzekerde men mij, dat de uitvoer wel het vierdubbele van den invoer
was; in dit laatste jaar evenwel, wordt deeze gezegd eene som van vier en een half-;
de eerste van twaalf Millioen bedraagen te hebben. Steeds intusschen brengt een zoo
belangrijk onderscheid eene groote hoeveelheid van klinkende Munt in de Stad; ook
ziet men hier geen papier; en niet alleen de Russische Bankcedels, maar zelfs de
zilveren Roebel wordt als een Penning van Negocie, of als een koopwaare aangezien,
en de Alberts-daler, dat is de Hollandsche Rijksdaler, is de gewoone Munt. Als een
gevolg van deezen overvloed van geld kan men ook de vreesselijke duurte van Riga,
en den hoogeren prijs der levensmiddelen en andere behoeften, dan in de Hoofdstad
des Rijks, beschouwen. Vlas en Hennip zijn de goederen, waar mede zich de
uitvoerende handel voornaamentlijk bezig houdt, van welke er 's jaars 50- à 60,000
Schipponden worden ingelaaden. Een ander belangrijk Artikel is het
scheepsbouw-hout; het koomt voor het grootst gedeelte de Duna af; en men
verwachtte, toen ik mij hier bevond, een aantal kleine Vaartuigen uit Polen, die het
zelve hier heen moesten vaaren. Onder de voorwerpen van invoer moet de Suiker
een der gewigtigsten zijn: daar het, onder de vierdehalf Millioen van het jaar te
vooren, alleen op twee- en- een- half geschat wordt; de Coffij op bijna een half; de
Kaas op omtrent een quart. Zo ik wel onthouden heb, is het Zout mij ook als een
voor-
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naame post in dit opzicht genoemd. Het getal en de omvang der pakhuizen, waar alle
deeze waaren, vooräl het Vlas en de Hennip, geborgen worden, zijn aanmerkelijk.
Des Winters blijven er, gelijk ik reeds gezegd heb, alleenlijk eenige weinige schepen
in de Stad en te Dunamünde, waar de Rivier in Zee vloeit, en waar een paar Sloten
gebouwd zijn, liggen: doch zij vinden hier geen al te veilig verblijf, en de Reede is
het nog minder.

[Provinciaal- en stadsbestuur]
De Magistraat der Stad meen ik, dat uit vier Burgemeesteren en veertien Raadsheeren
saamgesteld is, welke niet alleen het vertrouwen hunner Medeburgeren genieten,
maar ook bij het Russisch Gouvernement zich een zeker aanzien hebben weeten te
verwerven. Zij oeffenen het Politique en tevens het Rechterlijk gezag over de
inwooners van den Burgerstand; deeze brengen hier, zoo wel als te Dorpat, hunne
geschillen eerst voor een Departement van den Magistraat, daar na voor het geheele
Ligchaam, van waar vervolgens aan het Justitie-Collegie te Petersburg geäppelleerd
wordt. In Crimineele Zaaken doet de Magistraat de uitspraak naar Duitsche Wetten,
en veröordeelt dus ook tot de aldaar gebruikelijke doodstraffen: doch tevens met de
bijvoeging, dat, daar de doodstraf in Rusland afgeschaft is, dezelve in deeze of geene
lijfstraf, in gevankenis, verzending naar Siberiën, of iets dergelijks veränderd wordt.

[Militair]
Het Garnisoen van Riga liep, toen ik mij aldaar
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bevond, wel tot de 6000 Man; en de inquartiering was drukkend, niet tegenstaande
de Burgers in de eigentlijke Stad het recht hebben van met geen Soldaaten belast te
worden, en geld voor de Casernen hebben opgebracht. Er waren zelfs even te vooren
gevallen van gantsch geen aangenaamen aart gebeurd, de gevolgen van Militaire
stoutheid en overheersching, bij gelegenheid van het binnentreeden van Soldaaten
in huizen zelfs van fatsoendelijke lieden; zij hadden tot de kennis van den Keizer
moeten gebracht worden, welke ze ten minsten niet volkomen straffeloos heeft laaten
gebeuren.

[Algemeene aanmerkingen omtrent Lijfland]
Doch ik moet Riga niet vaarwel zeggen, zonder van Lijfland nog in 't algemeen te
spreeken(a). Het gedeelte van het zelve, 't welk ik doorreisd

(a) Tot het kennen van den toestand van dit Gewest, en tevens van Esthland, dat er zoo nauw
mede verëenigd is, dienen, onder de te dier tijd laatst uitgekomene, de drie volgende Werken:
HUPEL, Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen und Revalschen Statthalterschaft.
8vo. Riga 1789.
FRIEPE, Phys. OEcon. und Statistische Bemerckungen von Lief- und Esthland, oder
von den beiden Stathalterschafften Riga und Reval. 8vo. Riga 1794.
VON JANNAU, Geschichte von Liefland und Esthland 2 Th. 8vo. Riga 1793, 1796.
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ben, zal men reeds uit het boven verhaalde hebben opgemerkt, dat weinig aanvalligs
heeft: doch men zegt, dat, wanneer men de Duna om hoog vervolgt, en in 't geheel
naar de Zuidelijke zijde, bergächtige en schilderächtige streeken liggen, en er daar
door, gelijk men zich hier uitdrukt, Zwitsersche gezichten genooten worden. Voor
't overige ziet men er in 't algemeen, buiten de talrijke Bosschen, en den woesten
grond, die zich nog op zeer veel plaatsen vertoont, meer Koorndan Wei-landen, en
de bodem is voor een groot gedeelte zandig. Aan Wolven ontbreekt het in de Provintie
niet; des avonds door een Bosch rijdende (hoe zeer ik niet recht weet, of dit niet reeds
vóór Lijfland gebeurd zij), liepen er twee voorbij ons rijtuig, die mij nog eenigsints
voor de Slede of Kibietke der op een' goeden afstand ons volgende bedienden deeden
vreezen. Heym geeft in zijn Russisch Woordenboek aan dit Gouvernement 530,000
Zielen, waarönder een groote 2800 Adelijken, 32000 Vrijën, tusschen de 26- en 2700
Poolen, 488000 Lijflandsche Erflieden; en aan den Rigaschen Kreits in 't bijzonder
80,000 Zielen, waar onder 700 van Adel, 20,000 Vrijën, 3000 Russen, 2400 Poolen
en 54,000 Lijfëigenen. De Lijfëigenschap in dit Gewest is door Catharina zeer bepaald
geworden. De Adelijken mogen wel des noods hunne boeren zonder grond verkoopen,
doch dit geschiedt niet dan ten uitersten zeldsaam; zij zijn verplicht hen van een
stukje land en eene woon-
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plaats te voorzien: 't welk alles door de Wet schier afgemeeten is; hier voor arbeiden
zij, en leveren het Koorn en de overige voortbrengselen, die men hen laat teelen, in
Natura. Hunne meubelen behooren hun in eigendom toe, gelijk ook alles wat zij door
hunnen arbeid voor zich hebben weeten te verkrijgen. Bij sommige Edelen werken
zij nauwelijks een paar dagen in de week. Hunne overtreedingen worden doorgaans
met roeden bestraft. De Adel bedient zich ook van hun, even als in Rusland, tot
huisbedienden, doch lang niet in zulk eene hoeveelheid. Het ontbreekt niet aan
meenigvuldige voorbeelden, dat zij met hunne Heeren buitenslands gereisd, en allen
met hun terug gekomen zijn. Men kent Edellieden, die tot 5000 boeren toe bezitten;
op de Landbouw valt evenwel in 't algemeen in Lijfland niet te roemen. De Dorpen
liggen vreesselijk uit elkander, en men kan zich niet genoeg verwonderen, wanneer
men hoort dat er in eene zoo uitgestrekte Provintie in 't geheel slechts een groote
hondert geteld worden. Wanneer men dezelve doorrijdt, ziet men meest nog maar
op zich zelve staande Kerken; terwijl de boerenhuizen op den grond van iederen
landman liggen: iets, 't welk zekerlijk voor den akkerbouw ver te verkiezen is, boven
het bij elkander woonen der landlieden in halve Steden, terwijl op 't veld geen enkel
huis te ontdekken is, gelijk ik dit in Rusland, en nog meer, op eene vroegere reize,
in Siciliën gezien heb: doch iets
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ter zelver tijd, 't geen, wanneer het weder tot een ander uiterste gebracht wordt, de
beschaafdheid, beide in een' verstandelijken en in een' zedelijken zin, niet grootelijks
bevordert. Verscheiden Adelijken, die zich, kort eer ik mij hier bevond, tot het leveren
van brandewijn aan de Kroon verbonden hadden, hebben door den miswas van het
jaar te vooren een' zwaaren slag ondergaan. De Branderijën zijn op hunne goederen
iets zeer gewoons. De Ridderschap vergadert nog en Corps, en heeft haar Huis te
Riga: doch de raadpleegingen van dit Ligchaam loopen enkel over zaaken van gering
belang. Twaalf Landraaden worden altijd uit hun midden gekoozen, waarvan er drie
in 't Hofgericht, 't welk mede in deeze Stad gevestigd is, zitting hebben, en door
eenige Raaden in het beslissen der Rechtzaaken geholpen worden. Een Edelman is
ook tevens altijd Landrichter in iederen der Kreitsen van het Gouvernement; voor
hem en twee Assessoren komen in de eerste instantie de geschillen des Adels; van
daar wordt aan het Hofgericht, en van dit laatste wederöm aan het derde Departement
des Russischen Senaats geäppelleerd. De Crimineele Vonnissen van het Hofgericht
worden gemeenlijk, eer zij hunne uitvoering bekomen, door den Gouverneur van
Lijfland goedgekeurd. Over de twisten hunner boeren onder elkander houden de
Adelijken zelven een soort van Gericht. In 't Rechterlijke, zoo wel als in het Militaire,
hebben Esthland en Lijfland, of, gelijk men zich gewoonlijk

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

210
uitdrukt, Riga en Reval, hun afzonderlijk bestuur en huishouding; doch in 't Politique
staan zij onder éénen Generaal-Gouverneur, welke laatste te Riga nog een' zeer
kundigen en geächten Onder-Gouverneur tot zijne hulp had.
Lijsland, gelijk de overige Duitsche Provintiën, droeg onder Catharina den naam
van een Stadhouderschap, en dit was zelfs nog van de Zweedsche tijden
overgebleeven. Doch Paul heeft deeze inrichting, tot groot misnoegen der ingezetenen,
geheel van natuur doen veränderen, en de Stadhouderschappen in Gouvernementen
omgeschapen, hoe zeer men allengskens weder in sommige opzichten tot het voorige
terug keerde. De Provintie wordt geächt, door dit afwijken van de oude
grondbeginselen, zeer gedrukt te worden; en men meende in 't algemeen, dat, zo men
het Stadhouderschap op nieuw weêr invoerde, de bevolking van Riga er zeer door
winnen zoude, en er een hoope gelds door in het Gewest zou blijven, 't geen nu buiten
het zelve gevoerd wordt. Onder de nadeelen der tegenwoordige huishouding telde
men onder anderen, dat er verscheiden Gerichten op het platte land of in de kleine
Landsteden weggenomen waren, die er te vooren bestonden. De Landrichters
behoefden nu slechts tweemaal in 't jaar de Touren hunner Kreitsen te doen; 't geen
voor de afdoening der zaaken niet genoegsaam was: terwijl het intusschen ieder niet
gelegen kwam, zich verscheiden Mijlen ver naar eene Stad te begeeven.
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Mitau.
April, mey 1800.
[Reize naar Mitau]
Van Riga naar Mitau zijn slechts één- en- veertig Wersten. Daar men de Brug nog
niet gevestigd had, was ik verplicht, mij met mijn rijtuig en bagagie in een paar groote
praamen de Rivier te laaten overzetten, en zag van de andere zijde nu de geheele
Stad, die ik verlaaten had, met haare torens en roode daken, zoo het scheen, in een
zeer verkort bestek vóór mij liggen. Een Dijk, tussche twee stukken Waters heen
loopende, brengt in de Voorstad, van welke ik zoo even gesproken heb. Lang rijdt
men een schoon Dennenbosch door, en over een hoope Duin en Zand, zonder zich,
de Rivier op zekeren afstand aan de linkerzijde houdende, ver van Riga te verwijderen;
dan slaat men eindelijk rechts de Mitausche Landstraat in. Deeze is ver van
onäangenaam; men wordt over veel Weide- en Koornland, door een Dorp of drie,
en eenig Bosch, ook hier en daar voorbij een Landhuis, die echter niet veel betekenen,
gevoerd. Die scheiding tusschen Lijfland en Courland, en dus de oude Russische
Grenzen, eer de overleeden Keizerin dit laatste Hertogdom in haare uitgebreide
Staaten inlijfde, bevinden zich omtrent halverwege. Weinige Wersten van Mitau
wordt men op een
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ellendig Vlot, nauwelijks in staat om een rijtuig van eenig aanbelang te torschen,
over een klein water heen gedreeven. De Stad ontdekt men slechts even eer men er
zich vóór bevindt; en, na dat men vervolgens het groote Slot aan de rechter zijde
heeft laaten liggen, rijdt men des Zomers op eene Scheepsbrug (die echter toen ook
hier nog niet geplaatst was: zoo dat ik mij van eene ruime Pont bedienen moest) de
niet veel beduidende Aa over, om vervolgens Mitau binnen te treeden.

[Algemeene beschrijving der stad]
Ik zal het weinige, dat de Stad en het Hertogdom voor mijne Landgenooten belangrijks
opleveren, eerst laaten vooräfgaan, en vervolgens van het Slot, en het Fransche Hof,
't welk het zelve te dier tijd door 's Keizers gunst bewoonde, afzonderlijk spreeken.
Mitau ligt in eene zeer platte Moerässige landstreek, hier en daar met wat Dennenen Berkenbosschen tusschen beiden; eenige Koornvelden stonden evenwel niet kwaad
in den omtrek; een laage weg, met Wilgen bepoot, tusschen een paar slooten, en
Weiland aan beide zijden, welke tot de hoofd- of eenige wandeling der inwooneren
strekt, brengt Holland, hoe zeer niet de aangenaamste gedeelten van het zelve, terstond
te binnen. Aan eene andere zijde kan men nog wel den loop van een Riviertje
verzellen, 't welk zich in de grootere ontlast; doch hier, en bijna nergens elders in de
buurt, is lommer aan te treffen. De streek wordt voor ongezond gehouden; men
behoeft slechts weinige dui-
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men, diep te graaven, om water te ontmoeten, dat ver van voortreffelijk is; en men
heeft mij verzekerd, dat de Stad niet dan een zeer gering getal lieden van hoogen
ouderdom op kan wijzen. De Wallen van Mitau zijn zeer vervallen, en leveren slechts
overblijfselen van het geen zij geweest zijn op. In plaats van Poorten, vindt men hier
ook slechts Barrières; en, tegen de Russische gewoonte, doet de Dragonder-wacht
aan dezelven (andere Militaire Corpsen bevonden er zich niet in Garnisoen) aan de
in- en uitrijdenden geene vraagen, en houdt hen op geenerlei wijze op. De Stad is
ruim gebouwd, en er liggen een meenigte Tuinen in. Verscheiden taamelijk rechte,
breede en reguliere straaten, doch slechts eenige daarvan met steenen gevloerd,
doorkruissen hier elkander. Het Raadhuis, 't welk men uitwendig nauwelijks voor
iets dergelijks zou durven houden, staat aan eene vierkanten Markt. Van een half
dozijn Kerken, onder welker getal zich een Letsche Luthersche, een Roomsche, en
een Grieksche bevinden (omtrent eene Gereformeerde ben ik onzeker), valt even
weinig te zeggen. Eene der beide Hoofdkerken heeft inwendig iets vrolijks. Een goed
Gerichts- of Gouvernements-Huis verciert weder elders eene straat. Men heeft hier
ook een soort van Winkelgebouw, van een Nommer of tien aan elke zijde, opgericht,
doch in welk men veelerlei waaren, zoo wel als op de Markt, vruchteloos zou willen
zoeken. Onder de hui-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

214
zen van bijzondere persoonen, telt men er eenige die weezentlijk fraai zijn, van wit
overpleisterde klinkers; verscheiden andere vertoonen de Duitsche bouwäart van
elkander kruissende balken, waarvan de tusschen-vakken met klinkers aangevuld
worden, die men daarna insgelijks overpleistert, en dikwijls verwt; doch ver de meeste
huizen bestaan uit enkel gecouleurde planken. Het Bernersche Hôtel is een der besten
van Mitau, en van binnen wel verdeeld en goed gemeubeld. Op een Kerkhof, even
buiten de Stad, verheft zich een Pyramide van beworpene gebakken steenen, met
een soort van Dorischen platten Peristyle van twee Pylaaren en twee Pylasters van
vooren, en een Fronton van boven; van achteren heeft men een halfrond venster
geplaatst, om in het inwendige van dit gevaarte het licht te vangen. Het geheele strekt
eigentlijk tot het Familiegraf voor een Courlandsch Edelman. Het eenigste, zoo veel
ik weet, 't geen Mitau anders zienswaardig oplevert, is het Academische gebouw.

[Academisch gebouw, met bibliotheek en observatorium]
Schoon taamelijk vervallen, en op zich zelve reeds op verre na de toets der zuivere
Architectuur niet door kunnende staan, laat het evenwel niet na, veel uitwerking in
de straat, in welke het geplaatst is, te doen. Het staat in zijne eigene Bassecour, en
heeft een' redelijk hoogen Toren, doch waarvan men, gelijk hij er aanvankelijk toe
bestemd was, zich tot geen Astronomische Observatiën heeft kunnen bedienen. Agt
of negen Pro-
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fessoren, behalven nog eenige Meesters, geeven hier aan een half hondert Jongelingen,
die er niet bij elkander woonen, in die Weetenschappen onderricht, die doorgaans
op zoogenaamde Illustre Schoolen, welke tot de Universiteiten moeten voorbereiden,
geleerd worden. Het groot Auditorium, 't welk tevens tot Concertzaal dient, wordt
nog door eene andere Gehoorzaal verzeld. De Bibliotheek, aan de overzijde van 't
gebouw, telt wel een 20,000 Boekdeelen, doch die, als gevangenen, in kassen
opgeslooten zijn, en daarënboven in een veel te klein bestek op één gedrongen staan,
somwijlen twee à driedubbeld achter elkander. De Verzameling is deels gevormd
uit het geen de Stichter, de laatste Hertog van Courland naamentlijk, er aan
geschonken; deels de Keizerin uit de Boeken der vernietigde Vrij-Metselaars-Loge
er bij gevoegd heeft. De Hertog had een jaarlijksch Fonds van 200 Rijksdalers tot
den aankoop van nieuwe Werken bestemd: doch reeds tegen 't eind van zijn bestuur
wierdt dit niet meer betaald; en er is vervolgens, behalven het geen ik zoo even
noemde, nimmer iets bijgekomen. Hier en daar ontmoet men goede Werken onder
het aantal der geenen, die de Zaal bevat. Een Marmeren Buste van den Berlijnschen
Sultzer, van wiens dienst de Vorst zich voornaamentlijk bij de oprichting der
Academie, de keus der Professoren, en dergelijke, bediende, strekt voorts tot derzelver
verciering. Het Observatorium heeft men boven op den Zolder van
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het gebouw in een Zijdevertrek geplaatst, doch het gaat aan eenige weezentlijke
gebreken krank. De Horizont bij voorbeeld is er zeer beperkt, en een Quadrant staat
niet eens op steen. Een paar Regulateur-Horologiën, en even zoo veel vrij goede
Telescoopen, zijn bijna de eenigste Instrumenten die men er ontmoet. De Heer
Klenker, een kundig Astronoom, die 't Hoogleeräarampt in deeze Weetenschap
bekleedt, noodigde mij des avonds hier weder terug, om door een Objectiefglas, dat
tagtigmaal vergrootte, er de halve Maan te komen beschouwen. Zeer duidelijk
ontdekte men er de Craters der Vulcaanen in, en de schaduw, die deeze Kegel-bergen
naar de onbescheenen zijde nederwerpen; de punten wederöm van Bergen die er hier
en daar uit te voorschijn kwamen, en op sommige plaatsen eene zeer verbrijzelde
Natuur. De groote vlekken in de Maan hieldt de Professor voor vlakke diepten van
eene groote uitgebreidheid, beneden de hier verloorene buitenste korst der Planeet,
terwijl de zeer heldere partijën de hoogste gedeelten der gebergten zijn, en men uit
deeze zelfde opperkorst in de Craters nederdaalt. Zeeën meende hij, dat in dit gantsche
omtrent vijftigmaal kleinere ligchaam dan onze Aardkloot zich niet bevinden, terwijl
geen Dampkring het zelve omringt. Omtrent den ring van Saturnus, die zich op dien
avond ongelukkiglijk niet binnen 't bereik van dit Observatorium vertegenwoordigde,
was hij van gevoelen, dat dezelve aan deeze Dwaalstar niet met het oogmerk der
verlich-
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ting kon gegeeven zijn, dewijl hij ruim zoo veel schaduw als licht van zich afwerpt;
het scheen hem veelëer een vloeibaar ligchaam toe, 't welk door de
middelpuntvliedende kracht, van de eerste wording der Star af aan, door de sterke
omrolling deezer laatste, bestendig op een' afstand van haar in een' cirkel gehouden
wordt.

[Inwooners en zeden]
De inwooners van Mitau worden op 9000 Zielen geschat, terwijl die van geheel
Courland, gelijk ik dit reeds in 't voorig Deel heb opgegeeven, de 400,000 nog lang
niet haalen. Men ontmoet hier reeds een hoope Poolsche Jooden, met hunne groote
zwarte mantels, ronde nederhangende hoeden, zwarte baarden, en voorts met geheel
andere troniën, dan die wij gewoon zijn bij de Hoogduitsche Jooden in ons midden
op te merken. Ik zal daarna gelegenheid vinden, mijne Leezeren met hun nog beter
bekend te maaken. De ligging der Stad verbiedt haar veel anderen dan
binnenlandschen handel te voeren. De Adel houdt zich grootendeels op zijne goederen
op; den Winter evenwel brengen er eenigen ook in de Hoofdstad door. Doch 't is
eigentlijk tegen St. Jan, dat Mitau door hunne tegenwoordigheid het schitterendste
wordt, terwijl hier als dan de meeste betaalingen geschieden. Dit duurt eigentlijk
veertien dagen: doch men blijft er gemeenlijk eene Maand, wanneer er tevens een
soort van Kermis is, een Tooneel-speelers-troup van Riga koomt, en allerlei
vermaaken zich in dit kort bestek van tijd verëenigen. In 't geheel heerscht te
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Mitau de Russische gastvrijheid, en een zeer goede toon. Eenige Professoren brengen
ook het hunne toe, om de samenleeving nog belangrijker te maaken. Anderszins is
het niet door de Boekwinkels, dat zich de kundigheden veel in deeze Stad verspreiden.
Ik heb er geen enkelen kunnen aantreffen, maar wel een' winkeltje van Prenten en
Landkaarten, doch in welk het verbooden was, iets, dat het Hertogdom zelve of
Rusland betrof, te verkoopen. De Hamburgsche Nieuwspapieren, of zo er andere
zijn, die in het Rijk mogen ingevoerd worden, moesten eerst naar Riga reizen, om
er de Censuur door te staan, en dan terugkomen, eer zij in deeze Stad konden
uitgedeeld worden.

[Algemeene aanmerkingen over Courland]
Bij de verëeniging van Courland met het groote Rijk, in welk het zich tegenwoordig
ingelijfd vindt: eene verëeniging, die een natuurlijk gevolg der Poolsche verdeeling
worden moest, en nog verhaast wierdt door de onëenigheden tusschen den laatsten
Hertog en den Adel: heeft deeze wel veel van zijn aanzien en magt verlooren, doch
meest alles, wat zijne uiterlijke inrichting betrof, behouden. Het Hofgericht, of
Hoogste Provintiäal-Gericht van dit Gouvernement, bestaat alleen uit Edelen, gelijk
ook de twee Ondergerichten der vier Opperdrossaarden en agt Drossaarden. Tot de
hoogste Vierschaar formeeren zij een drietal, uit welk de Gouverneur het recht heeft
naamen uit te schrappen, en de Senaat vervolgens verkiest. De Adel heeft,
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voor zijne Rechtsgedingen, tot drie instantiën toe in de Provintie: de
Onder-Drossaarden, Opper-Drossaarden, en het Hofgericht; bij appél gaat vervolgens
alles naar Petersburg aan het derde Departement van den Senaat. Te vooren wierden
er ook wel zaaken naar Warschau gebracht, terwijl Courland van Polen releveerde;
evenwel alleenlijk die, welke geschillen tusschen den Hertog en den Adel betroffen:
't geen niet te min een hoope geld uit het Hertogdom sleepte; en men beschuldigde
zelfs het Poolsch Gouvernement dat het de twisten in deezen kleinen Staat om die
rede opzettelijk aanvuurde. De Burgerstand appelleert te Mitau van zijnen Magistraat,
die hier echter van het Crimineele Rechtsgebied beroofd is, gewoonlijk aan het
Opper-Drossaards-Gericht, van daar aan de beide overige instantiën des Adels, en
dus te Petersburg insgelijks aan den Senaat, en niet, gelijk de Rigaërs, aan het Collegie
van Justitie. Met de Lijfëigenschap is het omtrent op denzelfden voet, als in Lijfland
gesteld; misschien zelfs kan zij hier nog voor zachter doorgaan. Men rekent een stuk
lands naar zoo en zoo veel boerenwooningen, van welke dan wederöm andere
afhankelijk zijn. Voor het overige heeft ook Courland de Stadhouderlijke Regeering
tegen eene Gouvernementsregeering bij zich zien verwisselen: doch zonder dat men
er over den nadeeligen invloed klaagde, die dit op 't welzijn van den kleinen Staat
geöeffend had. De Heer van Driessen bekleedde te dier tijd de waardigheid van
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Gouverneur: een Man, welke nog Familiënbetrekkingen in ons Vaderland had, schoon
zelve een Duitscher. Ik heb weinig zoo warme Verëerders van Paul ontmoet, jegens
wien hij mij dikwijls betuigde, gelijk hij zijn geheel geluk aan hem verschuldigd
was, ook met de hartelijkste dankbaarheid bezield te zijn. Op den weg naar Riga,
had hij, eene Werst omtrent van Mitau, een klein gedenkteken ten blijke van deeze
zijne gevoelen, in den form eener half Pyramide, half Obelisk, laaten oprichten. Het
bootste Marmer na; een vergulde knop bekroonde om hoog het geheele; naar de zijde
des wegs, verhaalde een Opschrift, dat de Driessensche Familie dit Monument, ter
eere van Paul Petrowitsch den Weldaadigen, uit dankbaarheid gesticht had. Mogelijk
heeft wel de Heer von Kotzebue, toen hij, reeds aan de Grenzen geärresteerd, slechts
weinig dagen na mijn verblijf te Mitau, door deeze Stad wierdt doorgevoerd (gelijk
ik hem ook op eene der laatste Stations van Courland met zijne Wacht ontmoetede),
gevonden, dat de Gouverneur, met welken hij veel te beschikken had, deeze deugd
in een' wat al te hoogen graad beoeffende.

[Kasteel van Mitau, en verblijf van het Fransche hof aldaar]
Het Kasteel van Mitau, waarvan de Keizer te dier tijd een gedeelte aan het Hoofd
der Bourbons ter huisvesting had toegestaan, is een zeer uitgestrekt, op zich zelve,
en in zijne eigene Wallen staande gebouw. Aan wat voor zijde der Stad men zich
ook bevinde, verheft het zich boven
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alles heen. Men rijdt er over eene Ophaalbrug, die boven eene Gracht geplaatst is,
in, wanneer men zich op een groot vierkant Binnenhof gebracht ziet. Naar de
Westelijke zijde ontbreekt evenwel de vleugel, en de Noordelijke, die afgebrand was,
wierdt wederöm opgebouwd. Het gantsche Gevaarte, door Biron gesticht, draagt al
de kentekenen van den kwaaden smaak zijner tijden; de vorm is daarënboven
eenigsints onregelmaatig, gelijk sommige gedeelten voor andere uitsteeken, en zelfs
het dak niet overäl dezelfde hoogte bereikt heeft; gedeeltelijk is het met lelijke roode
pannen belegd, die tegen de wit bepleisterde klinkers der muuren op geen aangenaame
wijze afsteeken; gedeeltelijk iets laager, met ijzeren vierkante plaaten overdekt, doch
ook deeze rood geverwd. De Oostelijke Façade, welke naar de Rivier en den weg
van Riga gekeerd is, moet voor de voornaamste gehouden worden; en een lange reeks
van ruime hooge Vertrekken, slechts half nieuwerwets gemeubeld, genieten naar
deeze zijde een ruim en niet geheel onbevallig gezicht; om laag loopen aan denzelfden
kant lange Corridors: doch in- zoo wel als uitwendig draagt alles de ondubbelzinnigste
merktekenen van groot verval. Een gedeelte van 't Slot wordt nog gebezigd tot de
openbaare zaaken van het Gewest, en tot eene Gouvernementsgevankenis, gelijk er
zich ook de begraafplaats in bevindt der voorige Hertogen, wier overblijfsels hier
op allerlei wijze bewaard worden; van sommi-
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gen ziet men de niet beslootene beenderen; één rust er in een soort van Koetsje, uit
welk hij in een ander land, waar hij gestorven was, herwaards is heengevoerd. Over
de vochtigheid van dit Slot wierdt zeer geklaagd. Zelfs in kamers, die men den
geheelen Winter door bestookte, beschimmelde alles. Sedert de jaar of twee, dat het
Hof van Lodewijk het zelve bewoonde, waren er reeds vijftien Franschen gestorven.
Het bevattede te dier tijd omtrent twintig Meesters, en het geheele getal der
Vluchtelingen, die hun Monarch verzelden, 't zij ze dan in de Stad, of op het Slot
vertoefden, bedroeg samen een paar hondert. De Keizer gaf 200,000 Roebelen 's
jaars tot het onderhoud van zijn' Doorluchten Gast, behalven dat hij nog hondert
Gardes voor hem onderhieldt, 't welk alle Veteraanen waren van den ouden dienst,
en geweezene Officieren, met het Kruis van St. Louis. Zij droegen eene donkergroene
Uniform, en een' hoed met een' gouden boordsel. Men had hen bij de burgers
ingequartierd, 't welk geen geringe last voor deeze laatsten was; den burger, wien
een Officier was aangeweezen, en die hem buiten 't huis billetteeren wilde, kostte
het een anderhalf hondert Roebelen 's jaars. De Soldij deezer Gardes was intusschen
aan den vernederden toestand des geenen, dien zij bewaaken moesten, geëvenredigd.
Doch ik kan niet ontveinzen, dat er sommigen van een zeer verëerenswaardig
uiterlijke, en bij het zien van welken men veel herdenkingen niet
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van zich weeren konde, onder hen gevonden wierden. Degraaf van Ferssen was boven
dien door den Keizer aangesteld, om voor alles zorg te draagen, 't geen tot de
behoeften van dit Hof verëischt wierdt, of tot deszelfs genoegen iets kon toebrengen:
met andere woorden, om de Gastheers plichten van 's Keizers wege bij hen waar te
neemen: doch of diegraaf, welke echter niet op het Slot, maar in de Stad zijn verblijf
hieldt, daar bij geene andere geheime instructiën had, zal ik niet onderzoeken.
Natuurlijker wijze riep hem zijn last geduurig naar het Kasteel: doch de Gouverneur
der Provintie, en de Coursche Adel, vermeeden dit zoo veel zij konden; de eerste at
er nooit, dan op een paar Feestdagen in 't jaar, zijn' maag tot een voorwendsel
gebruikende, die hem niet toeliet, tot het laate uur, 't welk Lodewijk zich voor het
middagmaal verkoozen had, te wachten. De Adel beweert men, dat zich door eenige
Etiquettes en hoogheden, die het Hof zich aanvankelijk, toen het zich hier kwam
vestigen, omtrent hen veröorloofd had, had laaten afschrikken: doch ik heb groote
reden om te gelooven, dat dit minder de hoofdgrond hunnes terugblijvens geweest
zij, dan wel dat de Regeering hen onder de hand had laaten weeten, dat men een'
gemeenzaamen omgang tusschen hen en de Franschen niet gaarne zien zou.
Tweemaal in de week, des Zondags en des Donderdags, wierden er Vreemdelingen
op 's Konings
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Levé toegelaaten of aan hem voorgesteld, en des middags doorgaans aan zijne tafel
genoodigd; de overige dagen beperkte zich het Hof binnen zijn' eigen kring. Na dat
ik verscheiden tot het zelve behoorende persoonen, die mij van Petersburg of uit
Zweden bekend waren, in de verschillende gedeelten van het Slot, welke hun tot
Apartementen waren aangeweezen, bezocht had, liet men mij bij den Hertog van
Fleury, Premier Gentilhomme de la Chambre, een kaartje afgeeven, ten einde op
den volgenden Donderdag de praesentatie te ondergaan: gelijk wij tevens bij de
Duchesse de Serran, de eerste Dame der Hertogin van Angoulême, deeden. Ik begaf
mij toen tegen half twaalven naar het Kasteel. Vier ruime Vertrekken en eene Voorzaal
dienden den Koning (behalven zijne afzonderlijke Kameren van gebruik) om
Menschen te ontvangen: de beide middelste slechts ter doorlooping of als
Voorvertrekken; dat aan de linkerzijde tot Spijszaal; dat aan de rechter, 't geen tevens
het Hoekvertrek ten Zuid-Oosten is, en het beste gezicht geniet, tot Sallon; er hingen
hier een paar middelmaatige Portraitten van Lodewijk XV en den Daufijn (ik meen
deszelfs Zoon), en voorts was er aan den éénen kant een Billard in geplaatst. De
Hertog van Fleury mij binnengeleid hebbende, vond ik er een' Cercle van de Heeren,
tot 's Konings gevolg behoorende, benevens eenige weinige Officieren en een' enkel
Heer uit de Stad; ook de Hertogin van Angoulême (haar Echtgenoot zoo wel
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als de Gemaalin van Lodewijk bevonden zich thans niet te Mitau), met een paar
Dames van haar gevolg. De Koning, een Man naar de zwaarlijvigheid overhellende,
gelijk zijn overleeden Broeder, en hier door iets waggelends in den gang, en zelfs
bij het stilstaan, bekomen hebbende, wandelt zonder gemaaktheid deezen kring,
geduurende het half uur, 't welk met het Lever gewoonlijk verloopt, eenige reizen
om, spreekt dan met de eene, dan weder met de andere Group, bij herhaaling, en
betoont zich tegen een' ieder vriendelijk: gelijk ik hem ook niets heb hooren zeggen,
't welk niet het merkmaal van een gezond oordeel en van verkreegen kundigheden
droeg. Hij was, zoo wel als zijne Heeren, in eene kleine Hof-Uniform, blauw met
gouden knoopsgaten, gekleed; en voorts vercierden hem de Orders van zijn Vaderland,
en de Russische, welke Paul hem geschonken had. Dat men, daar die Monarch hem
in zijne Koninklijke waardigheid erkende, hem ook niet anders dan met Sire, en
Votre Majesté, kon aanspreeken, behoef ik nauwelijks te herïnneren; en ik heb om
deeze reden ook bestendig in mijn verhaal ten zijnen opzichte den Titel van Koning
gebezigd. Deeze Lever's hadden ook op die dagen van de week, wanneer het Hof
voor geen Vreemden zichtbaar was, voor de Hovelingen plaats, en wierden steeds
vooräfgegaan door het aanhooren der Mis, die in eene eenvoudige Kapel in het zelfde
gebouw geleezen wierdt; alleenlijk op groote Feestdagen woonde
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men in de Roomsche Kerk der Stad den Godsdienst bij. De trein, die zich vervolgens
uit de Kapel naar de Vertrekken, welke ik beschreeven heb, heen begeeft, gelijk ik
hem den volgenden Zondag zag, bracht mij, hoe zeer het vijf- en- twintig jaar geleeden
was, dat ik mij te Versailles bevonden had, oogenblikkelijk de wandeling van
denzelfden aart, welëer aldaar gebruikelijk, te binnen. Toen het Lever was afgeloopen,
ging de Koning naar zijn gewoone Vertrekken terug, die geen onmiddelijke
gemeenschap met deeze vier hadden; en de Hertogin van Angoulême naar de haare,
welke men niet bereiken konde, dan na wederöm verscheiden Kamers te zijn
doorgewandeld, benevens eene groote Zaal, die in vroeger dagen tot Danszaal strekte,
doch nu van binnen schier half was afgebroken. In het Vóórvertrek der Apartementen
van deeze jonge Vorstin, door een Portrait van Lodewijk XVI vercierd, verzamelden
zich toen de meeste Heeren, welke uit die des Konings eene minuut te vooren, zoo
wel als zij zelve, waren uitgegaan; om ook nu de Ceremonie van haar Lever door te
staan. Dit duurde korter dan het eerste. De deuren openden zich weldra; wij wierden
allen in haar klein Slaapvertrek binnengelaaten, boven de Alcove van welk het Portrait
van haare Moeder hing, door Mevr. le Brun met zeer veel kracht naar een
oorspronkelijk stuk geschilderd. Zij ging even den kring, die zich hier weder vormde,
rond, en sprak een woord met ie-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

227
der. Men wordt door haare eerste Hofdame aan haar voorgesteld. Het is onmogelijk
deeze jonge Vorstin zonder de grootste belangneeming te zien. De eenigste, onder
de vijf van het Koninklijk geslacht, die de ijsselijkheden des kerkers niet met den
dood verwisseld heeft; de eenigste onder die vijf, die, uit den Tempel ontkomen, zou
kunnen vermelden, indien zij anders verkoos er zich over uit te laaten, welk eene
aan één geschakelde opvolging van wreedheden en vernederingen men zich omtrent
een' Koning, die zoo zeer de liefde der Natie verdiende, en deszelfs doorluchte Familie
veroorloofd heeft; en wat voor aandoeningen haare Ouders, en achtenswaardige
Tante daarbij gefolterd hebben(a): zoude zij, zelfs met minder schoon-

(a) Clery, die het verhaal van Lodewijks gevankenis en dood heeft uitgegeeven, bevondt zich
te dier tijd niet in deeze Stad, maar was met de Gemaalin van Lodewijk XVIII naar Pyrmont
gereisd. Dan, ik vond hier een' Kamerdienaar, die, lang na den dood des Konings, de Koningin
en de twee Princessen in den Tempel bediend had. Het oogenblik, in welk ik met hem sprak,
was juist niet gunstig om hem tot een achter één gevolgd verhaal te brengen; en eenige punten
van aanbelang bleeven mij daar bij duister. Ik vernam echter van hem nog verscheiden
omstandigheden der verfoeijelijke behandeling, die men deeze persoonen had doen smaaken:
doch tevens weidde hij in de haast nog al taamelijk uit over de kunstgreepen van allerlei
soort, die de twee Schoonzusters, door hem geholpen, in 't werk stelden, om naspooringen
te doen naar 't geen zij gaarne weeten wilden, en om het oog haarer bewaakers te ontgaan.
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heid, een voorwerp worden, op welk men nauwelijks het oog kon vestigen zonder
een terugdenkend mededogen, en zonder zich bijna te verwonderen, hoe het mogelijk
zij het verlies van alle de zijnen te overleeven, zulk eene reeks van rampen door te
staan, en tevens niet te bezwijken; ten minsten niet eene sombere droefgeestigheid
over zijn geheele volgende bestaan geworpen te zien. Dit laatste scheen mij evenwel,
wat er dan ook in het hart der Hertogin van Angoulême, althans somwijlen, omgaa,
haar uiterlijke niet zoo sterk aan te duiden, als mijne verbeelding het misschien
vorderde. Een bloozend Teint, en een paar schoone en levendige oogen (zij herïnnerde
mij veel vande trekken haarer Moeder) waren slechts flauwe getuigen van een
diepgevoeld inwendig hartzeer; en in haare wijze van omgaan met de Vrouwen, die
haar dagelijks omringden, heb ik daarna ook dat soort van vrolijkheid meenen te
bespeuren, dat min gewoonlijk daar mede gepaard gaat. Niet alleen bij vreemden,
maar ook, gelijk men mij verzekerd heeft, in den kring der geenen, die telkens bij
haar aanwezend waren, vermeedt zij zoo veel mogelijk, op de treurige omstandigheden
haarer jeugd te-
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rug te keeren, 't zij om dat het haar als iets vernederends voor eene persoon van
haaren rang kon voorkomen, dergelijke ijsselijkheden ondergaan te hebben; 't zij om
treurige herinneringen van zich af te wenden. Door een' Edelman, in haare Vertrekken,
's middags ter tafel aan dit Hof genoodigd zijnde, vervoegde ik mij tegen vier uuren
weder in het Sallon, waar eerst de Hertogin, en kort daaröp Lodewijk zelve,
verscheenen. Er stond hier, volgens de Russische gewoonte, een klein tafeltje met
Liqueuren, brood, boter, kaas en dergelijken gereed. In de Eetzaal wordt dagelijks
voor twintigen gedekt. Aan Lodewijks linkerzijde zat zijne Nicht, en vervolgens
haare twee Hofdames, doch de Duchesse de Serran aan zijne rechterzijde; het overige
waren meest de Heeren van zijn gevolg, en daar onder de oude Cardinaal van
Montmorency. De spijzen, die op tafel gezet wierden, en de wijze van toebereiding
waren geen geheel onverschillig voorwerp van optenheid bij een Hof, dat door geen
grootere zaaken er veel van afgetrokken wierdt: inzonderheid bij het Hoofd deszelven,
die van alles, zoo men beweert, te vooren onderricht is, en van de schotel die vóór
hem staat, even gelijk ook de Hertogin en alle overige Gasten doen, aan ieder der
aanzittenden praesenteert. Naar mijne verkiezing kwam mij alles hier veel te voedsaam
en aangezet voor; en de portiën, die men op de borden wierp, verëischten boven dien
colossaale maagen. De Coffij wierdt nog aan de tafel zittende rondgediend. Men
ging
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daaröp naar het Sallon terug, waar een paar Heeren op het Billiard speelden; en
eenigen tijd daarna de jonge Hertogin, die ook zelve somtijds de Billiard-masse in
handen neemt, eene partij Trictrac met dengraaf van St. Priest: waarvan Lodewijk
en eenige andere Heeren aanschouwers waren. Ook elders wierdt een Piquet-tafeltje
nedergezet. Tusschen beiden (want na den eeten slechts hebben de voorstellingen
van Vrouwen plaats) wierdt mijne Echtgenoote gepraesenteerd, en kwamen ook
eenige Fransche Dames van het Kasteel zelve er haar Hof maaken. Zij wierden alle
op de Vensterbanken geplaatst, op een' van welken de Hertogin eenig handwerk
deed. Tegen zeven uuren begaven zich de twee Vorstelijke persoonen weder naar
hunne eigene Vertrekken. Op den volgenden Zondag vervoegde ik mij des morgens
op nieuw op het gewoone Lever, om afscheid te neemen, en wij aten er nu dien
middag beiden: waar bij ik als iets inderdaad zonderlings aan moet tekenen, dat de
Graavin van St. Priest, wier Man dagelijks aan 's Konings tafel spijsde, niet
tegenstaande zij met hem in dit zelfde Slot haare Apartementen had, bij deeze
gelegenheid dat eene vreemde Vrouw van haare kennisse genoodigd was, eerst voor
de tweede reize sedert al die maanden, die zij hier had doorgebracht, gevraagd wierdt.
De eerste reize was, meen ik, op den dag van St. Louis geweest. De Etiquette, die in
dit kleine Versailles streng gevolgd wierdt, verboodt, dat er andere
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Fransche Vrouwen, dan de eigentlijke dienstdoende Hofdames, aan de Koninklijke
tafel verschijnen mogten. Wanneer Lodewijks Gemaalin aanweezend was, verkoos
dezelve doorgaans eene zeer eenzaame levenswijs, en bleef meest in haare Vertrekken.
Zij wordt anderszins, ook op reizen, gezegd eene groote aankleefster van het
Ceremoniëel te zijn. Voor 't overige soupeerde men hier des avonds niet: doch eer
hij zich ter ruste leide, kwam de Koning nogmaals in het Sallon, en speelde doorgaans
met een Heer of drie eene partij Whist. Des Winters ging hij zelden uit; doch des
Zomers deed hij meest na het Lever eene tour met de koets buiten de Stad, en stapte
er, wanneer het goed weder was, uit om te wandelen. Paul had aan dien Vorst ook
het gebruik eener Buitenplaats vergund, welke aan den Hertog van Courland heeft
toebehoord, en waar hij de laatste jaaren zijner regeering schier altijd doorbracht:
doch Lodewijk had er nog nimmer gelogeerd; en het maakte slechts eene zijner
morgen-touren uit. Sommige ochtenden in de week waren voor de afdoeningen van
zaaken bestemd; en het klonk eenigsints vreemd in mijne ooren, toen ik bij dengraaf
van St. Priest, die den titel droeg van Minister der Buitenlandsche zaaken (tegen het
Ministerie der Binnenlandsche zou de Keizer van Rusland misschien in tegenkanting
gekomen zijn), een bezoek wilde afleggen, tot antwoord kreeg: Mr. le Comte est chez
le Roy au Conscil. In der daad was de toestand van dit Hof ten uitersten
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treurig. Ik spreek niet zoo zeer van de dagelijksche eenvormigheid der levenswijze,
die men met minder Flegma en een' werksaameren geest van de zijde des Konings,
en met verbanning hier en daar van eenige stijve Etiquettes, ligtelijk had kunnen
verhelpen (want buiten het uur van Lever en eeten, was het Hof voor niemand
zichtbaar, en iedere Familie op het Slot hieldt zich bijna geheel in haar eigenen kring
op): doch ik bedoel veel eer de sedert eenige maanden van dag tot dag meer
asneemende hoop op herstel, en vooräl de verändering hunner betrekkingen tot den
Russischen Monarch. Reeds sedert lang had deeze voor de Emigranten niet meer die
onbepaalde geneegenheid gevoeld, die hem welëer bezielde, en die hem de
gastvrijheid omtrent den Doorluchten Banneling met de meeste gulheid had doen
oeffenen. Maar nu hij zelf in zijne Politique stellingen begon te wankelen, en tegen
Engeland gebelgd te zijn: wierdt het geheele bestaan der bewooneren van het
Mitausche Slot hoe langer hoe twijffelächtiger. Het strengste toezicht had omtrent
hen plaats. Hunne brieven wierden opgehouden en geleezen; de weinige Couranten,
die in Rusland mogten ingevoerd worden, ontvingen zij wel onmiddelijk van de
Grenzen, zonder dat dezelven eerst te Riga onderzocht wierden: doch geen eene
Courant, die in 't Rijk verbooden was, en dus geen enkel Fransch papier, mogt onder
't oog van hem komen, dien Paul nog als den daadelijken Monarch van Frankrijk be-
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schouwde: zoo weinig als eenige Fransche Werken. En men was, toen ik mij te Mitau
ophield, op het Kasteel geen oogenblik zeker, van niet, gelijk eene maand of wat
daarna ook werkelijk gebeurd is, plotseling de order te bekomen, van het zelve, en
tevens het geheele Russische Rijk, te verlaaten, zonder dan voor uit te kunnen zien,
in welk Gewest van Europa men hun het verblijf zou toestaan.

Reize naar de Pruissische grenzen.
Libau.
[Reize naar Libau]
Het Postgeld is in Courland, waarvan ik nu nog het grootste gedeelte door moest
trekken, eer ik van het Russisch Keizerrijk afscheid nam, reeds op den Pruissischen
voet, dat is meer dan de helft duurder dan in de Staaten van Paul. Op deezen voet is
het naamentlijk bij de inlijving gebleeven; daar en tegen moeten ook de Postmeesters
de gantsche inrichting op zich nemen, terwijl zij in Rusland merkelijk ondersteund
worden.
Men heeft Mitau nog niet zeer lang verlaaten, of men ziet weder een paar
Grafmonumenten langs den weg. Het eene is ver van onbevallig, en verbeeldt eene
witte Marmeren Lijkbus op een Grasheuveltje, in een hek van ijzer ingeslooten. De
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eerste Station is volkomen vlakte, doch over 't algemeen goed gecultiveerd. Op het
Dorp waar men van paarden verwisselt, neemt de bodem eene wat ongelijkere richting
aan; en men ontmoet er de eerwaardige overblijfselen van een Kasteel der Hertogen,
't welk in de Zweedsche Oorlogen verwoest is. Het ligt op een' kleinen berg, langs
welke van onderen een Riviertje stroomt; eerst vormt het een vierkant met zeer hooge
muuren; daarna loopt er langs een Terras nog een vrij lange iets laagere muur, die
zich op 't laatst ook naar de achterzijde, waar de ingang geweest is, heen begeeft, en
hier het geheele Slot, en een' ronden Toren, omringt. De drie volgende Posten bieden
over 't algemeen eene alleräangenaamste en afwisselendste Landstreek op; de grond
is golvend, de Velden in een' goeden staat; de Dennenbosschen maaken tusschen
beiden plaats voor Populieren, Berken, Wilgen, Elst; en dit alles deed zich, bij het
schoonste weder, in het tooisel van zijn eerste groen voor mij op: 't geen, na zoo veel
maanden sneeuw, het gezicht op eene wijze, die men niet dan na het lange gemis
ondervinden kan, streelt. Vlak vóór Schrunde, de laatste deezer vier Posten, wordt
men op een Vlot over de Windau gezet: één' van die smalle Stroomen, die somtijds
hunne Oeveren ver overschreeden. De beide volgende Stations, waar de grond, zoo
wel als op de voorige, tusschen zand en klei bestendig afwisselde, gelijk ook wederôm
de Dennenbosschen met ander geboomte,
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leverden een paar Bergen, die men over moet trekken, op; een taamelijk Eikenbosch,
hoe zeer wat ondigt, scheen mij voor het begin van Meij reeds verbaazend in 't blad
gevorderd, en niet veel achter het andere groen terug. Het Zuid-Westen, 't walk ik
bestendig in reed, deed mij het loof geduurig in een' sterkeren graad toegenomen
vinden, dan het mij zekerlijk zou voorgekomen zijn, indien ik steeds op de zelfde
plek vertoefd had. De laatste Station van Libau is volkomen vlakte; men wordt een
lang vlek, dat echter zijne Barrières heeft, en Grobin heet, doorgevoerd. Omtrent een
uur van de Stad begint een soort van Strand. Over 't algemeen is dit gantsche gedeelte
van Courland, dat zich van Mitau naar Libau uitstrekt, voortreffelijk aangebouwd;
en ik heb mij telkens verwonderd, dat, daar de Landstreek alöm zoo veel bevalligs
heeft, men eene zoo ellendig geplaatste Stad als Mitau tot de voormaalige Residentie
heeft uitgekoozen. Dorpen en Kerken ontmoet men ook in dit Gewest weinig buiten
de Stations; doch zij hebben alle een ordentelijk aanzien; ook de Heerenhuizen, die
men van tijd tot tijd voorbij rijdt, vertoonen, zonder pracht, een net en betaamelijk
uiterlijke.

[Beschrijving van Libau en deszelfs handel]
Libau is juist geen groot, maar een vrolijk welvaarend Zeehandelsplaatsje. Zoo dra
men de Poort is binnengereeden, ziet men eene Brug voor zich, welke over de Haven
ligt, en vervolgens wordt men in de Hoofdstraat gevoerd, die breed is, verschei-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

236
den goede winkels en huizen bezit, benevens eene Kerk ter linkerzijde, die in een'
veel beteren smaak gebouwd is, dan de meeste Luthersche Kerken in het Hoogduitsch
gedeelte van Rusland; de straat brengt dan op eene onregelmaatige, doch ruime
Markt, waar zich de Hoofdwacht bevindt, dewijl er hier een Bataillon Infanterie, bij
de burgers ingequartierd, in Garnisoen ligt. De overige straaten ontdekt men aan
verschillende zijden; zij hebben in 't algemeen eene taamelijke breedte, doch missen
een' regulieren aanleg; sommige zijn gestraat, in andere gaat men op dat zuivere
zand, waaröp het gantsche Stedeken gevestigd is. Behalven de Kerk, van welke ik
daar gewaagde, heb ik er nog een paar andere hier geteld. De huizen zijn meest van
ééne verdieping, doch zeer lang, en van een hoog rood dak voorzien, waarvan de
vensters schijnen aan te duiden, dat ook dit dak eene tweede verdieping van Kamers
verbergt. Verscheiden woongebouwen zijn van steen, andere van hout; voor veelen
derzelven ziet men geschooren of ongeschooren Lindeboomen, gelijk in onze Steden,
doch slechts voor zoo veel de Eigenaar der huizen, in wier buurt zij geplant zijn, het
goedvindt. De bevolking schat men op 5000 Zielen. Welëer mogten de Jooden er,
om des handels wille, zich alleenlijk drie dagen ophouden; doch sedert het van de
Hertogen van Courland op de Russische Monarchen is overgebracht, heeft men dit
verbod niet alleen ingetrokken, maar zij genieten er zelfs alle
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voorrechten der Christenen, en kunnen in de Gilden worden opgenomen, hoe zeer
men er hen het dubbele voor laat betaalen. Ook vloeiden zij thans uit Polen in
meenigte derwaards, en stonden op 't punt om hunne Synagoogen en Schoolen te
bekomen. Behalven eenigen Courschen Adel, die insgelijks te Libau en in den omtrek
vertoeft, bestaan voorts de gegoede lieden hier meest uit Kooplieden. Het Riviertje,
't welk de Haven van deeze Stad formeert, neemt slechts eenige Wersten boven
dezelve een' aanvang. In de zeventiende Eeuw heeft een der Hertogen het tot dit
oogmerk laaten uitdiepen, en Libau zelfs (want eertijds lag de Stad een weinig van
de tegenwoordige af) hier heen verplaatst. Van de Brug, die ik zoo even noemde,
loopt deeze Haven ter rechterzijde, omtrent eene minuut of tien gaans, in eene
ongeboogene linie Zeewaards in: eerst langs pakhuizen aan de linker-, en Duinen,
met een Bosch, een Kerkhof en andere voorwerpen, aan de andere hand; een
aanmerkelijk Hoofd steekt eindelijk nog buiten het Strand in de Oostzee uit. Alles
is van zwaare houten balken, die om laag met ijzer aan één gehecht, en in de
middelvakken met steenen aangevuld zijn, van den grond tot op de hoogte der Kaai
opgewerkt. De diepte kan, naar maate van hooger of laager water, op tusschen de
agt en twaalf voet geschat worden. Den ingang houdt men voor taamelijk veilig,
doch van vooren is er geen andere Reede dan de open Zee. De Sche-
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pen liggen alle ter rechterzijde der Brug; een enkel slechts had door dezelve heen,
gelijk men haar in 't midden op kan haalen, zich aan de andere zijde gaan plaatsen.
In 't geheel telde ik er omtrent een twintig, zoo Deenen, Zweeden, Russen, als
Hollanders onder Pruissische Vlag enz. Eenige Vaartuigen waren sedert den dooi
reeds met derzelver laading vertrokken. In 't jaar te vooren rekende men de
aangekomene op een 330. In 1802, heb ik sedert gezien, dat er slechts 260 waren
binnengezeild, die voor bij de anderhalf Millioen hadden in-, en voor over de twee
Millioenen uitgevoerd: doch men zeide mij, reeds toen ik mij te Libau bevond, dat,
daar de uitvoer van 't Koorn verbooden was, er in dien Zomer geen paar hondert
Schepen verwacht wierden. Aan de Kooplieden der Stad behooren er nauwelijks een
dozijn. De waaren, die men van hier koomt haalen, zijn meest Koorn, Lijnzaad en
Vlasch; en 't geen men er in de plaats brengt, Zout uit Portugal, Haring enz.
Toen Courland onder zijne Hertogen stond, bloeide hier de handel zeer, daar de
geringe Tollen, die men te dier tijd betaalde, Libau tegen Rusland konden doen
markten. Thans, daar de inkomende rechten er dezelfde zijn met Riga en geheel
Rusland, kan het Plaatsje niet meer tegen de Hoofdstad van Lijfland opweegen, die
het voorrecht eener groote Rivier bezit, langs welke de goederen daar heen kunnen
afgevoerd worden, terwijl te Libau daar-
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en tegen alles, wat van het land koomt, per as moet worden aangevoerd. De Tol op
het Zout, eene der hoofdwaaren, die in Rusland binnen worden gebracht, is zoo
aanmerkelijk, dat men het in Portugal tot een' minderen prijs inkoopt, dan deeze
Tollen alleen bedraagen.

[Reize naar Polangen]
Daar Libau een weinig van de Postroute afligt, moest ik de toevlucht tot
voermans-paerden neemen, om weder op dezelve terug te komen. Niet alleen zijn
deeze vreesselijk duur, maar boven dien bevindt er zich hier niemand die een aantal
daar van bezit, genoegsaam om een rijtuig van eenige grootte voort te trekken; men
ziet zich dus genoodzaakt Ruiters- en andere Paerden bij één te brengen. De Man,
met wien ik mijn accoord gemaakt had, had een half dozijn Jooden-Paerden
verzameld, die veel moeite vonden om met de Christen-Paerden, die hij er van elders
bij had moeten zoeken, één geheel te formeeren; een Poolsche Jood speelde voor
Postiljon. Tot op een half uurtje na van de zoogenoemde Papenseesche Kroeg, doet
men bestendig den verveelendsten rit langs het Strand, slechts tusschen beiden op
de Duinen eene Den of wat bespeurende, en 't een of ander Visschersbootje op het
Strand zelve. Eindelijk slaat men eene zandige vlakte, en dan een Dennenbosch in,
om aan die kroeg te geraaken. Men moet zich echter onder dit woord geen laager
denkbeeld vormen, dan dat van eene redelijke herberg, en bekende pleisterplaats,
naar de gewoonte deezes
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lands ingericht, buiten de Postroute. Er zijn een paar draagchelijke Vertrekken voor
Heeren, en verder Logement genoeg voor voerlieden en hunne Paerden. Een zandige
dorre streek, nog veel in het gezicht der Zee, brengt vervolgens naar Heiligen Aa,
waar Courland zich van een stuk van Lithauen, door welk men dan nog een uur of
twee moet rijden, afzondert, en dat spoedig door de Crucifixen voor ieder boerenhuis
wordt aangekondigd; een smal Riviertje maakt de Grenzen tusschen de twee
Gewesten. Eerst koomt men hier een' geruimen tijd door Dennenbosch, en dan weder
omtrent even lang door eene zeer bloeijende Landsdouw, van allerlei geboomte
voorzien, wel bebouwd, en bijna met wooning aan wooning. Eindelijk verschijnt
Polangen, het Grens-dorp aan deeze zijde des Russischen Rijks, in welk, behalven
nog eenige andere gebouwen, het Tolhuis in 't oog valt. Hier wierdt mijn Pas, dat is
de vergunning van Pauls gebied te mogen verlaaten, onderzocht, en, nadien er geen
tegenbevelen sedert mijn vertrek uit Petersburg waren aangekomen, 't geen ik mij
steeds nog onder de mogelijkheden voor den geest stelde, tot mijne groote blijdschap
goed bevonden; mijne koffers liet men, gelijk bij de intrede in het Rijk, ongeöpend.
Een Joodsche Postmeester voorzag mij hier nog voor 't laatst van Russische Paerden,
om de Station van slechts eene halve Mijl tot aan het eerste Pruissische Dorp af te
leggen. Twee Barrières, beide van Cosacquen voorzien,

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

241
volgen eenige minuuten gaans buiten Polangen, kort op elkander, even omtrent gelijk
ik het anderhalf jaar te vooren aan de Zweedsche zijde gevonden had; en welke
gewaarwordingen er in mij opreezen, toen ik de laatste deezer Barrières achter mij
zag toesluiten, en aan de gevaaren terug dacht, aan welken ik ontworsteld was, zal
ieder ligtelijk gissen, die 't geen ik van Rusland onder Pauls regeering heb meegedeeld,
met eenige oplettenheid geleezen heeft. Ik beken, dat de Pruissische grond, op welken
ik mij opeens geplaatst zag, mij als de bodem der Vrijheid voorkwam, en dat ik
meende mij thans op nieuw als meester mijner handelingen te kunnen beschouwen,
inzonderheid in 't geen de eerste behoefte eenes Reizigers is, de vrijheid van zich te
begeeven waar heen hij wil, en op welken tijd hij het heeft goedgevonden, zonder
er aan iemand rekenschap van af te moeten leggen, of vergunning toe te vraagen.
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Memel.
Reize naar Koningsbergen.
Mey 1800.
[Weg van Polangen naar Memel]
In het binnentreeden in de Staaten van Frederik Willem III, door welke ik het grootste
gedeelte van den mij nu nog overigen tocht ben heengevoerd geworden, vroeg men
mij, gelijk daarna te Memel zelve, alleenlijk voor den vorm of ik eenige Contrabande
goederen bij mij had. Tot aan Immersat, het Pruissische Dorpje, waar van ik zoo
even sprak, ziet men wederöm weinig anders dan Heide en eenige Dennen. Ook de
Station die dan naar Memel voert, en drie mijlen lang is, kwam mij, zoo ver de
duisternis mij niet verboodt er over te oordeelen, weinig belangrijk voor; meest alles
is vlakte.

[Beschrijving van de stad]
Memel wordt door een klein Riviertje, 't geen niet zeer ver van hier een' aanvang
neemt, en tot een soort van Haven uitgegraaven is, in twee deelen gesplitst, waarvan
dat aan de Russische zijde, hoe zeer er ook enkele goede gebouwen, en één daar
onder zelfs 't welk den naam van fraai kan draagen, gevonden worden, evenwel niet
meer dan Voorstad is; de meeste huizen zijn er van hout; de straaten ongesteend;
sommigen derzelven beplant, en slechts met schuttingen, achter welke Tuinen
verborgen liggen, aan
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de beide kanten; een soort van Buitenplaatsje wordt zelfs hier omtrent gezien. Een
ingebaliede wandeling vertoont er zich tevens: gelijk de Stad in 't geheel veel
aanleiding geeft, om in belommerde wegen heen en weder te kunnen gaan. Eerst
wanneer men de Ophaalbrug over de Haven is overgewandeld, bevindt men zich in
het voornaamste gedeelte van Memel; en hier wordt een niet zeer breede rechte straat,
welke op eene Poort aanloopt, door eene veel breedere, die met de Haven parallel
gaat; doorkruist. De Luthersche- of Hoofdkerk, die inwendig niet lelijk is, en een
fraai Orgel heeft, vindt zich hier, zoo wel als de Hoofdwacht, het Posthuis, en de
beste Koopmanshuizen, geplaatst. Aan de linker zijde der smallere straat, waarvan
ik zoo even gewaagde, is weinig ruimte; doch aan de rechterhand ontmoet men
verscheiden andere wegen, en eene Markt. Een Kaai of weg verzelt de Haven, aan
de eene zijde geheel, aan de andere gedeeltelijk. Aan den linkerkant der Haven verheft
zich in haare eigene hooge Wallen, die niet overäl bepoot zijn, de verlaatene Citadel,
met Grachten en zelfs met overblijfsels van Buitenwerken omringd. Om hoog steekt
een oude ronde Toren, en een taamelijk modern Commandantenhuis uit. In 't midden
ligt een vervallen Slot. Het gezicht van hier op de Reede, met derzelver Schepen,
den mond der Coursche Haff, en de Zandreep aan de overzijde, waarvan ik zoo even
spreeken zal, is niet onäan-
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genaam. De Bouwäart der Stad daarëntegen doet geene vrolijke uitwerking; de huizen
zijn doorgaans half wit, half blauwächtig bepleisterd; veele derzelven hebben stoepen.
Buiten de Hoofdkerk bezitten de Letten, of, gelijk men ze gewoon is hier te doopen,
de Lithouwers, er eene Luthersche in hunne taal. Ook ontmoet men er eene
Gereformeerde, en buiten de Stad eene Roomsche. Memel schijnt minder overvloed
aan winkels te kunnen opwijzen, dan verscheiden Russische Steden, zelfs dan Libau:
doch hier en daar stonden weder eenige kraamen. Alles droeg hier intusschen tekenen
van welvaart, en de aangezichten der menschen kwamen mij voor, een soort van
goedhartigheid te tekenen.

[En van haaren handel]
Om zich een denkbeeld van Memels handel te vormen, moet ik iets van zijne ligging
zeggen. Het Haventje, van welk ik zoo even gewaagde, vloeit niet onmiddelijk in de
Oostzee uit, maar, gelijk ik reeds te kennen gaf, in een' boezem derzelve, die den
naam draagt der Coursche Haff. De mond van deezen Zeeboezem, die taamelijk ruim
is, en het Oostelijke Strand van eene lange smalle Zandstreep afscheidt, welke ten
Noorden van den Golf Westwaards loopt, holt zich, schuins tegen Memel over, uit;
en de Schepen, die goederen in de Stad willen voeren, of ze van hier afhaalen, liggen
dan binnen den Boezem als op eene Reede ten anker, terwijl alleen de kleinere de
Haven, die eene minuut of vijf gaans lengte zal hebben, tot aan de Brug komen
opvaaren. Eenige begeeven zich zelfs tot achter de Brug, wan-

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

245
neer zij herstelling behoeven, gelijk men aan deeze zijde ook op eene Werf kleine
vaartuigen bouwt. De afstand van Memel tot aan de smalle Zandstreep aan den
overkant, welke de Coursche Nehrung heet, is die eener breede Rivier, en, wanneer
men Westelijk opvaart, duurt deeze breedte omtrent nog eene halve mijl. Er ontlast
zich, eenige mijlen ten Westen in den Golf, een veel aanzienlijker Rivier, welke
insgelijks de Memel genoemd wordt, en, daar zij haaren aanvang hoog in Polen
neemt, ook de voortbrengselen dier Gewesten, voornaamentlijk Balken en ander
Hout, Koorn, Hennip en Lijnzaad, naar de Stad voert, van waar dezelven voor een
groot gedeelte naar Engeland worden ingescheept: terwijl Zout, Wijn, Manufactuuren
enz. de hoofdzaakelijke Retouren zijn: doch sedert dat Rusland, het Russisch-Polen
daarbij gerekend, voor vreemde goederen geslooten is, behalven tegen vreesselijke
Tollen, kan men dit alles bijna nergens elders dan in dit gedeelte van Oost-Pruissen
ter markt brengen. In het jaar te vooren was Memel door tusschen de 4- en 500
Schepen bezocht: doch in sommige jaaren had men er omtrent 1000 zien aankomen,
en in 1804 zie ik, dat het wederöm de hoogte van 831 bereikt heeft. Een dertig à
veertig behoorden aan de Kooplieden der Stad, die ook bijna dit zelfde getal zullen
uitmaaken, in eigendom toe; doch zij worden alle elders getimmerd. Toen ik mij hier
bevond, lagen er in 't geheel een schip of twintig op de Reede. Een hoope Zaagmolens
vinden zich
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ten Westen der Stad geplaatst, langs den Golf, of, gelijk men het zou kunnen noemen,
langs het Canaal; en hier wordt het hout, reeds eer het ingescheept wordt, tot planken
gesmaldeeld.

[Reize over de Coursche Haff naar Schaken, en beschrijving der Coursche
Nehrung]
Wanneer men zich van Memel naar Koningsbergen begeeven wil, heeft men de keus
van drieërlei wegen; de eene, na dat men zich aan de andere zijde des Zeeboezems
heeft laaten heenvaaren, loopt over die smalle en vijftien mijlen lange Zandstreep,
van welke ik reeds gesproken heb: doch gebrek aan Paerden, zoo wel als de diepte
zelve van het zand, maaken hem weinig verkiesselijk; de andere gaat over Tilzit:
dan, ook deeze heeft, behalven het onäangenaame van een' omweg van tien mijlen,
dit tegen zich, dat men op denzelven zich verscheiden Rivieren op slechte Vlotten
moet laaten overzetten. De derde, die dan overblijft, is de waterreize op den Golf.
Men laat zijn rijtuig inscheepen, en bereikt, indien de wind voordeelig waait, er al
spoedig Schaken mede, 't welk aan de andere zijde der Coursche Haff ligt. Mijn
gewoon ongeluk evenwel op het water (want ik verkoos de laatste Route) verzelde
mij ook thans. Na de Zaagmolens, en voorts de vruchtbaare Akkers aan de linker,
en de barre Duinen van het Strand aan de andere zijde, te zijn voorbijgevaaren,
verbreedde zich allengskens het Canaal; de Scheepslieden intusschen blijven steeds
op denzelfden afstand van het Duin hunnen Cours houden; een uur of drie vaarens
bracht mij op de hoogte
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der Station, waar zij, die langs de Zandreep rijden, het eerst van Paerden wisselen:
een klein Visschersdorpje, midden in een groot Dennenbosch, met eenige Wilgen
en ander geboomte vooräan; daarna wordt hier de streek weder barrer. Doch nu begon
de wind, die tot hier toe taamelijk gunstig was geweest, te gaan liggen, en vervolgens
zich weder, doch vlak van de verkeerde zijde, te verheffen. Een groot gedeelte van
den nacht was met laveeren doorgeworsteld; en wij hadden Nidde, het tweede
Posthuis, reeds voorbij gezeild, toen het raadsaamer geöordeeld wierdt om te keeren,
en in dit Dorpje een' gunstigeren wind af te wachten, om de nog overige zes mijlen
deezer waterreize te volvoeren. Met dit wachten intusschen verliepen ver over de
twee etmaalen. Ik meende een groot gedeelte van deezen tijd niet beter te kunnen
besteeden, dan met de inderdaad zonderlinge streek der Coursche Nehrung nader te
onderzoeken, en de Dennenbosschen, die ook Nidde omringen, zoo wel als het Duin,
de geheele breedte der Linie door, tot aan de Oostzee te bewandelen. Op de vijftien
mijlen lengte heeft deeze Linie nauwelijks eene halve aan breedte. Zij is niet anders
dan een op één gehoopte Zandbank; naar den kant der Oostzee geheel bar, doch naar
dien der Coursche Haff, waar men in alles samen agt zoo Dorpjes als Gehuchtjes
telt, ontdekt men tevens hier en daar verscheidene van die Eilandtjes van Dennenen ander houtgewas, van wel-
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ken ik reeds gesproken heb, en tusschen beiden een klein Akkertje of Boomgaardtje.
Ik meen, dat er vijf Stations op aangelegd zijn, doch de Postmeesters kunnen het
nauwelijks uithouden: nadien de Reizigers steeds eens zoo veel Paerden als anders
noodig hebben, om door het gulle zand heen gesleept te worden, en men dan omtrent
een dozijn uuren over elke Post moet doorbrengen, waar na de arme dieren half dood
weder in hunne stallen terug keeren. Zwaare koetsen worden langs het breedere
strand der Oostzee gevoerd; ligtere rijtuigen onder de Duinen langs het smallere
strand van den Golf. De Dorpjes en Gehuchten bestaan uit weinig huizen, en hebben
een zeer armoedig uiterlijke. Op de eerste Station bevindt zich een Kerk, in welke
in de Hoogduitsche Taal gebruikt wordt; de inwooners verstaan dezelve allen, doch
bedienen zich onder elkander nog van een soort van Letsch. Zij geneeren zich meest
met de Visscherij; het water des Boezems is langs het Strand zeer ondiep; zoo dat
mijn scheepje op een' goeden afstand van het Dorp moest ten anker gaan liggen. Het
Posthuis, waar ik deeze twee of derdehalve dagen doorbracht, kan niet onder de
allerslechtsten geteld worden; het Dennenbosch van achteren, over louter hoogten
en laagten golvende, en gedeeltelijk uit goede boomen saamgesteld, was in der daad
alleräangenaamst; vlak achter dit Bosch wederöm reezen de hoogste Duinen, van
welker toppen men de twee Zeeën gemakke-
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lijk overzien konde; de overblijfsels toonen duidelijk, dat ook deeze Duinen welëer
met hout bewassen zijn geweest. Op 't laatst koomt, in de dwarste, een vrij breede
platte streek, die het eigentlijke strand der Oostzee uitmaakt, en die op 't laatst een
breed bed van groote keiën van allerlei verw en gedaante oplevert, en ook van kleinere,
waar het water nog dagelijks tegen aanspoelt; de allerkleinsten liggen, gelijk
zandkorrels, op de Duinen.
De wind weder op nieuw zich gunstig betoond hebbende, bracht mijn scheepjen
mij omtrent in een uur of zes naar Schaken: eerst nog omtrent drie mijlen langs het
Strand, zonder, gelijk ook te Nidde het geval geweest was, bijna iets van den
tegenövergerstelden Oever (want de Boezem heeft zeven mijlen, waar hij het breedste
is) te ontdekken; men koomt weder eenige kleine gehuchten voorbij, of grootere en
mindere Dennengroupen; de derde Station heeft men op eene ver in 't vierkant
uitsteekende vruchtbaare vlakte aangelegd; deeze vlakte is met een' Wal omringd;
men ziet er Weiland, een hoope groene boomen, en verscheiden huizen, onder anderen
de wooning van een' Amptman. Het geheele Strand behoort eigentlijk de Kroon toe,
welke er weinig van trekt. Deeze streek verlaaten hebbende, zeilt men midden door
de Haff, die geheel uit zoet water bestaat, naar het aanzienlijk Dorp dat ik zoo even
noemde. Behalven eene meenigte Visschersbooten, lagen hier ook een schuit of ne-
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gen, die, even als de mijne, op Memel heen en weder vaaren; vier of vijf derzelven
laaden ook Paerden.

[Beschrijving van Schaken, en weg naar Koningsbergen]
Schaken, 't welk een zeer welvaarend uiterlijk heeft, ligt midden in eene vlakte van
Weiland, aan die van ons Vaderland in veel opzichten gelijk; ook vaart men, eer men
de herberg bereikt, door een soort van Vliet, die tevens tot Haven voor de kleine
schelpjes dient; de grootere moeten ook hier op een' afstand van den Oever blijven,
en de rijtuigen uit dezelve eerst in kleinere overgebracht worden, eer zij aan land
komen. Het zijn van hier nu nog drie mijlen naar Koningsbergen, die men met
Voermanspaerden dient af te leggen, naardien Schaken geen Station is. Op den bodem
van deezen weg wisselen klei en zand met elkander af. Aanvankelijk ziet men niet
dan eene opene en vruchtbaare vlakte. Daarna koomt er, tot halverwege toe, meer
verscheidenheid in de landstreek. Laanen, Dennenbosschen, benevens ander hout,
en alöm de bewijzen van een alles voortbrengenden grand, vergenoegen het oog; en
eenige Dorpen onderweegs, sommige in derzelver haagen ingeslooten, strekken den
bouwlieden tot wooning. De andere helft is iets kaaler, zandiger, en tevens
bergächtiger: inzonderheid moet men een' taamelijken zandberg opklimmen, eer men
de Stad, op den afstand omtrent van eene halve mijl in 't oog bekoomt, en in haare
welige dreeven nederdaalt.
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Koningsbergen.
Mey 1800.
[Algemeene beschrijving van Koningsbergen]
Op een' ongelijken grond, waarvan het Slot mij voorgekomen is het hoogste punt te
beslaan, breidt zich deeze uitvoerige Hoofdstad van het Pruissisch Koninkrijk in
haaren omvang uit; men schat de Buitenlinie op schier twee Duitsche mijlen. De
Pregel vloeit er met twee verschillende, doch niet zeer breede armen binnen, verëenigt
zich daarna in Koningsbergen zelve, en vloeit er vervolgens in éénen breederen
Stroom of Haven weder uit, die eene mijle laager zich in de zoogenaamde Frissche
Haff, op nieuw een' Boezem der Oostzee, ontlast. Een Brug of zeven verbinden de
verschillende stukken der Stad. Zij verdeelt zich, behalven nog de Voorsteden, van
welke sommige van geen gering belang zijn, en ééne zelfs binnen de Wallen ligt, in
drie Hoofddeelen: naamentlijk de beide deelen die ter rechter en linkerzijde van de
Rivier liggen, en dan het derde, 't welk door de twee armen omvangen wordt; de
beide eersten hebben weder verschillende naamen, zelfs van ondersplitsingen: gelijk
Oudstad, Nieuwstad, Löbenicht &c.; het Schier-eiland in 't midden heet Kneiphof,
't welk mij verzekerd is geheel te hebben moeten geheid worden, om den last der
huizen te draagen. De Wallen der Stad zouden haar be-
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zwaarlijk meer tegen een' vijändelijken aanval verdedigen; zij bestaan slechts voor
den vorm, en, daar ze geen Buitengrachten hebben, kan men ze met weinig moeite
beklimmen, 't geen evenwel verbooden is. De Vesting Friderichsburg ligt aan den
Linkeröever der Pregel even beneden de Stad, en behelst onder anderen een Arsenaal.
Het veele water, dat door de Stad stroomt, en meest Kaaijen of Stijgers naast zich
heeft, waarïn vervolgens schepen en schuiten van allerlei grootte drijven (de
allergrootste alleen kunnen de Pregel niet opzeilen zonder gelost te worden), geeft,
met verscheiden Tuinen, Pleinen en Markten, aan de Stad geen onvoordeelig aanzien.
Er is een zonderlinge Vijver in dezelve geformeerd, zo ik mij niet bedrieg, door eene
der invloeijingen van de Rivier, en zich dus ook uitstrekkende tot aan den Wal, gelijk
hij zich ook buiten denzelven als Vijver voortzet. Zijne gedaante is eerst omtrent een
halfrond, met huizen omringd; het water spoelt onmiddelijk tegen de muuren der
gebouwen aan, zonder eenige de minste Kaai ter zijde, even gelijk in sommige
Quartieren van Venetiën: doch een lange smalle houten Brug voor voetgangers loopt
er dwars over heen. Na dit eerste halfrond, versmalt zich de Vijver naar de zijde van
den Wal, en vloeit voorbij een hoope Tuinen, waarvan er eene publique somwijlen
eene groote schaar Menschen verzamelt. Ook vaaren er dikwijls kleine jachtjes of
roeischuiten bij Zomerävonden met vlaggen en Musicq op dit water. De Wal zelve,
met zijn' omtrek,
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levert aan deeze zijde eene zeer aangenaame plek gronds op, daar men hier te gelijk
dit water in en buiten de Stad overziet, en tevens den hangenden bodem vol van
Plantsoen en Lusthoven. Aan een geheel ander gedeelte van de Stad draagt zeker
Plein wel ook den naam van Koningstuin, doch het is in der daad niets, dan een groot
open vak met omtrent een half dozijn boomen. Van deeze laatste staan er echter
overäl een meenigte vóór of in de buurt der huizen. De straaten van Koningsbergen
zijn over 't geheel beschouwd nog al recht, en enkele zelfs breed; gelijk de geene,
die midden door den Kneiphof loopt. De huizen heeft men hier, even als in meerdere
gedeelten der Stad, meest in de hoogte opgemetseld, en veeläl met donkere couleuren
overpleisterd; een hooge groote stoep, alöm van dezelfde gedaante, met een' trap in
't midden, en eene yzeren leuning aan beide zijden met koperen knoppen, verciert
hen alle: eene bouwäart, die met Memel een' aanvang neemt, doch waarvan ik reeds
te Narva, maar sedert tusschen beiden nergens, de spooren meen ontdekt te hebben.
Sommige straaten intusschen in dit en andere Quartieren zijn wederöm zeer eng; en
over 't algemeen kan de Stad op geene fraaije Architectuur, en op weinig moderne
woongebouwen roemen. Het getal der Pakhuizen is onnoemelijk, en deeze brengen
waarlijk het hunne niet toe, om haar tot grooter luister te strekken, hoe zeer zij dan
ook, vol gelaaden, de welvaarenheid der ingezetenen zouden mogen kenschet-
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sen. Alle zijn het hooge gevaarten, van elkander kruissende balken gebouwd; de
vierkanten vakken vult men met klinkers aan, overpleistert ze dan wit, of met eene
andere ligte verw, terwijl men aan de balken eene blauwe of roode Couleur geeft.
Daar de schepen zoo hoog in de Stad komen opvaaren, en zich door verscheidene
Armen of Canaalen der Rivier verspreiden, ontmoet men ook deeze afzichtige
Pakhuizen bijna overäl waar de vaartuigen genaaken kunnen.

[Slot]
Het Slot is een groot, massief, ouwerwetsch gebouw, met een regelmaatig vierkant
Binnenhof; de eene zijde wordt geheel door de Kapel ingenomen; slechts een' hoek
van het gevaarte heeft men iets of wat naar de Architectuur van onze tijden veränderd.
Hier woont de Gouverneur; en deeze zijde had men een jaar of twee te vooren, toen
de Koning hier de hulde zijner Pruissische Onderdaanen kwam ontvangen, voor hem
toebereid. De plegtigheid wierdt op een stellagie in dit Binnenhof zelve volbracht.
Verscheiden Lands-Collegiën worden ook op het Slot gehouden, en men bewaart er
tevens eene Boekverzameling, van welke ik zoo even spreeken zal. Van den Toren
overziet men geheel Koningsbergen met deszelfs omtrek.

[Kerken van verschillende gezindheden]
De Kerken, waar van het getal op drie- en- twintig wordt opgegeeven, hebben niets
dat haar grootelijks onderscheidt. De Gereformeerde Duitsche, en de Roomsche,
vallen nog het
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best in het oog; de laatste vooräl vormt uitwendig zelfs eenige eisschen op
Architectuur; en schijnt drukker bezocht te worden dan de eerste; de Fransche Kerk
heeft met de Hoogduitsche Gereformeerde geen gemeenschap, en ik vond ze
doorgaans ledig. Bovendien bevinden zich hier eene Poolsche Luthersche en
Gereformeerde, benevens eene Letsche Luthersche, eene Mennonitische voor omtrent
zeven- en- twintig Familiën, en eene Synagoge voor omtrent 800 Jooden.

[Dom des Kneiphofs]
Onder de Luthersche Kerken zal ik alleen van den Dom des Kneiphofs spreeken.
Uitwendig betekent hij zoo weinig als de overige Godsdienstige gebouwen; wanneer
men binnen treedt vindt men slechts eene Kerk van zeer gewoone grootte, en die
zelfs niet tegen de twee Hoofdkerken van Riga kan monsteren. Zij heeft een breed
Orgel, en eenige Grafmonumenten en Trophaeën. Het Choor bevat drie gedenktekenen
van oude pracht, ter eere van een' Hertog van Pruissen, zijne Dochter en zijn'
Schoonzoon; een ander Monument is bestemd om een' Grootmeester, die de Kerk
gesticht heeft, te verëeuwigen; zijn bekkeneeel en zijn gebeente liggen er voor een'
ieder zichtbaar. Een jaar of drie vóór mijne komst te Koningsbergen, had zich op dit
Choor, onder het gezang van den Morgen-Godsdienst, een Student in een soort van
Biechtstoel met de grootste koelbloedigheid voor 't hoofd geschooten. In 't voorbijgaan
eindelijk noem ik hier nog een Koninklijk Hospitaal, waar som-
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tijds wel 600 Kranken worden opgenomen, doch 't geen ik niet gezien heb.

[Inwooners]
Het getal der inwooners van deeze Stad wordt op niet veel minder dan 60,000 Zielen
geschat. In weinig plaatsen heb ik meer welmaakte menschen en schooner Vrouwen
verëenigd ontmoet; deeze laatste weeten zich met zeer veel smaak te kleeden, zonder
echter het eenvoudige en natuurlijke uit het oog te verliezen. Aan een groot getal
derzelven valt het niet zwaar de kentekenen van eene goede opvoeding, ook bij de
eerste ontmoeting, te onderscheiden. Hoe ver intusschen de zeden van de
Brandenburgsche Hoofdstad tot de Pruissische zijn overgeslagen, zal ik ter beslissing
van anderen overlaaten. Van eene Plaats, waar ik slechts korte dagen heb
doorgebracht, en met weinig lieden verkeerd heb, zoude het vermetel zijn, iets van
aanbelang omtrent het Caracter en de levenswijs der inwooners te willen mededeelen.
Ik kan niet ontveinzen, dat, schoon van verscheidene brieven van aanbeveeling voor
Kooplieden voorzien, de gastvrijheid mij toegescheenen is hier zeer tegen de
Russische af te steeken, en tegen dat Keizerrijk te staan in eene omgekeerde reden
der burgerlijke vrijheid, en Koningsbergen is gewis niet de eenigste Stad in het Gebied
van Frederik Willem, waar ik deeze voor vreemdelingen zoo aangenaame
hoedanigheid der Natie die ik even verlaaten had, grootelijks gemist heb. Dus weegen
de genoegen en ongenoegen, op reize zoo wel als in ieders eigen land, en tevens de
voorrechten en nadeelen der Gewesten die men bezoekt, geduurig tegen elkander
op.
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[Universiteit met derzelver bibliotheek, physische en andere instrumenten,
en munten]
De Universiteit behoort niet onder 't getal der Duitsche Stichtingen van deezen aart,
die zich den meesten roem verworven hebben, schoon zij eenige kundige lieden
onder haare Hoogleeraaren opnoemt, en onder haare rustende Hoogleeraaren te dier
tijd nog een' naam van den eersten rang in 't Rijk der letteren. De Catalogus der
Lessen spreekt van vijf Professoren in de Theologie, van vier in de Rechten, en van
drie in de Geneeskunde; tot de zoogenaamde Philosophische Faculteit wierden er
negen gebracht, doch drie daarvan had ik reeds op de lijst der Godgeleerden
aangetroffen. Hier bij moet men, onder de geenen, die privaatlessen geeven, een'
Medicus en vier Philosophen voegen; 't zij zij dan den titel van Hoogleeraaren of
van Magistri draagen. Alles saamgerekend, liep dus het aantal der onderwijdenzen
in het toenmaalig Zomerhalfjaar, op drie- en- twintig; waarvan er altoos één Rector,
en één Cancellarius en Director is. Dat der Studenten zal weinig meer dan 200
bedraagen. Ik heb er eene les van den sedert overleedenen Professor Mangelsdorf
over de nieuwe Europaeïsche Staatsgeschiedenis bijgewoond. Hij leide zijn eigen
Compendium tot grondslag, en onderrichtte, gelijk alle zijne Amptgenooten, in de
Moedertaal. De wijze van voorstellen was somtijds in een' hoogen graad populair;
en ik ben verzekerd, dat zijne Studenten de Revolutie, bij welke Portugal het
Spaansche juk van zich afschudde ('t was juist deeze stof die ik in zijne Gehoorzaal
trof), niet ligt uit
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hun geheugen verliezen zullen. Intusschen, wanneer slechts het einde bereikt wordt,
koomt het minder op de middelen aan. De Professoren worden slecht betaald, nadien
het Fonds der Universiteit zeer gering is; ook ontbreeken er, behalven eene
Bibliotheek, bijna alle hulpmiddelen, waarvan men zich elders bedient: gelijk een
Bothanische Tuin, genoegsaame Physische Instrumenten, en zelfs zoo goed als een
Observatorium. De groote hoeveelheid Amptenaaren, die in de nieuwe aanwinsten
des Konings overäl te dier tijd verëischt wierden, maakte, dat zich de jonge lieden
zoo veel mogelijk haasteden om de noodzaakelijkste Collegiën te doorloopen. Over
hun gedrag heb ik in 't algemeen niet hooren klaagen; en hun uiterlijke was
betaamelijk. Verscheiden Stipendiën, en allerlei andere Stichtingen, strekken om de
behoeftigen onder hen te ondersteunen. Het Universiteits gebouw, achter den
Kneiphofschen Dom geplaatst, is diep ellendig. Een vrij lange doch laage Zaal, zeer
ouwerwetsch, met de Portraitten der laatste Koningen, en die van eenige Pruissische
Hertogen opgecierd, formeert het groot Auditorium. Toevallig vond ik mij hier bij
eene openbaare plegtigheid aanweezig, in welke, na dat een der Professoren eene
korte aanspraak van de bovenste Catheder gedaan had, door wat Musicq vooräfgegaan,
een Student de laagere Catheder beklom, en eene Redenvoering deed ter gedachtenis
van de eene of andere Academische Stich-
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ting, waarvan hij een Kweekeling was. Hij bewees, in een' vrij goeden Latijnschen
stijl, en met eene redelijke declamatie, dat de Natuurlijke Wetten in den aart der
zaake liggen, en niet uit de willekeur der Menschen voortvloeijen. De Bibliotheek,
welke, in de buurt van dit gebouw, ergens een paar kameren, met een hokje tusschen
beiden, beslaat, telt nog geen 10,000 Boekdeelen: alles bijna oude Werken, en veele
daar onder van Mathematischen inhoud; men koopt er weinig of niet bij. Eene kas
bevat hier nog eenige Physische en Astronomische Werktuigen, die in hun tijd niet
slegt, en de gift geweest zijn, even als een gedeelte der Bibliotheek, van een'
Hoogleeraar in de Physica en Mathesis. Een Munt-Cabinet, 't welk insgelijks in deeze
Vertrekken bewaard wordt, heeft 4- à 5000 Nommers op te wijzen, de helft omtrent
Romeinsch. Ongelukkiglijk kan men er nog alleen eenige laden der koperen vertoonen:
dewijl de gouden en zilveren, wegens een' beproefden doch mislukten diefstal, voor
een' tijd van daar waren weggenomen, en elders heengevoerd. Onder de
zeldsaamheden bezit men hier ook een Mes van omtrent zeven duim, door een Meisje
bij Elbing opgeslokt, en door eene moeijelijke Chirurgische Operatie weder aan haar
ligchaam ontrukt. De Heer Reuss, Professor in de Natuurkunde, die de goedheid had
deeze Bibliotheek met mij te doorwandelen, liet mij toen nog in zijne eigen wooning
eenige hem toebehoorende werktuigen
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zien, waarvan hij zich op zijne lessen bediende: doch er had dien Zomer geen
Proeföndervindelijk Physisch Collegie tot stand kunnen komen.

[Stadsbibliotheek]
Behalven de Universiteits Bibliotheek bezit er Koningsbergen nog verscheiden
andere. De Verzameling, welke aan de Stad toekoomt, en waarvan ik meen dat de
Rector eenes Stads-Gymnasiums Bibliothecaris is, bevindt zich zoo goed als op een'
Zolder van het Stads Justitie-Collegie, en beslaat eene lange breede Zaal. De
Magistraat, en buiten denzelven maakt er bijna niemand gebruik van, laat er van tijd
tot tijd nog al iets bijkoopen. Onder de 12000 Boekdeelen, daar men haar op schat,
vindt men ook eene beroemde Bijbelverzameling, misschien wel uit 11- à 1200 stuks
bestaande: natuurlijkerwijze in alle mogelijke Taalen, en sommige daarvan ten
uitersten zeldsaam. Bij de gedrukte voegden zich ook eenige geschreevene, van
welken er één een Codex van het Oude Testament was van hooge Antiquiteit. Eene
Portraitverzameling van vermaarde lieden, welke in Plaat uitgaan, vervult een
Portefeuille of tien, gerangschikt naar het vak, waar ieder hunner zijn' roem in behaald
heeft; ook Albums in meenigte zijn bier vol van de Handschriften van andere groote
Mannen. De Zaal gaat nog verzeld van twee Vertrekken, met eene afzonderlijke
Bibliotheek, welke de Stad geërfd heeft van een' particulier, die zijne boeken aldaar
met
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toestemming van de Regeering geplaatst had. Deeze vroegere Eigenaar had
verscheiden zeldsaamheden in zijn Caracter: hij liet bij voorbeeld alle zijne boeken
in 't zwart binden, beplakte alles met Cul de lampe's, beschreeven papiertjes, en
dergelijke, bewaarde tot zijne pennen, nagels, hair, en waar hij verder belang in
stelde, toe; de gelegenheids-gedichten liet hij in eene rol van eenige ellen aan één
hechten enz. De Werken intusschen, die hij bij al dien bocht had saamgeleezen,
pleiteden voor zijne kundigheden, en zelfs in verscheiden opzichten voor zijn' smaak.
Onder de Poëtische ontmoette men er niet weinig Nederduitsche, hoe zeer hij tot ons
Vaderland in geen de minste betrekking stond.

[Slotsbibliotheek]
De Slotbibliotheek, die buiten twijffel de beste te Koningsbergen is, wordt tweemaal
in de week geduurende een uur opengezet, en staat onder 't opzicht van den
Hoogleeraar Reuss. Eene groote vierkanten Zaal, en een rond Vertrek daar naast,
omvat hier den geleerden voorraad, welke uit omtrent 16000 Boekdeelen bestaat, en
nog van tijd tot tijd met goede Werken vermeerderd wordt: gelijk bij voorbeeld de
Verhandelingen van verschillende Academiën, de afgezette Vogels van Vaillant, de
Insecten van Martyn. Ook hier bevinden zich verscheiden schoone Handschriften:
onder andere een oud Codex van het Nieuwe Testament, Pruisische Historische
stukken van aanbelang, doch die het natuurlijkerwijze tog meest voor Pruissen zijn,
en dus waarschijnlijk wel onüitgegeeven zullen
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blijven. Een afzonderlijke kas bestaat uit eene meenigte prachtig ingebondene
Handschriften: in den smaak omtrent, gelijk ik de Euangelieboeken in de Russische
Kerken beschreeven heb; meest zijn het Gebedenboeken, Correspondentiën met
Luther, Gedragsregelen, welke Hertogen en Hertoginnen van Pruissen: ten tijde der
Hervorming hunnen Kinderen hebben voorgeschreeven; eenige brieven van Frederik
II, en meer andere. Hier, en bijna in alle Koningsbergensche Boekverzamelingen,
maaken de Wiskundige Werken eene groote schaare uit; en zoo wel als op de
Universiteits Bibliotheek, treft men ook op die van 't Slot eenige Astronomische en
Mathematische Instrumenten aan; ja, 't geen nog zonderlinger overëenstemming is,
een dergelijk ingeslokt, en uit den maag van een' boer wederöm door eene Operatie
uitgewerkt Mes, wordt er mede vertoond.

[Wallenrodtsche bibliotheek, en verzameling van instrumenten]
De Wallenrodtsche Verzameling ten laatsten staat achter het Orgel van den
Kneiphofschen Dom in twee Vertrekken geplaatst. Dit is eene zeer oude Stichting,
welke mede een paar uuren in de week voor een Publicq, dat er zich weinig op koomt
vergasten, ontslooten wordt, en een klein Fonds van aankooping bezit. Men schat ze
op een 10,000 Deelen. De oorspronkelijke Pas, dien Keizer Karel aan Luther gaf,
om zich vrijelijk naar Augsburg te begeeven, en wederöm verscheiden
Handtekeningen van beroemde lieden, behooren hier tot de zeldsaamheden. Onder
een aantal Manuscripten
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bevindt zich op nieuw een aanzienlijk Codex van het Oude Verbond, 't welk Kennicot
van waarde genoeg geöordeeld heeft, om het te doen collatiöneeren, hoe zeer het
hem geene geringe moeite gekost heeft er toe te geraaken. Deeze Bibliotheek wordt
vooräl geöordeeld van een groot belang te zijn voor den Pruissischen Adel, daar zij
een volkomen Archief van alle hunne Familiën behelst; en men neemt ook, wanneer
er strijdigheden ontstaan over de toelaating van Edellieden in 't een of ander Capittel,
't welk een zeer aantal Quartieren verëischt, bestendig zijne toevlucht tot de
Wallenrodtsche Stichting. Onder een hoope zoo goede als niets beduidende Natuuren Kunst-voortbrengselen, bewaart men er echter eene in de Coursche Haff gevangene
Waterslang van drieen- twintig voet.

[Andere inrichtingen ten nutte der weetenschappen]
Behalven de Universiteit, heeft Koningsbergen verscheiden Gymnasiën, en Schoolen,
in welke ten minsten veelerlei soort van kundigheden onderweezen worden. Ook
spreeken de Stadsbeschrijvingen van een Geleerd Genootschap, dat hier bestaan
heeft, of nog bestaat, en 't welk, behalven de Litteratuur, ook de Pruissische
Geschiedenis tot zijn doel gekoozen had. Voorts telt men in deeze Hoofdstad
verscheiden goede Boekwinkels; en deeze tak van Handel schijnt er te bloeijen.

[Kant]
Dan, mijne Leezeren zullen waarschijnlijk verwachten, dat ik van de Weetenschappen
te Koningsbergen geen afscheid neeme, eer ik hun be-
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richte, of ik den grooten Man, wiens roem met dien der Stad in eene zoo nauwe
betrekking staat, en die te dier tijd nog leefde, gezien heb. Ik schroom bijna, om dit
met ja te beäntwoorden, daar men met dit enkele ja zoo weinig te vrede zal zijn, als
ik er evenwel bijna niets weet bij te voegen: want ik hoop niet, dat iemand mij zal
willen noodzaaken, 't zij tot eenig verhaal zijner lotgevallen, of schets van zijn
Caracter, 't zij tot eenige oordeelvelling over zijne Wijsbegeerte. Buitengewoone
Talenten moet iemand zekerlijk bezitten, die in onze Eeuw de Stichter weet te worden
eener nieuwe Wijsgeerige Secte, van welke hij eene talrijke Schaar van schrandere
diepdenkende Mannen, geheel Europa door, tot Leerlingen, sommigen zelfs tot
Aanbidderen gemaakt heeft; en met wiens stellingen reeds gantsche Bibliotheeken
zijn opgevuld. 't Zal mogelijk eerst het voorrecht der twintigste Eeuw zijn, een vonnis
naar waarheid uit te spreeken over de Kantiäansche Philosophie: maar dit intusfchen
moet als eene onberekenbaare weldaad der Voorzienigheid aan het Menschdom
beschouwd worden, dat, terwijl geesten van hooger vlugt de uiterste grenzen der
menschelijke rede in hunne onderzoekingen poogen te bereiken, het enkele gezond
verstand voldoende is, om menschelijk geluk te doen geboren worden; en dat men
over de gewigtigste onderwerpen, waar mede zich ons denkvermogen kan bezig
houden, na kan peinzen, zonder de foltering te ondergaan van in eene duistere taal

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

265
en onder de inkleeding van moeijelijk te bevattene uitdrukkingen, eenige duizend
bladzijden te doorworstelen. Ik heb in het korte bezoek, dat ik bij den Koningsberger
Wijsgeer heb afgelegd, een' Grijsäard gevonden, die in Physische zoo wel als
Intellectuëele krachten reeds zeer aan 't daalen was, hoewel hij nog voortging met
op te stellen, en men nog over alle onderwerpen met hem kon spreeken. De
Thermometer en de Politicq was te dier tijd, 't geen meer bijzonder zijne oplettenheid
scheen na zich te trekken. Omtrent het eerste konde ik niet anders dan van hem leeren;
in het andere stuk hadden mogelijk zijne denkbeelden wat te veel de leiding genomen
van meer andere Hooduitsche Geleerden, om mij, die hier althans de ondervinding
liever tot Gids verkieze dan de zuivere rede, volkomen de toestemming af te dwingen.
Een val, dien hij niet lang te vooren op het ijs gedaan had, had zijne gezondheid zeer
achter uit gezet. Zijne voornaamste uitspanning waren twee of drie vrienden, die hij
dagelijks bij afwisseling aan zijne tafel noodigde. Ten nadeele zijner zedelijke
hoedanigheden, heb ik nimmer het minste vernomen.

[Inrichting van het landsbestuur en de gerichtsoeffening]
Als Hoofdstad van het eigentlijk Pruissisch Rijk, heeft Koningsbergen een afzonderlijk
Staatsministerie, 't geen evenwel noch met het Militaire, noch met Finantie- en zelfs
met Justitie zaaken iets te verrichten heeft; al het overige blijft aan hetzelve aanbe-
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volen, doch onder het oppertoezicht van het Berlijnsche Cabinet. Van de Hooge
Vierschaar, die, onder den naam van Regeering, hier opgericht is, wordt insgelijks
naar de Hoofdstad der Monarchie geäppelleerd, gelijk men van de Magistraaten en
Ondergerichten zich eerst op dit Gericht beroepen moet. Boven dien bevinden zich
hier een Oost-Pruissisch Crimineel-, en een Commercie- en Admiraliteits-Collegie.
De Koninklijke Beämpten zijn niet aan de Stedelijke Vierschaar onderworpen. Deeze
is wederöm van het Raadhuis onderscheiden, 't welk op den Kneiphof staat, terwijl
de Rechtbank op de groote Markt geplaatst is. De Crimineele Justitie moet hier een'
zeer lankwijligen loop hebben; dewijl er niet alleen zeer veele voorbereidselen vooräf
moeten gaan, eer het daar heen gebracht kan worden, dat het Stadsgericht tot eene
uitspraak koomt: maar ook dat deszelfs Vonnissen in gewigtige gevallen te Berlijn
moeten herzien worden; wanneer er vervolgens nog een Appél aan de Regeering van
kan vallen; en van dit Appél gaan de nieuwe Vonnissen ter herziening of bekrachtiging
wederöm naar de Koninklijke Residentie.

[Handel]
Sedert eenige jaaren is hier de Handel meer aan het afneemen dan aan het wassen:
waar toe het verbod van uitvoer uit het Russisch Polen, en eerst korst te vooren dat
van Koorn in 't bijzonder (behalven Tarwe alleen, dat slechts een vierde van het
geheele oplevert), uit Pruissen, niet wei-
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nig toebrengt. Doorgaans houdt hier de Handel een 800 schepen bezig, waarvan er
een hoope hier gebouwd worden, en aan Koningsbergsche Kooplieden toebehooren.
Behalven Koorn, wordt ook zeer veel Hout, Hennip, Lijnzaad, en meerdere goederen
uitgevoerd. De waaren die binnenkomen, worden slechts in de Stad, en in dat gedeelte
van Oost-Pruissen, 't welk het zelve omringt, weder verkocht. Met Memel en Dantzig
bestaat er een binnenlandsche gemeenschap, doch slechts door Canaalen, en met
groote omwegen: zoo dat dit voor geen schepen van aanbelang te onderneemen is.
Deeze, na dat zij, bij Pillau uit de Oostzee de Frissche Haff zijn ingezeild, komen
dan, gelijk ik reeds gezegd heb, de Rivier op, tot diep in de Stad. Het is geen
onäangenaame rit, over een' goeden weg, eene altijd met groote schepen overdekte
Vaart te verzellen, 't geen men omtrent tot haaren uitloop toe kan doen; tegen 't eind
ziet men een aanzienlijk Buitenhuis met een Boschje er bij, 't welk voorheen aan
een'prins van Holstein Beck heeft toebehoord, doch sedert verkocht, en het eigendom
van een' ander geworden was. De Beurs houdt men in deeze Stad, wanneer het goed
weder is, in de open lucht in een met geboomte belommerd vak; wanneer het regent,
of in den Winter, begeeft men zich naar een nabuurig Gildenhuis. Fabriquen bevinden
zich hier van allerlei soorten; zij houden omtrent 4000 menschen onledig, en

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

268
derzelver opbrengst in goederen wordt op tusschen de 6- en 7000,000 Rijksdalers
geschat.

[Militair]
Voor het overige bestaat het Garnisoen in Koningsbergen uit een Regiment Infanterie,
uit Dragonders en Artillerie, waarvan ieder Corps, volgens Pruissische gewoonte,
zijn eigene Parade heeft.

[Omtrek der stad]
De omtrek deezer Stad is zeer bevallig, en levert verscheiden aangenaame plekken
op een' geringeren of verderen afstand op, om er zich te voet of in rijtuigen heen te
begeeven. Buiten ééne der Poorten neemt terstond een belommerde Lindenlaan op
een' gestraaten weg zijn' aanvang, die, wanneer men uitgestrekt Kerkhof ter zijde
heeft laaten liggen, weldra tot de vreugd der leevenden voert: een paar Guingettes
naamentlijk, die in den Zomer, vooräl op Zon- en Feestdagen, druk bezocht worden.
Een hoope fatsoendelijke lieden vond ik vóór dezelve in de open lucht aan tafeltjes
of op banken collatiöneerende. Daar evenwel Koningsbergen ver van de streeken
verwijderd is, in welke de Wijnstok wast, strekte het bier ook meer tot de verversching
deezer Goutés, dan het sap der druiven. Na dat de weg zich hier vervolgens een
weinig meer gekromd heeft, koomt hij op een Dorpje met eene hoogte en een paar
waterstukjes uit; en men kan, eene tour in 't rond doende, door eene Dennenlaan in
de Stad terug komen. Elders loopt weder een dan klimmende dan daalende weg langs
verscheiden Tuinen heen. Eene
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halve mijl buiten de Stad, na dat men tusschen vruchtbaare akkers heeft doorgereeden,
rijst een allerfraaist Bosch, 't welk aan dengraaf van Gräben toebehoort, en waar
onder anderen zeer schoone Eiken wassen. Ook dit maakt op Feesdagen eene geliefde
wandeling der inwooners uit; aan de beide enden heeft men twee herbergen aangelegd,
met banken en tafels in de vrije lucht; de laatste deezer herbergen geniet een
voortreffelijk gezicht over eene Weide, door een' arm des Pregels als met eene rechte
linie doorsneeden, en een allerliefst Dorpje aan de overzijde. Meer andere plaatsen
rondöm de Stad, die, om eene schoone, slechts weinig door konst geholpene Natuur
te genieten, bezoekenswaard zijn, zal men, wanneer men zich in deeze Stad bevinden
mogt, ligtelijk opspeuren.

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

270

Reize naar Dantzig.
Elbing.
Mey 1800.
[Reize naar Braunsberg]
Het is bijna eene Station op zich zelve, om, naar de Elbingsche zijde, uit de Stad die
ik beschreeven heb, te geraaken. Aan 't eind van de Hoofdstraat des Kneiphofs, voert
een Binnenpoort op nieuw in eene lange, breede straat, die, hoe zeer zij nog binnen
de Wallen ligt, evenwel reeds Voorstad genoemd wordt, terwijl buiten de Wallen
weder een nieuwe Voorstad, die niet minder uitvoerig is, zich vertoont. Evenwel
bereikt men Brandenburg, waar men van Paerden verwisselt, slechts na een' zandigen
schoon niet onäangenaamen, min of meer golvenden weg, en de Zee van verre ter
rechterzijde in 't gezicht, te zijn overgereeden. Brandenburg is een Vlekje aan de
Frissche Haff, langs de Oevers van welke hier zoo veel kleine scheepjes liggen, als
keiën aan de Oostzee; een niet onbevallig Riviertje met een paar armen, en even zoo
veel Bruggen over dezelven, stroomt door het Plaatsje heen in Zee; het telt eene
taamelijke meenigte huizen, en de bodem is gestraat. Op eene hoogte ziet men de
Ruïnes van een uitgestrekt Slot, 't welk thans tot de Posterij
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gebezigd wordt. Van daar voert eene veel al zandige en barre streek, met de Haff op
zekeren afstand ter rechter, en aan de overzijde derzelve de Duinen der Frissche
Nehrung in 't gezicht (het is een dergelijke landtong als die der Coursche Nehrung,
doch minder streepächtig) naar eene herberg, bij een voortreffelijk Buitengoed
gelegen, waar de allerschoonste Eiken- en andere Bosschen zich in 't rond op hoogten
verhieven; gedeeltelijk zijn deeze Dreeven met smalle doorhakkingen ter wandeling
geschikt. Door het Stedeken Heiligenbeil koomt men vervolgens naar Braunsberg.

[Braunsberg]
Deeze Plaats verdeelt zich in de eigentlijke Stad en in de Nieuwstad. De eerste is
binnen muuren ingeslooten, en klein schoon digt betimmerd; voor 't overige van
taamelijke goede huizen voorzien, die ook hier, naar 's lands gebruik, hunne hooge
stoepen vóór zich hebben: een paar Hoofdstraaten loopen naast elkander, en worden
door eene Markt aan één verbonden, op welke een Raadhuis, dat ver van slecht is,
gezien wordt. De twee Hoofdkerken, zoo wel als alle de inwooners, zijn aan den
Roomschen Godsdienst gewijd: terwijl Braunsberg te vooren aan den Bisschop van
Ermeland heeft toebehoord. In één der hoeken van de Stad ontmoet men een groot
Seminarium, in welk nog heden eenige Jongelingen tot den Priesterstand worden
opgeleid. Men leest voor dit gebouw, dat in de laatste helft der zeventiende Eeuw,
een Bisschop van Ermeland het in de tegenwoordige gedaante liet brengen, na dat
ik
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weet niet meer welk een Paus in de zestiende, verscheiden Kweekschoolen der
Geestelijkheid stichtende, ook dit Braunsbergsche omtrent voor 't gantsche Noorden
bepaald had: waar uit het Opschrift dan voortgaat met dit gevolg te trekken, dat de
Roomsche Kerk niet alleen de kunst van schraapen verstaat, maar ook op zijn' tijd
ten algemeenen nutte aanzienlijke sommen weet uit te geeven. De Nieuw- of Voorstad
van Braunsberg wordt van het gedeelte, van welk ik nu gesproken heb, door een
sterk Stroomtje, dat er om heen kronkelt, ten einde zich vervolgens in de Haff te
ontlasten, afgescheiden. Zij wordt niet, gelijk de Stad zelve, door Barrières, maar
door Poorten afgeslooten, en heeft verscheiden straaten. Het Garnisoen, 't welk hier
zijne eigene Luthersche Kerk heeft, vormt doorgaans een Regiment. Die Soldaaten,
welke geen Landskinderen zijn, en dus buiten den Exercitietijd geen verlof kunnen
krijgen, vinden met hunne twee Dütchen daags, en om de vijf dagen een
Commiesbrood, in een Plaatsje waar zoo goed als niets te werken valt, slechts een
allersoberst bestaan.

[Reize naar Elbing]
Van Braunsberg rijdt men door Frauenburg naar Elbing. Dit Frauenburg is de
eigentlijke Residentie des Bisschops van Ermeland. Zijn Slot, zoo wel als de Dom,
ligt op eene hoogte, onder welke de Landstraat heen loopt; er schijnt een aangenaame
Tuin toe te behooren, en de geheele streek is welig en rijk bewassen. Eenige
schilderijën, die
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de Kerk moet bevatten, en een Vertrek dat Copernicus in het Slot of in het Klooster
bewoond heeft, tevens met zijne aanleggingen aldaar ter bevordering der Starrenkunde,
heb ik, te laat er van onderricht zijnde, niet bezichtigd. Van hier naar Elbing vindt
men vervolgens wederöm zeer veel zand, doch tusschen beiden een' bepooten weg,
op welken men door Dennenbosch en voorbij ander geboomte, somtijds ook langs
vruchtbaare akkers, en door een redelijk aantal Dorpen wordt heengevoerd. Treurig
was het echter, hier de uitwerking van een paar nachten vorst op het houtgewas te
bespeuren. Verscheiden soorten, gelijk Elst en ook Eiken, waren of geheel bladerloos,
of het blad derzelven vertoonde zich niet minder dor, dan het des Winters op den
bodem ligt.

[Beschrijving van Elbing, en haar koophandel]
Elbing is eene vrij bloeijende Plaats, aan een Riviertje gebouwd, 't welk met een'
arm der Weichsel, en met de Frissche Haff in gemeenschap staat, en schepen van
eene redelijke grootte tot aan haare muuren toelaat. Een paar Bruggen over de Rivier
verbinden de twee gedeelten der Stad met elkander; dat aan den linker Oever behelst
bijna niet anders dan Pakhuizen; dat aan den rechter is het eigentlijke Elbing. De
Middel- of Hoofdstraat is breed en zeer regelmaatig; zij wordt door eenige andere
straaten, wel smaller, doch niet minder regulier, doorsneeden; de huizen schijnen
bijna dezelfden, als die van den Köningsberger Kneiphoff: zeer hoog naamentlijk,
niet breed, tot de tweede
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verdieping toe, of ook wel geheel, bepleisterd, en met eene sombere couleur geverwd;
het bovenste stuk somtijds van ruwe klinkers, met lange smalle Gothique vensters;
beneden stoepen van dezelfde hoogte, de ééne vlak naast de andere geplaatst, met
haare ijzere leuningen en koperen knoppen; eene geheele Familie kan op deeze
stoepen niet alleen zitten, maar zelfs heen en weder wandelen. Een groot Voorhuis
van binnen, met zijne Cabinetten vercierd, brengt den Breemschen bouwtrant te
binnen. Voorts ontmoet men er ruime, doch onbehangene Vertrekken, zonder veel
aanéénschakeling, gelijk de Architectuur van een hondert of twee hondert jaar
geleeden dit ook niet vorderde. Ter rechter zijde van de Hoofdstraat, heeft men eene
ruime plaats met eenige ingebaliede boomen aangelegd, en een goed Stadhuis
gemetseld. Het overige in dit gedeelte der Stad bestaat uit minder naar de linie
getrokkene straaten, en eene meenigte Tuinen; hier en daar koomt men een enkel
modern woongebouw tegen. De kleine Beurs bevindt zich op eene der Bruggen. Aan
de eigentlijke Stadzijde wordt de Rivier door weinig kaai verzeld; het meeste ligt
aan den overkant. Van Koningsbergen herwaards reizende, wordt men, behalven
door eene zeer uitvoerige Voorstad, nog door een gedeelte van Elbing gebracht, 't
welk zijne eigene Poorten, zelfs Wallen en Grachten heeft: doch met het overige
evenwel tot dezelfde Stad behoort. Aan
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de Noordelijke en Oostelijke zijde ontdekt men eenige hoogten in den omtrek: doch
de bodem, waar over de geheele Plaats zich uitstrekt, is anderssins plat en effen; voor
Vrucht- en Groente-tuinen, geniet hij een' hoogen trap van vruchtbaarheid; en men
verzuimt ook niet er alle mogelijke partij van te trekken; de vruchten worden niet
alleen naar Koningsbergen, maar tot Rusland toe verzonden; in het jaar evenwel,
waar in ik mij hier bevond, was alles veröngelukt. De wandelingen buiten Elbing
zijn ver van onaangenaam.

[Reize naar Dantzig]
Bij eerste deeling van Polen wierdt deeze Stad reeds Pruissisch, en zij schijnt zich
niet over haar lot te beklaagen. Men wil evenwel, dat Dantzig haar in den Koophandel
niet dan zeer hinderlijk zijn kan, daar iedere van haar beiden haar eigen Departement
heeft. De schepen, die hier in en uit zeilen, moeten denzelfden weg neemen, als die
zich naar Koningsbergen begeeven, dat is door het Pillausche Gat. Twee à driehondert
komen er jaarlijks aan, en vertrekken wederöm, met waaren vol gelaaden; meest zijn
dit de Poolsche voortbrengsels, gelijk Koningsbergen en Memel meer de Lithausche
inscheepen. Verscheiden vaartuigen behooren den Kooplieden der Stad toe, en worden
ook te Elbing getimmerd. Het gantsche getal der inwooners wordt op 1600 geschat.
Wanneer het drooge weder, gelijk toen het geval was, het eenigsints begunstigt,
kan men van hier door
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den Werder naar Dantzig rijden. Dit is een steeds voortgezette, en met Dijken langs
de Rivieren en naar de Zeezijde ingeslooten Polder, schier geheel van vetten
klei-grond, hoe zeer tusschen beiden ook wel wat zand en slechte aarde mede onder
loopt. Het land wordt tot Akkers en Weiden gebezigd; de met Wilgen beplante wegen
slingeren veeläl tusschen deeze Velden heen, met slooten tusschen beide. Een groote
mijl van Elbing wordt men een' arm der Weichsel overgezet, die zich, zoo wel als
de Hoofdstroom, in de Frissche Haff ontlast. Na vervolgens ook deezen Hoofdstroom
te zijn overgevaaren, bevindt men zich op nieuw in een Eiland: want nog een arm
der Weichsel wendt zich, niet zeer ver van deszelfs mond, links af, en vloeit voorbij
Dantzig in de Oostzee. Het is nauwelijks te gelooven, hoe veele en welke schoone
Dorpen men in dit gedeelte des Werders ziet liggen of wordt doorgevoerd, en vooräl
welke in 't oog vallende groote boeren-huizen zich in denzelven vertoonen, meest
ieder met zijn' eigen Boomgaard rondöm zich, en het Dorp doorgaans eene zeer
breede straat of rondächtige plaats formeerende. De wooningen deezer welvaarende
boeren zijn gewoonlijk van hout, met steen aangevuld, de steen wit overpleisterd,
en de balken, die somtijds wel eenigsints gebeeldhouwd zijn, met bonte couleuren
geverwd. Onder een voorwaards uitspringend Bovenvertrek, dat op steenen rust,
treedt men deeze hui-
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zen binnen. De schuuren en verdere behoeften eenes Landmans liggen achterwaards.
Bij gebrek van eenigsints draagchelijke herbergen in deeze streek vergunde ons een
dier rijke Landlieden, in zijne wooning eenige uuren uit te rusten. Zij had hem een
12000 Gulden van onze Munt gekost, en het beste Vertrek, in welk men de bedden
voor ons spreidde, was zelfs op de deuren met Arabesquen beschilderd; alles evenwel,
gelijk dit ook in ons Vaderland dikwijls in de fraaije Dorpshuizen van eene tweede
Classe van lieden plaats heeft, was een mengeling van pracht en slechten smaak; ook
de verdeeling der Kamers en Boeren-werk-vertrekken, Keukens en dergelijken
deugde, niet; en, voor zoo veel men in een Gewest, waar een andere huishouding
heerscht, er over kan oordeelen, kwam ook het Oeconomique gedeelte mij niet voor,
den meesten lof te verdienen. De Eigenaar bezat een 180 morgen lands, voor welke
hij slechts eene Verponding bij wijs van Dorpsüitschrijving betaalde, en dus niet alle
jaar dezelfde som. Het Dorp had eerst aan Dantzig toebehoord, daarna was het onder
Pruissen gekomen, zonder dat hem dit in de belastingen een merkelijk onderscheid
te weeg bracht. Het getal van zijn Vee was van aanbelang; en dat zijner knechten en
dienstmaagden in evenredigheid. Dantzig, 't welk men nu, na weinig uuren rijdens
genaakt, biedt zich reeds op een' goeden afstand, met de Bergen, die achter het zelve
rijzen, en zich schier boven het hoofd der
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Stad schijnen te verheffen, niet onvoordeelig aan. Men moet, bij 't binnenrijden, zich
even als te Berlijn getroosten, van eerst naar de Douane gevoerd te worden, van waar
men dan ligtelijk iemand naar het Logement, 't welk men betrekken wil, mede krijgt,
om de uitwendige plegtigheid der visitatie te ondergaan.

Dantzig.
Juny, 1800.
[Algemeene beschrijving van Dantzig]
Dantzig is reeds binnen zijne Wallen een Stad van grooten omvang, en zij wordt het
nog meer, wanneer men haare Voorsteden en Buitenwerken medetelt. De Motlau
stroomt van de Zuidzijde binnen haare Vesten, en verdeelt zich spoedig in twee
Rivieren, die zich daarna wederöm verëenigen, doch slechts om deeze splitsing en
verëeniging nog eens te herhaalen: waar dan dit water tot eene Haven verstrekt der
kleinere vaartuigen, en zich vervolgens buiten de Stad met den arm der Weichsel,
van welken ik boven reeds gesproken heb, gaat vermengen. Een der Eilanden, daar
door gevormd, is dat der Pakhuizen, waarvan men des nachts alleen de Hoofdstraat
doorwandelen kan, zo men niet verkiest van de honden, die in de dwarssteegen de
wacht over de goederen van hunne Meesters houden, verscheurd te worden;
daarënboven sluit men
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des avonds, doch niet volkomen, de Poorten, die dit Eiland van de zoogenoemde
rechte Stad afzonderen. In 't geheel treft men binnen de Wallen meer dan ééne Poort
aan, die de verschillende gedeelten van Dantzig van elkaâr scheiden: de rechte
inzonderheid is zoo goed als van alle kanten afgeslooten; de gedeelten die haar
omringen, heeten de laage Stad, de Nieuwstad, en Langgarten. De rechte of eigentlijke
Stad wordt geformeerd door eene reeks van parallelle straaten, die wederom door
verscheiden andere doorkruist worden; op een paar na, zijn zij niet breed, de
dwarsstraaten zelfs smal. De voornaamste is die van de Markt, die een zeer uitgestrekt
langwerpig vierkant uitmaakt, en, behalven door eenige goede woongebouwen van
bijzondere persoonen, door het Raadhuis, met zijne twee oude en eerwaardige Façades,
en een' hoogen wel geördonneerden Toren; door de Beurs, en door eene fraaije
Springbron, met een' goeden metaalen Neptunus er boven op, en een schoon Bassin,
vercierd wordt. Ook wanneer deeze Markt zich wederöm tot eene straat versmalt,
blijft deeze laatste van eene stoute breedte. De Dom vindt zich achter Raadhuis en
Beurs geplaatst, doch wordt door geen Kerkhof aan alle kanten omringd, dat aan
zijne grootte evenredig is. Alle straaten zijn met boomen, wel onregelmaatig, doch
digt beplant, en dit naar ieders goedvinden vóór de huizen, 't geen niet nalaat, vooräl
wanneer de Zon, die alles verguldt, heeft goedgevonden te schuilen, iets
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ten uitersten sombers over dit gedeelte der Stad te werpen, en in de boven dien reeds
enge doorsnijdingen van Dantzig, de gevels der huizen te verbergen, waar bij ik
evenwel bekennen moet, dat verscheidene derzelven niets verliezen. Veele moderne
zou men er vruchteloos onder zoeken. De meeste zijn in den smaak van Elbing en
den Kneiphof van Koningsbergen, hoog, van eene donker gecouleurde overpleistering,
en spits in de hoogte toeloopende; ook hier heeft men deeze huizen wel van stoepen
voorzien, doch niet van die breede, verhevene, en alle op elkander antwoordende
stoepen der twee plaatsen die ik daar genoemd heb. Inwendig verslindt, gelijk te
Elbing, een ruime Voorzaal het gantsche gebouw. In het Quartier waar de Motlau in
de Stad koomt vloeiën, ziet men groote Werven vol planken en balken. Aan de
tegenövergestelde zijde, zoo binnen als buiten de Poorten, eer de Rivier zich met de
Weichsel verëenigd heeft, timmert men schepen; en er bevinden zich hier uitgestrekte
Werven. Anderssins zijn ook in de overige afdeelingen van Dantzig, zoo wel als in
de rechte Stad, de meeste straaten nauw; doch Langgarten, 't geen door het
Pakhuis-Eiland van deeze rechte Stad wordt afgescheiden, pronkt met eene breedere
Hoofdstraat, die eene ingebaliede wandeling in 't midden heeft, langs welke de huizen
des Gouverneurs en des Russischen Consuls staan. De schoone Wallen, die dit alles
omringen, worden
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niet minder goed onderhouden; jammer slechts, dat zij niet overal belommerd zijn,
en dat het bewandelen van het Parapet verbooden is: waar door het heerlijke gezicht,
vooräl naar de zijde der Bergen, op welke een paar Voorsteden en de Buitenwerken
aangelegd zijn, verlooren gaat. Hier en daar hebben de Wallen hooge Bastiöns,
sommige in der daad als kleine Bergen. Buiten de Stad is de Hagelsberg het sterkste
verschanst: doch een bordtje voor deeze Vestingswerken verbiedt, op straf van arrest,
en van vervolgens voor zijn' wettigen Rechter ter veräntwoording geroepen te worden,
het binnentreeden in dezelven. De Bisschopsberg, iets Zuidelijker dan de voorige
geplaatst, is insgelijks bevestigd, en maakt met Dantzigs overige Buitenwerken ééne
Linie uit. Achter denzelven holt zich eene Vallei uit, welke den naam der Ketel
draagt, en waar, in den Confoederatie-Oorlog in de eerste helft der voorige Eeuw,
toen Dantzig belegerd wierdt, 6000 Russen gesneuveld zijn. Deeze Bisschoffsberg
is de hoogste van allen, die de Stad omringen; hij heeft, gelijk sommige Italiäansche
en Siciliäansche Steden, eene reeks van huizen, verdiepingswijze boven elkander
geplaatst, tusschen welke smalle, stijle, en onregelmaatige paden naar beneden, en
weder andere straaten op en af loopen: gelijk zich de gebouwen ook tusschen deezen
en den Hagelsberg heen trekken. Geheel naar de achterzijde, aan de uiterste Grenzen
der Liniën heeft zekere Dr. Wolff een
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klein Observatorium gebouwd, en het zelve aan het Natuurkundig Genootschap
alhier, waarvan ik zoo even spreeken zal, ten geschenke gegeeven, tevens met een
jaarlijksch inkomen van omtrent honderd Ducaaten; het geniet een' goeden Horizont,
en bezit eenige redelijke Instrumenten; doch meer nog verdient het wegens het gezicht
beklommen te worden. De Stichter ligt vlak bij het zelve begraaven. Achter den
Bisschofsberg, en dus buiten de Werken, rijst de iets laagere Stoltzenberg, die ook
nog een soort van Voorstad oplevert. Een andere Voorstad heet Altschotland; zij is
van eene aanmerkelijke lengte, en heeft een gegraaven Canaal in 't midden, 't welk
de Radaune genoemd wordt, de Stad van water voorziet, en zich binnen de Wallen
in de Motlau uitgiet. Een geweezen Jesuietenkerk, met een Seminarium deezer Orde
onder een' anderen naam, bevindt zich aan 't eind deezer Voorstad. Voor 't overige
moet ik, ten opzicht van al dit uiterlijke der Stad, er nog bijvoegen, dat, terwijl Dantzig
aan de ééne of Zuidwestelijke zijde tegen een' Berg of drie aanleunt, die, wel
verschanst, het veröveren der Stad ten uitersten bezwaarlijk maaken: zij aan de andere
en platte zijde tot haare verdediging kan onder water gezet worden.

[Inwooners en derzelver zeden]
Dantzig wordt gewoonlijk op 60,000 inwooners geschat. Men kan zich nauwelijks
voorstellen, hoe derzelver uitwendige gedaante tegen die der Koningsbergers afsteekt;
en deeze twee zoo digt
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bij elkander liggende Steden, leveren ten deezen opzichte bijna de twee uitersten op
van lelijk en schoon. Het getal der mismaakte lieden is hier alleen reeds verbaazend;
de oude Vrouwen, zijn bijna niet om aan te zien, en onder het jongere gedeelte der
Kunne is weinig moois. Hier koomt, wat de burger Classe betreft, eene kleeding bij,
die uitgezocht schijnt om nog meer te veröntcieren, en eene vijandige Natuur in haare
ontwerpen te hulp te schieten: waar toe onder anderen niet weinig medewerkt een
getorende muts, vol bloemen, linten en allerlei bouffures. Sedert de Pruissische
verövering heeft men de modes van andere landen op de Natiönaale Dantzigsche
willen enten, 't geen somtijds de zotste mengeling maakt, die men zich verbeelden
kan; ook bij de Mans draagt de kleeding nog zeer veel kentekenen van het vroegere
gedeelte der agttiende eeuw. Sommige gebruiken zijn mede zeer ouwerwetsch; doch
bij fatzoendelijke lieden, begrijpt men ligtelijk, dat, eenige Nuänces ter zijde gezet,
alles omtrent toegaat, gelijk in de overige Gewesten van ons Waerelddeel. Doch om
zich minder te verwonderen, dat bij eene geringere Classe het meer op een'
eigendommelijken voet gebleeven is, dan in Oostpruissen, behoeft men slechts het
op zich zelve bestaande en Republicainsche van Dantzig, tot dat de Pruissen zich
meester van de Stad gemaakt hebben, te overweegen. Allengskens zal nu dit
eigendommelijke zich in deeze Plaats zoo wel als elders
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verliezen: doch of met meer verfijnde welleevenheid, met meerder smaak misschien
in den opschik, ook de Zeden tevens verbeteren zullen, is een andere vraag. Op eene
zeer groot Plein, eer men ter Hooge Poorte uitgaat, staat reeds een nieuw houten
Theäter in zijn geraamte, 't geen bij intekening langsaam gebouwd wordt. Te vooren
zou de Geestelijkheid dit nimmer geduld hebben; en het heeft ook nu, hoewel voor
een groot gedeelte om andere redenen, geen' geringen tegenstand ontmoet. De kleine
of grootere Tuinen rondöm de Stad, op een' minderen of meerderen afstand, waar
men samen collatiöneert, de schoone Allée aan de Westelijke zijde, waarvan ik zoo
even spreeken zal, de Guingettes in of bij eenige nabuurige Dorpen, strekken den
inwooneren voornaamentlijk ter uitspanning. Eene Societeit, welke mij voorgekomen
is op een' goeden voet te zijn ingericht, verzamelt des morgens, en ook op andere
uuren van den dag, tot het leezen der Nieuwspapieren of tot het Billiard, verscheiden
Heeren; des Zomers zitten of wandelen zij doorgaans in den Tuin achter het gebouw.
De Taal voor 't overige helt hier, gelijk in het geheele Noordelijke Duitschland, bij
den gemeenen Man meer naar het plat Duitsch en Hollandsch, dan naar het
Hoogduitsch over.

[Godsdienst en kerken, inzonderheid de dom]
Aan Kerken van allerlei Gezindheden ontbreekt het te Dantzig niet, en de Luthersche
Leeraaren plagten hier in een groot aanzien te staan, en zeer
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veel invloed op de Regeering en burgerij te oeffenen; ook thans hebben zij hunne
achting op verre na nog niet verlooren. In de meeste gebouwen van hunnen
Godsdienst, die groot en doorgaans vol zijn(a), wordt niet alleen vóór- en namiddags,
maar ook op den middag zelven gepredikt, even omtrent gelijk te Hamburg. In den
Dom geschiedt dit steeds, zelfs des Namiddags door Proponenten, in 't witte
Choorhemd. Dit groot en aanzienlijk doch zeer bejaard gebouw, van een' hoogen
stompen Toren, en voorts eenige laagere spitsen op het dak, voorzien, verdient
inwendig bezocht te worden. Een hoope beeldwerk, tot den Roomschen Godsdienst
behoorende, heeft men er wel niet uit weggenomen, maar, gelijk, ten minsten omtrent
de kunstwerken daar onder, overäl had moeten geschieden, alleenlijk overdekt. De
Predikstoel, die zelve geheel verguld is, vindt zich tegen een' tot boven toe gedeeltelijk
vergulden Pylaar geplaatst. Fraai zijn hier het gestoelte des Magistraats en vooräl de
Doopfont: doch zijn' grootsten luister ontvangt de Dom van eene voortreffelijke
schilderij, zo ik mij niet bedrieg van Lucas Cranach, althans van een oud Schilder
van

(a) Eene derzelven vond ik op Pinxteren, volgens eene gewoonte, die meer in Duitschland plaats
heeft, geheel met Berceaux van groene takken opgecierd.
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zijnen leeftijd. Zij stelt het Laatste Oordeel voor. Op een' afstand doet zij weinig
uitwerking, behalven door de leevendigheid der verwen; en de geheel ontbloote
figuuren der Verreezenen hebben dan iets, dat zelfs onwillig aan een geslacht van
kikvorschen doet denken. Doch men moet het Tafreel van nader bij beschouwen,
om het meesterächtige van des Schilders kunst te bewonderen. Vooral is de
uitdrukking op de aangezichten der Verdoemden, en hunne angst voor de pijniging,
met welke zij bedreigd worden, boven alle beschrijving treffend; een Duivel onder
anderen loopt met een' gloeijenden vork tegen eene group van lieden in, waarvan het
terug beeven een waar meesterstuk is. Voor 't overige wordt deeze schilderij
gewoonlijk met deuren overdekt, die men zich, wanneer men dezelve zien wil, door
den Koster moet laaten ontsluiten.
De Hoogduitsche Gereformeerden hebben te Dantzig twee Kerken, welke door
vijf Predicanten bediend worden. In eene derzelven, die men niet tot de kleinste
rekenen kan, en die een vrolijk aanzien heeft, hoorde ik een' deezer Leeraaren, edoch
voor eene geringe Gemeente, eene Predicatie uitspreeken, welke mij den ouden
Hollandschen trant, zelfs tot het geheele uiterlijke van den Spreeker toe, te binnen
bracht, daar deeze trant evenwel van den ouden Hoogduitschen steeds zeer
verschillend geweest is. De oplossing van dit raadsel in het van ons Vaderland zoo
ver afgelegene Dantzig vondt
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zich natuurlijkerwijs, toen ik er na vernam, in de Studiën, welke de Man in zijne
jeugd op eene onzer Hooge Schoolen verricht had. Een enkele Kamer in een particulier
huis strekt den Franschen Gereformeerden Leeraar, die nauwelijks voor een dozijn
Toehoorders predikt, tot eene Kapel. Een Engelsche, en, zo ik wel verstaan heb, eene
Mennonietenkerk, bevinden zich mede te Dantzig. De Roomschgezinden oeffenen
er hunnen Godsdienst in eene aardige Stads-Parochie, en voorts zoo in als om de
Stad, in verscheiden andere Kerken en drie Kloosters; door de Pruissische Verövering
is er in 't stuk van den Godsdienst niets veränderd.

[Staat der weetenschappen, en cabinet van het genootschap
natuurminnaars]
De Geleerdheid kan niet gezegd worden in deeze groote Handelsstad bij
uitneemenheid te bloeijen; ook bestaat er slechts één, en deeze een nog niet veel
beduidend Boekverkooper. Het Gymnasium evenwel telt een zevental Hoogleeraaren,
onder welken bekwaame Mannen zijn. Verscheiden verwulfde Kamers bevatten de
daar toe behoorende Bibliotheek, die niet voordeelig moet geplaatst zijn, en slechts
op zekere dagen geöpend wordt; ik heb verzuimd dezelve te bezoeken. Een hoope
lieden intusschen leggen zich hier op de Natuurlijke Geschiedenis toe; en ik heb het
Genootschap van Natuurminnaars, dat in de Stad gevestigd is, reeds in 't voorbijgaan
genoemd. Het bestaat sedert een aantal jaaren, en telt een paar dozijn Medeleden uit
de Stad, behalven verscheiden
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Buitenleden; zijne Vergaderingen houdt het boven de groene Poort, 't welk eene der
Binnenpoorten is, die de verschillende afdeelingen van Dantzig van elkander scheiden.
Hier bewaart het ook de zeldsaamheden, die het allengskens door gift en koop, nog
al van eenig aanbelang heeft bij elkaâr gezameld; van Banks en Solander onder
anderen hebben zij onderscheiden kleedingsstukken en meubelen van Otaheite ten
geschenke bekomen. Men toonde mij hier verscheiden goede Herbaria; onder de
Mineraalen en Petrefacten bevinden zich enkele, doch echter niet zeer veele, stukken
van verdiensten; zonderling was eene Kast vol gedroogde Koppen en Pooten van
Vogels, systhematisch gerangschikt, vervolgens ook van Nesten en Eijeren; voorts
trof ik er eene andere Kas met Slangen aan; en verscheiden Embryo's van Menschen
en Dieren: doch het beste van allen was eene Verzameling van Hoorns en Schelpen,
onder welke eenige voortreffelijke en zeer zeldsaame stukken zich vertoonden, die
ik zelfs bij den Heer Spengler te Coppenhagen niet ontmoet had.

[Bericht omtrent de Pruissische bezitneeming, en tegenwoordige politique
staat deezer stad]
Tot op de Pruissische bezitneeming in 1793 toe, was het kleine Republicqje Dantzig
een zeer belangrijke plek voor den Handel, en daar door ook eenigsins voor de
Europaeïsche Staatkunde. Frankrijk gaf aan den Magistraat een' Titel, niet ongelijk
aan dien van Hun Hoog Mogenden, en deelde denzelven alle Familiegebeurtenissen
mede. Het grondgebied der Stad, met al de schoone Dorpen
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die er toe behoorden, was zeer aanmerkelijk. Vier Burgemeesters regeerden hun
leven lang, tusschen welken het Praesidentschap jaarlijks afwisselde; en zulk een
Praeesident was in zijne Stad een Man van geen gering gewigt. Behalven de Consuls
van alle Natiën, die zich hier ophielden(a), zondt Rusland, 't welk de betrekking van
Dantzig tot Polen geguarandeerd had, er een' Resident of Chargé d'Affaires. Buiten
de Burgemeesters bevonden er zich nog een Raad en een Justitie-Collegie; men
moest, bij het voeren zijner twistgedingen, verscheiden instantiën in de Stad zelve
doorloopen, en de hoogste instantie slechts bracht de zaaken naar Warschau. Dantzig
naamentlijk maakte een Lid uit van den Poolsch-Pruissischen Geconfoedereerden
Staat, welke uit den Bisschop van Ermeland, eenige Edelen, de Gedeputeerden eeniger
Steden enz. was saamgesteld, en die in eene van deeze Steden zijn' Landdag hieldt,
Gedeputeerden tot den Poolschen Rijksdag afvaerdigde, en zelfs den Koning hielp
verkiezen; voor 't overige echter niet onder de Republicq, maar

(a) Deeze zijn er ook na de Pruissische bezetting gebleeven; doch, wegens de Politique betrekking
tusschen Pruissen en onze Republicq in 1800, verkeerde onze Commissaris, de Heer Ross,
nog in geen' volkomen staat van zekerheid ten opzichte van erkentenis zijner waardigheid.
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onmiddelijk onder den Koning stond. Bij de eerste Verdeeling van Polen kreeg
Frederik II geheel West-Pruissen voor zijn aandeel, behalven Dantzig en Thorn. Hier
door wierdt hij de naaste Buurman der Stad, en nu bezettede hij niet alleen met
Troupes alle de Dorpen en plekken, die van de Westelijke zijde aan de Buitenwerken
stooten, en die gedeeltelijk aan de Abdij van Oliva toebehoorden, onder anderen de
geheele Voorstad en hoogte van Stoltzenberg: maar, daar hij tevens meester wierdt
van den linker Oever der Weichsel, waar deeze Rivier zich in de Zee ontlast, leide
hij aldaar terstond een' Tol, benevens nog een' anderen ver boven de Stad, waar door
de handel derzelve oogenblikkelijk ten uitersten belemmerd wierdt, terwijl er Elbing
grootelijks bij won: zoo, dat, terwijl de laatstgenoemde plaats slechts twee proCent
betaalde van de uitgaande waaren, Dantzig bij het Fahrwasser er twaalf moest
opbrengen. Allerlei andere drukkingen wierden uitgedacht en in 't werk gesteld, om
de Stad haare onäfhankelijkheid moede te maaken: schoon 's Konings oogmerk
nimmer geweest is haar door list, veel minder door geweld, te veröveren; terwijl dit
zonder de toestemming van Rusland tog nimmer zou hebben kunnen geschieden;
men vleide zich deswegen ook in de Stad, dat de onderlinge jaloesie der Mogendheden
het steeds verhinderen zou. Dan, hoe ligt de omstandigheden kunnen medewerken,
om eene verwachting van dien
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aart te leur te stellen, weet men, ook zonder het voorbeeld van Dantzig te behoeven.
Bij de tweede verdeeling van Polen, wierdt werkelijk de vergunning, waarvan ik
spreek, aan den Pruissischen Monarch door Catharina verleend, hoe wel in der daad
met zeer veel tegenzin, en geduurige terugdeinzing. Het verkeerde gedrag van den
toenmaaligen Russischen Chargé d'Affaires in de Stad verhaastte haar lot. Hij had
van zijn Hof bevel gekreegen, om, zonder iemand ter waarneeming der zaaken in
zijne plaats te stellen, Dantzig op een' bepaalden dag te verlaaten. Op zijne
gehoorzaamheid rekenende, had de Russische Ambassadeur te Warschau aan den
Pruissischen toegezegd, eene Order naar dien Chargé d'Affaires te zullen zenden,
om den Magistraat uit naam der Keizerin te gelasten, van zich aan den Koning over
te geeven. Het geheim ontwerp was dus, dat de brief aan iemand zou geschreeven
worden, die door afweezenheid hem niet ontvangen konde. Ongelukkiglijk bevondt
zich de kleine Diplomaat nog in de Stad, toen de Expresse met het bevel verscheen,
en er bleef dus niet anders voor hem over, dan het zelve uit te voeren. De Magistraat
vorderde nu eene schriftelijke Memorie. Toen tradt men in onderhandelingen met
de nabuurige Pruissische Generaals, aan welke men onmiddelijk de Buitenwerken
overgaf. De schoonste gelegenheid van nog ten minsten eene voordeelige Capitulatie
voor Dantzig te bedingen, ging, 't zij door vrees,
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't zij door een' samenloop van omstandigheden verlooren. De drift der Pruissen aan
de ééne zijde om tot in de Stad zelve door te dringen; een oproer der Gemeente aan
de andere, die, ver van de vijanden verraaderlijk in te roepen, en hun de handen ter
kluistering zelve te gaan aanbieden, uit kwalijk begreepen Vaderlandsliefde van de
Wallen een gevecht met hun begon, in welk er van beide zijden, en van de Pruissische
vooräl, verscheiden sneuvelden: was de oorzaak, dat men veel te vroeg, en zonder
de minste voorwaarde, de Poorten ontsloot. Zoo dra de Stad eene bezitting des
Konings wierdt, vielen de Tollen, gelijk van zelve spreekt, weder op hunne voorige
laagte te rug, waar door de Dantziger Koophandel op nieuw herleefde. Thans bestuurt
de Magistraat wel, even gelijk te vooren, de goederen der Stad: doch in der daad ten
voordeele des Konings, daar deeze eene zwaare vordering ten laste van Dantzig heeft.
Ook beduidt deeze Magistraat, in vergelijking des vroegeren, slechts weinig meer.
Niet veele der oude Leden zijn in hunne bediening gebleeven; in den Regeeringsform
zelven heeft men vrij wat verändering gemaakt. Tegen een' Burgemeester, minder,
heeft er iemand van 's Konings wege aan 't hoofd der nieuwe Overheid zitting
genomen; en alle zaaken, die slechts van eenig aanbelang zijn, worden te
Marienwerder, waar de Regeering van West-Pruissen haare zitting heeft, beslist.
Daar heen wordt ook
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van de Rechtbanken der Stad geäppelleerd. Nauwelijks behoef ik te verzekeren, dat
men met leedweezen aan de onäfhankelijke vrije Rijksstad nog dikwijls te rug denkt.
De last der inquartiering is reeds een groot ongenoegen, onder welk men sedert heeft
moeten gebukt gaan. De Pruissen hadden aanvankelijk beloofd, dat de Stad er van
verschoond zou blijven; doch, zoo dra zij zich binnen de Vesten bevonden,
verklaarden zij er alleen de rechte Stad door bedoeld te hebben, gelijk dit nu ook het
eenigste Quartier is, waar geen soldaaten in de huizen der burgers geplaatst worden:
't geen, gelijk men ligt begrijpen zal, een merkelijk onderscheid in de prijzen der
woongebouwen van de verschillende Quartieren der Stad ten gevolge heeft. Boven
dien heeft men zich hier zeer moeten gewennen aan allerlei kleine daaden van
Despotismus van een' Militairen Staat, en aan al [...] inhaalige der Pruissische
Douanes, Accijnsen enz. Als een staal onder anderen der Oeconomie, die om[tr]ent
de inwooners wordt in acht genomen, is mij vezekerd, dat in Kerken, waar de wijn
tot het Nachmaal op kosten van 't Gouvernement verzorgd wordt de zelve zoo
afgemeeten wordt toegedeeld, dat men genoodzaakt is geweest den Communicanten
onder de hand te laaten verzoeken van de teugen niet te groot te neemen. Doch met
dat al blijft Dantzig door zijne natuurlijke ligging, zijne voortreffelijke Haven en
Reede, en den Handel, die er eeuwen lang gebloeid
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heeft, nog steeds een zeer aanzienlijke en belangrijke plaats van ons Waerelddeel;
ook schijnt de Stad in haare bevolking niet verlooren te hebben, daar Elbing
daarëntegen, wiens voorbijgaande voorspoed slechts op de kortstondige drukking
van Dantzig gebouwd was, sedert de daaling van den Fahrwassers Tol weêr merkelijk
is afgenomen.

[Handel, canaal naar Weichselmunde en Fahrwasser, beurs]
Dantzig voorziet de geheele Engelsche Vloot met hout; en in de beide laatste jaaren,
eer ik mij hier bevond, waren er met den Graanhandel en met de Vrachtvaart
aanzienlijke fortuinen gemaakt. Alles koomt uit Polen de Weichsel af. Zeer veele
schepen behooren den Kooplieden, die zich in de Stad gevestigd hebben, zelven toe;
en het getal der geenen, die jaarlijks in- en uitzeilen, zal omtrent de duizend bedraagen;
geen gering gedeelte daarvan zijn vaartuigen van de eerste grootte. Ik heb reeds
boven gezegd, dat de Motlau, welke door de Stad vloeit tot eene Haven voor de
kleine schepen verstrekt; van waar zij vervolgens de Weichsel afvaren. Dan, daar
men de Rivier niet tot de p[e]ede toe verzellen kan, zonder een' merkelijken omweg
te moeten maaken, van wegen de bont die zij formeert, zoo heeft men eene Trekvaart
aangelegd, welke in eene rechte linie naar Weichselmunde voert. Zij neemt haaren
aanvang eerst eene minuut of tien buiten de Stad, waar de twee Rivieren in één
loopen, op welke hoogte het middelsoort van schepen blijft liggen. Alle uur vaart
een trekschuit zonder reef, die omtrent vijftig à
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zestig menschen bevatten kan, van hier af, en volvoert haare reize in omtrent drie
quartier uurs. Eerst wordt men de Weichsel dwars overgezet, waar op men het
gegraavene Canaal, dat volkomen naar de Hollandsche wijze is ingericht, wordt
doorgevoerd, tot dat men op nieuw in de Rivier terug keert, welke nu haare wending
volbracht heeft; van de andere zijde vaart er insgelijks een schuit om 't uur naar
Dantzig te rug. Het Fort Weichselmunde ligt eenige minuuten gaans beneden de
herberg, waar de schuiten aanlanden, aan den rechter Oever des Strooms, terwijl men
eene Schans aan de overzijde ziet. Welëer behoorde het Fort aan de Stad, zoo lang
zij nog haare onäfhankelijkheid bezat. Het is zeer klein, en in hooge Wallen
ingeslooten; in 't midden staat een oude Toren met eene iets nieuwere spits, die er
hoog boven uitsteekt; de Commandant heeft zijne Vertrekken rondöm het benedenste
gedeelte van den Toren; voorts bevinden zich hier omtrent een vijftig Invalides, die
er in hunne Casernen huisvesten. Van de Wallen geniet men een schoon gezicht op
den rechter, doch nu door verzanding verlaatenen mond der Weichsel; de schepen
vaaren door een lang Canaal, dat zich achter het Tolhuis links uit de Rivier in Zee
spoedt. Het slechte weder verhinderde mij, toen ik mij hier bevond, mijne wandeling
tot het Fahrwasser, gelijk dit Canaal genoemd wordt, uit te strekken; er staan hier,
zoo wel als langs den linker Oever, een mee-
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nigte huizen. De grootste schepen blijven op de Reede vóór het Fahrwasser liggen,
en drijven er in eene groote veiligheid, alleen aan de Noordöostelijke Winden een
weinig blootgesteld blijvende; de Ligters komen hun hunne laadingen afhaalen, en
voeren hun de Koopmanschappen, waar mede zij zich weder voorzien zullen, toe.
Door de Trekvaart kunnen niet alleen geen groote Vaartuigen doorzeilen, maar zelfs
de Ligters bedienen zich alleenlijk van dien weg, wanneer zij ledig te rug keeren.
De Beurs van Dantzig, of de zoogenaamde Artuszaal, heeft uitwendig eene
aangenaame Façade, met wit en goud vercierd, en met drie vensteren van de grootte
bijna van Kerkvensteren. Inwendig bespeurt men, dat het tot een soort van Feest-zaal
is toebereid geweest. De verwulfde zoldering rust op vier Pylaaren. In 't midden staat
de Statue van den Poolschen Monarch Augustus II. In 't rond ontdekt men Schilderen Beeldwerk van zeer onderscheidene hoedanigheid; eenige stukken penceelärbeid,
die Basreliëfs verbeelden, zijn daar onder wel het beste.

[Bernsteen]
Voor 't overige kan men hier in Bernsteen, bij meer dan éénen Draaijer,
Verzamelingen- voor geen' al te duuren prijs maaken. De soorten van dit voortbrengsel
der Oostzee zijn oneindig verschillende, en sommigen daar onder zoude men zonder
een geöeffend oog niet eens voor Amber groeten. De geheel zuivere en tot Colliers
of andere vercieringen geschikte soorten be-
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loopen alleen omtrent een half dozijn, waar onder de ligt geele Opaque geen der
minst fraaije is.

[Militair]
Ten opzicht van het Militair zij het genoeg hier aan te merken, dat er doorgaans te
Dantzig een paar Regimenten in Garnisoen liggen: doch, toen ik mij in de Stad
bevond, was bijna alles naar de Mockerausche Revue, waar de Koning zelf
tegenwoordig was, getrokken. De Vesting verëischt een grooter aantal Volks; en de
Magistraat plagt te vooren 3000 man in soldij te hebben. Het Arsenaal, dat ik verzuimd
heb te bezoeken, formeert een goed hecht gebouw: doch men verzekert, dat het sedert
de Pruissische bezetting niet veel anders dan eenig kunstwerk bevat.

[Abdij van Olivia, en weg daar heen]
Thans blijft mij niets meer overig, dan van de Abdij van Oliva te spreeken, welke in
de buurt van deeze Stad ligt, en welke niemand, die in deeze streeken koomt,
verzuimen moet te bezichtigen. Wanneer men eerst eene Binnenpoort, en dan de
Hooge Poort der Stad, die van een zeer massief metselwerk is met twee
zijde-uitgangen, achter den rug heeft, rijdt men den Buiten-Cingel wel een vierde
gedeelte van Dantzig om, tot bijna aan een' anderen uitgang, en slaat vervolgens de
linkerzijde in, tot dat men voorbij een paar belommerde en veele bezochte Kerkhoven,
en tusschen eene dubbele met Linden beplante Esplanade heen, de Barrière der
Buitenwerken nadert. Op deeze volgt een allerschoonste Laan, of liever een breede
rijweg met twee Zijdelaanen voor voetgangers, wel-
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ke op Zon- en Feestdagen druk betreeden wordt. Zij is een twintig minuuten lang,
en eindigt met het uitgestrekte Dorp Langenforth. Ter linkerzijde van deeze Laan
zijn de hoogten, van welke ik reeds gesproken heb; aan de andere zijde ziet men over
opene Velden tot in Zee; tusschen beiden, en nog meer rondöm het Dorp, liggen
verscheiden kleine Buitenplaatsen. Wanneer men zich uit dit Langenforth links
begeeft, koomt men wel dra in een eng Dal, tusschen Bergen met allerlei geboomte
begroeid, en eene Beek er door heen; het Volk verzamelt zich hier en in den omtrek
in Guingettes met Tuinen er achter, terwijl de Bergen allerliefste Wandelpaden
aanbieden. Doch om te Oliva te komen, rijdt men het Dorp recht door, en voorts
langs een' halven cirkel van nieuwe hoogten, die men aan zijne linkerhand laat, en
voorbij eenige grootere Landhoeven van rijke Dantzigsche Kooplieden: welker aanleg
evenwel, zoo wel als de Architectuur der gebouwen die er op staan, niet gezegd kan
worden den meesten smaak te verraaden. Bij Oliva vertoont zich wederöm een Dorp.
Van deeze Abdij, gelijk ook van alle andere Geestelijke Stichten, heeft de Koning
in 1773, bij de bezitneeming van West-Pruissen, de goederen aan zich getrokken, en
de Bisschoppen, Abten, Canonniken, Kloosterlingen enz. op pensioen gezet. De Abt,
die, toen ik mij hier heen begaf, zich aan het hoofd van dit Klooster geplaatst vondt,
was uit het Huis van Hohenzollern, en dus aan de Pruissi-
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sche regeerende Familie vermaagschapt. Hij had eerst in Frankrijk en Oostenrijk
gediend; daarna, den Geestelijken Staat omhelsd hebbende, ruilde hij het Bisdom,
dat hij eerst bezat, tegen dat van Ermeland en de Abdij van Oliva, schoon niet op
eens. Aan Koning Frederik had hij zijn gantsch geluk te danken, en bezat een inkomen
van 30,000 Rijksdalers. Zo ik mij niet bedriege, is hij in een deezer laatste jaaren
overleeden. De pensioenen der overige Geestelijken zouden insgelijks ruimer geweest
zijn, indien zij bij het opgeeven hunner inkomsten oprechter waren te werk gegaan:
doch dit het geval niet geweest zijnde, moeten de Monniken van Oliva, welke tot de
Cisterciënser Orde behooren, zich vrij armoedig behelpen. De Canonniken van
Ermeland daarëntegen, die te Frauenberg hunne Residentie houden, worden beter
verzorgd. De Vorst Bisschop, want zoo wordt de Abt genoemd, had deeze laatste
waardigheid eerst lang na de bezitneeming der Geestelijke goederen door den Koning
ontvangen. Zijn Voorganger had aan den Tuin achter het Slot, 't welk op zich zelve
weinig beduidt, reeds een hoope veränderingen laaten maaken, deels aan de Dwarslaan
aan 't eind, die van zeer hooge heggen voorzien is; deels vooräl met een Bosch door
te hakken, ten einde zich een gezicht op de Oostzee te verwerven: doch de laatste
Abt, welken het aan geen' smaak ontbreekt, heeft, met spaaring van al het geen uit
den ouden aanleg van heggen, rech-
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te Laanen en Berceaux kon behouden worden, er zeer veel nieuws in den Engelschen
trant doen bijvoegen: waar bij een zeer aardige Waterval tot geen gering verciersel
strekt. Men vindt er een paar Monumenten ter gedachtenis van den grooten. Frederik,
en een Tempeltje op eene hoogte ter verëeuwiging des overleedenen Konings: indien
evenwel het volgende opschrift, 't welk ik letterlijk heb overgeschreeven, in den
eigentlijken zin geschikt is iemands verëeuwiging te bevorderen, zo zijn eigene
daaden het niet van zelve doen: Verehren wir die Assche Friedrich Wilhelms II: denn
sein schönstes Werck ist sein Sohn Friedrich Wilhelm III. De gezichten naar alle
zijden in 't rond zijn hier bevallig. Onder verscheiden huisjes en grotten, die zelfs
wat al te digt bij elkaâr staan, ziet men ook een paar diepe Nissen, de ééne vlak over
de andere gemetseld, op een' afstand van vijftien voet, welke de zonderlinge
uitwerking van sommige verwulfde Vertrekken doen: dat naamentlijk, niet
tegenstaande er hier niets dan open lucht tusschen de twee Nissen huisvest, iemand
evenwel zacht tegen den binnenmuur der eene spreekende, door een' ander, die het
oor tegen den binnenmuur der tweede aanleunt, wordt verstaan. Tegen een paar
Boomen van deezen Tuin heeft men een' houten Baviaan en Beer laaten opklimmen:
doch de Beer was reeds zoo goed als verrot. Het Klooster maakt geen groote
vertooning. Een paar dozijn Geestelijken bewoonen hetzelve. Het groot-
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ste voorrecht van hun allen, den Prior zelfs daarvan niet uitgezonderd, bestaat in het
verkrijgen van Priestersplaatsen op de Dorpen, onder de Abdij behoorende. De
vermaarde Vrede van Oliva is hier geslooten. De Kerk formeert een hoog, lang, en
smal gebouw, en bevat weinig merkwaardigs. Op het Choor treft men het Monument
des Stichters aan van dit oude geestelijke gebouw; het Orgel doet nog al uitwerking.
Niet ver van deeze Kloosterkerk, staat de Dorps-Parochie. Alles intusschen, wat ik
tot nu toe van Oliva beschreeven heb, maakt het zoo zeer niet tot eene belangrijke
plek, dan wel de vlak hier bij gelegene hoogten, die, naar den laatsten Abt, den naam
van Carlsberg draagen. Het is eene keten van vier à vijf met Bosch bewassene Bergen,
die slechts door de kruin van elkander gescheiden zijn. Van de hoogten aan de
overzijde zondert een allerlagchendst Dal, waar een Beek door heen vloeit, dezelven
af. De Abt heeft van de eene spits des Carlsbergs op de andere, en voorts over den
geheelen Berg, wandelingen laaten aanleggen, waar van sommige des noods tot
rijpaden zouden kunnen dienen; en aan de geheele onderneeming zijn noch moeite,
noch kosten, noch smaak gespaard. Beneden treft men een afgeslooten Park aan, met
een paar Tuinhuisjes. Ook op de openbaare bergwandeling heeft hij Eremitages,
Chineessche Salons, Kruissen, Kapellen, Grottes en dergelijken doen plaatsen, 't zij
enkel om uit te rusten,
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't zij tevens om een fraai gezichtspunt te genieten. Stukswijze ontdekt men eerst op
deeze hoogten dan eens de Zee en Reede, dan eens de Stad, het Dal en de overige
Environs, of eenige deezer voorwerpen samen; tot dat men eindelijk, den top des
verhevensten Bergs bereikende, een algemeen gezicht op dit alles ter zelver tijd kan
werpen: een gezicht zoo heerlijk, als ik mij tusschen Christiania en Dantzig niet
herïnnerde er een ontmoet te hebben. De Stad vertoont zich slechts ten halve, nadien
zij door den Hagelsberg eenigsins verborgen wordt; anders overziet men de geheele
Reede, met de schepen die ze overdekken, Weichselmunde, de vlakte, tot daar zij
tegen de Bergen stuit, en het Dal ter zijde van Oliva. Jammer slechts, dat, toen ik
deeze hoogte beklom, ik er, de Dennen uitgezonderd, alle boomen door laate vorsten
of door storm verdord vond.
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Marienburg, Marienwerder.
Juny 1800.
[Weg naar Marienburg]
Na lange raadpleegingen, besloot ik, in plaats van nu onmiddelijk van Dantzig naar
Stettin te reizen, en dus den terugtocht naar mijn Vaderland te verkorten: aan deeze
streeken, die ik mogelijk nimmer gelegenheid zou vinden voor de tweede maal te
bezoeken, geen vaarwel te zeggen, zonder nog alvoorens den omweg van Warschau
te neemen: om de oude Hoofdstad, en geen onäanzienlijk gedeelte van een Rijk te
bezichtigen, 't welk, nog in onzen leeftijd, onder de rije der Mogendheden zijne plaats
bekleed heeft, doch sedert in den draaistroom van drie der vier Monarchiën, welke
allengskens Europa onder zich verdeelen, is medegesleept. En, over 't geheel genomen,
beklaage ik mij deezen omweg niet, schoon eene reize door Polen niet met dezelfde
gemakken van eene Duitsche reize gepaard gaat, en Warschau in der daad meer door
herïnneringen, dan door de meenigte zijner weezentlijke zeldsaamheden of
schoonheden, merkwaardig is. Men verzelt, om hier heen gevoerd te worden, gelijk
van zelve spreekt, den loop der Weichsel: tot Thorn toe langs den rechter, daarna,
hoewel niet meer in het gezicht des Strooms,
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langs den linker Oever. Tusschen Dantzig en dit Thorn brengen vier korte dagreizen
naar even zoo veel niet geheel onbelangrijke Plaatsen: Marienburg, Marienwerder,
Graudentz en Culm. Om de eerste derzelven te bereiken, rijdt men den geheelen
Werder weêr door, en laat zich tusschen beiden de Weichsel overzetten, die ook hier
hooge Dijken heeft, met zeer veel Uiterwaarden. Dirschau vertoont zich van verre
op de Bergen, en men rijdt op nieuw (want de weg is slechts voor een gedeelte
dezelfde, als wanneer men van Elbing koomt,) over een paar fraaije Dorpen.

[Beschrijving van deeze stad en haar kasteel]
Bij Marienburg wordt men op eene Schipsbrug de Nogat overgezet, en zoo rondöm
het Kasteel in de Voorstad gevoerd. Dit Kasteel, wel eer de Residentie der
Kruisheeren, is van een' grooten omvang; het ligt zoo goed als binnen eene dubbele
Gracht, ten minsten naar de ééne zijde. Naar die der Stad heeft Frederik II het tot
Casernen vernieuwd. Een Brug en Poort geleiden in een Binnenhof met Arcades.
Door eene tweede Poort treedende, ziet men aan drie kanten nog veelerlei oud
muurwerk, met hier en daar een hoope overblijfsels van Gothique vercieringen; ter
linkerhand bevindt zich een Manège, welke te vooren buiten twijffel een groote Zaal
geweest is, en er nog de geheele vroegere verwulfde Architectuur van heeft. Aan
den anderen kant in den hoek ontdekt zich de Slotkapel, welke uitwendig volkomen
in haar geheel is, en eene zeer oude gedaante heeft; men beklimt ze met
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een' aangetimmerden houten trap, en zij schijnt voor den Godsdienst der hier in
Garnisoen liggende Militairen gebezigd te worden. In den buitengevel, die zich naar
de Voorstad heen keert, heeft men een Colossaal en gecouleurd Mariabeeld
ingemetseld. De hoogte, waaröp beide Stad en Kasteel zijn aangelegd, aan de vierde
en opene zijde van de plaats binnen het Slot, die ik nu beschreeven heb, afdaalende,
koomt men, waar buiten allen twijffel de Moes- en Ooft-tuin der Kruisheeren zich
welëer heeft uitgestrekt, gelijk het de nog overgebleevene muuren getuigen. De Stad
verheft zich ten Zuiden van het Kasteel, en bestaat meest uit eene enkele, en niet
zeer lange straat, welke met eene Poort eindigt, en eene parallelle richting met de
Rivier heeft; langs deeze loopt geen Kaai, maar wel nog een smalle straat tusschen
Rivier en Hoofdstraat. Digt bij de Slotsbrug, waar de Stad een' aanvang neemt, staat
de groote, doch weinig beduidende Roomsche Parochiekerk, welke ik, met den
Sacramentsdag, vervuld van menschen vond. Alle huizen der Hoofdstraat, sommige
van steen, andere van houten balken, met steenen vol geworpen en overpleisterd,
steeken hier, omtrent in denzelfden smaak als de boerenhuizen van den Werder, met
de tweede verdieping, die op houten of steenen Pylaaren of Boogen rust, zoo ver
voor uit, dat men er onder door kan gaan, in eene voortgezette overdekte Gallerij.
Het Stadhuis zelfs, dat aan de ééne zijde in 't midden
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geplaatst is, en niet zeer veel betekent, zondert zich van deezen algemeenen regel
niet uit; beneden hebben de woongebouwen groote voorhuizen en winkels, welke
echter natuurlijkerwijze weinig licht kunnen scheppen; een soort van uitstek met
banken, naar de straatzijde buiten de Gallerij voor verscheiden huizen geplaatst, dient
dus om tusschen beiden wat Zon en lucht te genieten. Tegen den middag verzamelde
zich een meenigte volks in de straat, om de Processie van het Feest bij te woonen;
in de kleeding, houding en Physionomie deezer lieden vond ik veel, dat mij Brabant
in 't geheugen bracht. Reeds hier, en nog meer naar maate men hooger op in
West-Pruissen koomt, wordt door sommigen Poolsch gesproken, en in de Kerk zat
de ééne met een Poolsch, de andere met een Hoogduitsch Misboek in de hand; de
Lutherschen hebben hier slechts in de Voorstad eene Kerk, doch de Roomschgezinden,
behalven de Parochie, er nog vier andere in de Stad zelve. De Processie nam van de
hooger zijde een' aanvang, en wandelde zoo de Hoofdstraat door naar de Parochie.
Zij bestond eerst uit eene rei van zingende Meisjes, met waschkaarssen in de hand;
de Mans volgden, op dezelfde wijze met zang en licht, en eindelijk, de Priesters;
tusschen beiden wierden Vaandels, Mariabeelden, en dergelijke gedraagen. Hier en
daar waren Altaaren opgericht, voor ieder van welken men stil hieldt, en, na er de
Hostie op ter neêrgesteld te hebben, een' geruimen tijd knielde en zong. Het geheele
deed voor het oog eene aangenaamer
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en tevens trotscher uitwerking, dan het de hoogere belangen, die er door bedoeld
worden, zo ik mij niet geheel bedriege, bevordert.

[Weg naar Mariënwerder, en beschrijving deezer plaats]
Naar Marienwerder bracht men mij van hier, eerst over een' smallen Landweg door
't koorn, en steeds klimmende of daalende; daarna door het kleine Stedeken Stuhm,
't welk ook, op eene eenigsins verhevene plek, van een Kasteel verzeld gaat, een
voorts door eene kleine Binnenzee, dergelijke er zich in Pruissen veel bevinden,
omringd wordt. Het Plaatsje beduidt anders niets, hoe wel men er hier en daar, even
gelijk te Marienburg, Arcades langs de straat vindt. Donderdags vóór Pinxteren
wierdt mij verzekerd dat er in de gantsche eigentlijke Stad op geen' haard vuur mag
worden aangelegd, wegens een' brand, die eens op den genoemden dag het vlek
geteisterd heeft. In den Winter zoude de verloogchening grooter zijn. Het zwaarste
zand, bijna als in de Duinen, en Dennenbosschen daar uit om hoog rijzende, brengen
eindelijk, na een' langen en verveelenden rit, te Marienwerder. Deeze Stad ligt tegen
de helling eener hoogte aan, en wordt uit eene voornaame straat of drie, welke echter
kort zijn, en eene Markt met het Raadhuis, behalven uit eenige zijdestraaten, en een
paar Voorsteden, saamgesteld. Schoon klein, laat het niet na een vrolijk Plaatsje te
zijn, en onder de huizen telt men er nog al verscheiden nieuwe en wel gebouwde,
inzonderheid die voor de Leden der West-Pruissische Regeering en Ka-
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mer zijn opgericht, en waarvan er sommige geheel op zich zelve, en in de Voorstad
staan. Tot den tijd toe, in welken ik mij hier bevond, vergaderden beide Collegiën
op het Slot, doch er wierdt nu buiten de Stad aan de hooge zijde een afzonderlijk
gebouw voor de Regeering gemetseld, 't welk ras in staat zou zijn hen te ontvangen.
Natuurlijk vereisschen deeze twee West-Pruissische Collegiën de tegenwoordigheid
van een hoope Familiën in de Stad, en brengen om deeze reden veel tot den bloei
van Marienwerder bij. Van het Slot, 't welk mede aan de Kruisheeren heeft
toebehoord, zijn weinig overblijfselen meer te bespeuren, en mogelijk breekt men
het geheele wel af, wanneer de Collegiën het verlaaten hebben. De Kerk, welke aan
den Lutherschen Godsdienst toegewijd is, is er aan vast; zij vormt een hoog gebouw,
doch bevat inwendig geen merkwaardigheid. Het zonderlingste hier omtrent zijn drie
hooge Boogen, vooral de laatste, onder welken de Cingel der Stad geleid is; zij
springen uit het Kasteel naar de Westelijke of laage zijde uit, gelijk nog een paar
andere Boogen zijdwaards gericht zijn; een gang, waar een aantal gevangenen van
de Provintie bewaard wierden, loopt langs de drie gemelde Boogen in de hoogte
heen, en eindigt in een' Toren, die geheel ledig was. Men verhaalde van onderäardsche
wegen, die, in vroeger tijden ten minsten, uit het Slot in den Toren zouden gevoerd
hebben. Uitneemend is het gezicht, 't
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welk men in den omtrek van Slot en Kerk, hier en en daar op 't een of ander Terras,
over de platte en vruchtbaare vlakte tusschen de Stad en de Weichsel geniet; de
breedte deezer streek zal van een quart of half uur rijdens zijn, en een Laan gaat er
dwars door heen. Aan de overzijde ziet men meer tegen hoogten aan, en van verre
vertoont zich onder anderen Mewe op eene verhevenheid. Digt rondöm Marienwerder
liggen een hoope Tuinen. Reeds vóór de verdeeling van Polen was deeze Plaats een
Pruissisch eigendom, doch zij wierdt toen onder Oost-Pruissen gerekend. De meeste
overige Steedtjes van Poolsch Pruissen, welke niet aan den Adel of Geestelijkheid
toebehoorden, waren vrij, en stonden onmiddelijk onder den Koning van Polen.
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Graudentz, Culm.
Juny 1800.
[Weg naar Graudentz, en beschrijving deezer stad en des Slotbergs]
De streek tusschen het laatst beschreeven Stedeken en Graudentz is niet onäangenaam;
Bosch en Veld wisselen er met elkander af, schoon de bodem tusschen beiden zeer
zandig is. Men wordt op deeze Route door Gardensee, een klein nietsbeduidend vlek,
wederöm met Binnenmeirtjes omgeeven, heengevoerd. De Voorstad van Graudentz
heeft in 't midden eene korte ingebaliede wandeling, en de herberg lag over een
Klooster. De Slotberg scheidt deeze Voorstad van de Weichsel af, die onmiddelijk
aan deszelfs voeten heenstroomt. De eigenlijke Stad volgt daaröp aan de hoogere of
Zuidelijke zijde dier Voorstad; zij ligt in haare muuren, is niet zeer groot, en heeft
alleenlijk een paar rechte en een paar dwarsstraaten, met Markt en Raadhuis,
verscheiden Roomsche Kerken en Kloosters, eene of meer Protestantsche Kerken,
en een Seminarium. De Magistraat is hier thans geheel aan den Protestantschen
Godsdienst toegedaan. Men kan de Stad slechts onder de maatig gebouwde tellen;
de Poort, die zich vlak tegen over die andere geplaatst vindt, welke men uit de
Voorstad intreedt, koomt juist aan den Oever der Weichsel uit, waar over een
Schipbrug naar de overzijde voert. Men ontmoet aan deeze zijde insgelijks eene
aanmer-
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kelijke Voorstad met verscheiden groote huizen, bij welke nog nieuwe getimmerd
worden. De eenigste handel van dit Plaatsje, gelijk van de meeste, die men aan dien
Stroom heeft aangelegd, bestaat in het verzenden naar Dantzig en elders heen van
het koorn, 't welk men van het platte land in den omtrek, en hooger op in Polen, uit
de eerste hand laat opkoopen; het vaarwater aan de Rivier loopt vlak langs de Stad,
en is opzettelijk daar heen geleid. De Weichsel is, vooräl in den Zomer, op de meeste
plaatsen zeer ondiep en vol van zandbanken, die zich zelfs voor het oog niet verbergen.
Zoodaanig vertoont zij zich bijna van Cracau af, tot daar zij zich in Zee stort.
Doch ik moet Graudentz niet verlaaten, zonder alvoorens mijne Leezeren te
noodigen, mij op den Slotberg te verzellen, ten einde weder een der gezichten met
mij te genieten, die ik mij op deeze reize diep in 't geheugen geprent heb. Een
slingerende rijweg voert allengskens naar deeze aanmerkelijke hoogte, gedeeltelijk
tusschen verscheiden huizen heen, en, 't geen in dit Climaat nog zonderlinger is,
langs een' Wijnberg, waarvan de Druiven in die jaaren, waarïn de stekken niet
bevriezen, een' taamelijken wijn voortbrengen, ten minsten rijp worden. Geheel om
hoog was men toen bezig het schoone Kasteel der Kruisheeren af te breeken, om van
de steenen de Vesting, waarvan ik zoo even spreeken zal, te onderhou-
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den. De Kerk, welke aan het Slot gehecht plagt te zijn, was reeds verdweenen. Het
Kasteel zelve is een vierkant gebouw geweest, 't welk men ziet dat met verscheiden
oude vercierselen geprijkt heeft. Inwendig bespeurde men in de dikte der eene nog
overige zijde een paar verwulfde Zaalen, die van binnen op Pylaaren rusten. Van
achteren stond nog een ronde Toren. Het afbreeken van dit Slot, 't welk welëer door
het onbeperkt gezicht, dat het oog er uit omving, eene der lagchendste wooningen
moet geweest zijn, is eeuwig jammer. Vlak aan zijne voeten ziet men hier de Stad
zich uitbreidende, en de slingerende Weichsel, met haare lange Schipbrug gelijk een
lint er over heen, en met al haare Eilanden vloeijen; zeer schilderächtige Bergen
verheffen zich, met de Valleiën er tusschen in, aan de overzijde; ook van achteren
rijzen er Bergen, schoon minder hoog; en tevens valt hier het oog op Velden en tegen
Bosschen aan. Vier mijlen ver ontdekt men, Zuidwaards gekeerd, den Berg waar op
het hooge Culm geplaatst is. Neuenburg laat zich veel nader bij, insgelijks op eene
verhevenheid, bespeuren, doch aan den overkant; eindelijk ontmoet men een half
uur gaans beneden de Stad, en mede op eene hoogte, de Vesting, die ten koste van
het eerwaardig Slot versterkt wierdt, en die, zoo wel als Graudentz zelve, eenig
Garnisoen in zich insloot.

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

313

[Weg naar Culm, en beschrijving der stad]
Dat Culm, dat ik zoo lang te vooren reeds als een punt had zien liggen, bereikte ik
na verscheiden Dorpen, en verder Bosch, Weide- en Koornlanden te zijn
doorgereeden, binnen eenige uuren. Geheel in den gantschen omtrek zijner muuren
heeft men het op een' Berg gesticht; de opgang van de Rivierzijde (want ook hier
vloeit de Weichsel vlak van onderen) is voor rijtuigen zeer stijl; de muuren zijn
slecht; de straaten doorkruissen elkander regelmaatig in de lengte en breedte, met
eene groote Markt, en het in 't midden van dezelve geplaatste Stadhuis; de huizen
beduiden weinig, en de geheele Stad heeft eene doodsche gedaante. De
Bisschoppelijke of Hoofdkerk, zoo wel als een drietal andere Parochie- of
Kloosterkerken, vertoonden niets dan een' weinigbeduidenden bijgeloovigen opschik,
en bij de geen die dezelven bezochten de sterkste uitwendige merktekenen van
devotie, zelfs op de Russische wijze met vooröverbuiging van het hoofd tot op den
bodem, met aanwrijvingen aan Heiligen-beelden, en dergelijken. De Luthersche
Kerk, welke Frederik II tegen 't laatst zijner regeering liet oprichten, en waar ik eene
groote Gemeente vergaderd vond, met eene bijzondere zitplaats voor twintig à dertig
Cadetten, die in de Stad een bijzonder School schijnen te hebben, is een net gebouw.
Bij de inwooneren van een minder soort heeft de Poolsche Taal en kleeding ver de
overhand boven de Duitsche, en in de Roomsche Kerken ziet men hier volstrekt geen
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andere dan Poolsche Misboeken. Het Garnisoen van Culm was te dier tijd weinig
talrijk. Voor 't overige, hoe hoog de Stad ook ligge, en van hoe verre men haar ook
bespeure, zoo levert zij, wanneer men zich even buiten de muuren plaatst, geen
gezicht in den omtrek op, dat in bevalligheid in 't allerminst met dat van Graudentz
wedijveren kan. Naar de zijde van Thorn daalt men den Berg slechts weinig af, en
ontmoet voorts niet anders dan eene eenvormige vlakte. Aanvankelijk rijdt men op
een' harden weg, daarna door het diepste zand, en eene duinächtige streek.

Thorn.
Juny 1800.
[Algemeene beschrijving der stad]
Thorn, eene eertijds bloeijende, nu zichtbaar vervallene Stad, wordt onmiddelijk
door de Weichfel bespoeld, over welken Stroom hier een lange Brug gebouwd is.
Zij splitst zich in de Oud- en Nieuwstad. De laatste, die haar afzonderlijk Stadhuis
plagt te hebben, 't welk door de Protestanten daarna in eene Kerk veränderd is, toen
men hen uit het bezit der openbaare Godsdienstige gebouwen uitstiet, ligt ten Zuiden
der Oudstad, en dus boven dezelve; zij wordt door een minder soort van lieden
bewoond, en wijst ook gebouwen van minder aanzien op. De Oudstad
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door Poorten van de voorige afgezonderd, doch met haar samen door muuren, en
hier en daar door Wallen, omringd, bestaat voor 't grootst gedeelte uit regelmaatige,
elkaar doorsnijdende straaten, en eene ruime vierkanten Markt in 't midden; en midden
op dezelve wederöm vertoont zich het insgelijks vierkanten Raadhuis. De Stad heeft
beide in Antiquiteit van den Bouwäart, en in het planten van Boomen voor eene
meenigte huizen, niet weinig van de Physionomie haarer Zuster Dantzig. Hier en
daar zet men tusschen beiden nog al een iets moderner huis; verscheiden andere
draagen bewijzen van de welvaarenheid der Stichteren in den tijd toen ze getimmerd
wierden. Eenige winkels, die nog al aanzien hebben, zijn mede, gelijk te Dantzig,
aan de woonhuizen vastgehegt, doch buiten dezelven. De Parochie, en een paar
andere tot Kloosters behoorende Kerken, betekenen weinig. Alleenlijk ziet men in
de eerste het Buste van Copernicus, die in deeze Stad geboren is, gelijk men er ook
nog het huis, waar deeze merkwaardige Man het eerste daglicht zag, vertoont. Dit
schijnt reeds vóór een paar Eeuwen vervaardigd te zijn; en men meende het thans
op een gepolijst blok Graniet, in den omtrek der Stad gevonden, eene plaats te geeven.
De Inscriptie is goed, doch een weinig lang. De Lutherschen vergaderen, behalven
in een Godsdienstig gebouw binnen de Stad, nog in een ander buiten dezelve, in 't
welk in de Poolsche Taal gepredikt wordt. De streek die
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Thorn omgeeft, is akelig Duin en Zand, gelijk hiervan langs den geheelen rechter
Oever der Weichsel, van Dantzig af, geduurig de bewijzen te rug keeren, en ik het
daarna aan de overzijde van Warschau, hoe ver ook tegenwoordig van de Zee
verwijderd, terug vond. Tusschen beiden echter ontmoet men weder voortreffelijken
kleigrond. Buiten de Culmsche Poort treft men eenige Tuinen aan, en een Kerkhof,
dat nog al belangrijke Grafmonumenten en Opschriften bevattede. De Brug bestaat
uit twee afdeelingen, die door een Eiland van zand, op welk een huis of wat oprijzen,
van elkaar worden afgescheiden. Noch de eene, noch de andere, zijn Schipsbruggen;
maar losse onëffene planken op balken rustende; naar de hoogere zijde der Rivier'
heeft men haar door schuinsse paalwerken tegen derzelver geweld zoeken te
beveiligen. In sommige jaaren vernielde het ijs haar schier geheel, doch in de twee
laatste zwaare Winters had zij weinig of niet geleeden; de eerste afdeeling der Brug,
welke de Duitsche heet, was bij de 600 van mijne schreden lang, de andere of Poolsche
bij de 470: zoo dat de Rivier hier eene breedte van ver over de 1000 schreden bezit;
doch ook hier, gelijk alöm, is zij vol ondiepten en zandbanken.

[Stadhuis]
Het Stadhuis verdient eene bijzondere beschrijving. De vier gevels van het zelve zijn
Gothicq, doch naar de ééne zijde heeft men het iets moderner zoeken te maaken, en
onder het Balcon
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had men er eene Pruissische Hoofdwacht tegen aan getimmerd. Van binnen betreedt
men eene vierkanten Bassecour. Het grootste Vertrek van dit gebouw is de
Huldigings-zaal der Poolsche Koningen. Nog bij de verkiezing van Stanislaus zwoeren
eerst de Magistraat en eenige Hoofden van Gildens hier trouw aan den verkoozenen
Vorst, daarna het volk op de Markt, aan wien de Eed van het Balcon wierdt
voorgeleezen. In een ander Vertrek hangen de Portraitten der Koningen van dit Rijk,
behalven alleen dat van den laatsten, die zich in de Raadskamer met den voorigen
en tegenwoordigen Koning van Pruissen verëenigd vindt. Nog een paar andere
merkwaardige Portraitten worden in dit zelfde gebouw vertoond. Het eerste is van
een' Burgemeester, die na een oproer, welke in de vroegere helft der voorige Eeuw
hier plaats gehad heeft, op het Binnenhof onthoofd wierdt. Eenige Heiligenbeelden
in eene der Kerken waren door Luthersche Studenten geschonden. De Burgemeester
met een stuk of tien zijner medeburgeren wierden beschuldigd, van deeze
Heiligschennis te hebben begunstigd. Men zondt Poolsche Commissarissen naar
Thorn, om in dit Proces de rol van Rechteren te speelen. En deeze, voor de
beschuldigers ingenomen, veröordeelden de aangeklaagden allen tot den dood, niet
tegenstaanden de Burgemeester, met ver het grootste gedeelte der overigen, er geen
het minste deel aan hadden; en men omtrent sommigen meer op het leugenächtige
getuige-
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nis eener dienstmaagd, dan op de voldoende bewijzen, dat zij krank te bed hadden
gelegen, te werk ging. Er kwam ter rechter tijd nog een pardon des Konings vóór de
Poorten: doch dit had men voorzien, en ze daaröm (zoo fel was de verbittering),
onder voorwendsel van een gevreesd ontzet van buiten, tot na de Executie geslooten
gehouden. Men ziet nog achter de Parochiekerk eene Colom, met een Mariabeeld er
boven op, welke ter gedachtenis van dit Tumult is opgericht. Doch het Opschrift is
geheel in den Roomschen geest. Het andere merkwaardige Portrait op dit Raadhuis,
is dat van een' Burgemeester, die in 1772, gelijk de omstandigheden het in der daad
toen raadsaam maakten, zijne Amptgenooten zocht over te haalen, om met Pruissen
in Capitulatie te treeden, doch dien door een' derzelven hieröp wierdt toegeduwd,
dat hij wegens zulk eenen raad zijn hoofd verbeurd had: 't geen den Grijzaard zoo
hevig aandeed, dat hij weinig dagen daarna den geest gaf.

[Pruissische bezitneeming, en gevolgen daar van op de gesteldheid der
stad]
Bij de eerste verdeeling van Polen waren de Mogendheden met elkander
overëengekomen, dat Thorn niet dan vrijwillig in de macht der Pruissen zou kunnen
geraaken. Toen de Stad hier, volgens het advies van welk ik spreek, niet toe besluiten
konde, wedervoer haar het lot van Dantzig. Zij wierdt door Pruissische Troupes
omcingeld, in alle haare onderneemingen belemmerd, haar Koophandel met Tollen
bezwaard, met sommige goederen zelfs de Handel
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haar geheel onmogelijk gemaakt. Toen eindelijk het oogenblik haarer onderwerping
gekomen was, trokken er twee Regimenten, even gelijk dit te vooren steeds had
plaats gehad, voorbij de Stad, doch het derde begeerde door dezelve heen te mogen
trekken; men weigerde, en de Poort wierdt opgebroken. De Tollen daalden vervolgens
ook hier, en de oude Koornhandel ging weder geregeld voort: doch deeze is niet in
staat geweest, gelijk bij het voordeeliger geplaatste Dantzig 't geval was, den ouden
bloei der Stad te doen herleeven, en men telt thans omtrent 1800 Zielen in de Oudstad
en 1500 in de Nieuwstad, daar Thorn te vooren wel vier- of vijfmaal dit getal kon
opwijzen. Ook ziet men er eene meenigte door ouderdom ingevallene huizen, die
niet weder hertimmerd zijn. De meeste leden van den Magistraat, welke Thorn
geduurende deszelfs onäfhankelijkheid bestuurd heeft, zijn reeds uitgestorven. Thans
houdt het Gericht voor een District der laatste verdeeling van Polen hier nog zijne
zitting, om dat er te Plotsk geen plaats voor is. De gevangenen bewaart men op eene
der Stadspoorten naar de zijde der Rivier. Het Garnisoen was ook hier, toen ik er mij
bevond, niet noemenswaardig.
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Reize naar Warschau.
Juny, 1800.
[Reize naar Blonie]
Zoo dra men nu de Brug is overgereeden, bevindt men zich in 't eigentlijke Polen,
en ziet geen Weichsel meer, tot dat men ze in de verlaaten Hoofdstad van dat
vernietigd Koninkrijk wederöm terug vindt. De twee eerste Stations brengen naar
Brzesc, eerst door een groot Dennenbosch, daarna over eene vlakte, die taamelijk
wel bebouwd was; tusschen beiden leidt de Landstraat door een zoogenaamd Stedeken
met een Heerenhuis, en door een paar Dorpen; de meeste huizen zijn in deeze streek
van hout, met houten of strooijen daken. Morssigheid, ellende, en zeer veel Jooden,
beginnen zich reeds zichtbaar te vertoonen: schoon er zich in de herbergen of
posthuizen in enkele dingen nog al kenmerken van overvloed opdoen. Dit Brzesc is
een treurig Plaatsje, wiens verval nog van de Zweedsche Oorlogen dagtekent; de
Stadsmuuren zien er boven alle beschrijving omvergeschooten of ter nedergestort
uit; de huizen schijnen als uit den Hemel om laag gevallen; meer dan één groot
onbebouwd vak ligt tusschen de blokken der woongebouwen in; een paar van deeze
laatsten, binnen kort eerst opgetimmerd, steeken zeer tegen de overigen af, en ik
vond in dat van
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een' Koopman een redelijke kamertje ten nachtverblijve; eene der beide Kerken levert
uitwendig nog al eene draagchelijke gedaante op. Nu volgt een iets vrolijker open
Stedeken, Kowal geheeten, waar ik vóór het huis van een' Chirurgijn twee groote
schilderstukken op de vensterblinden zag voorgesteld: het eene verbeeldde een'
Lijder, aan welken het water wierdt afgetapt, het andere iemand, aan wien men het
been afzettede. Mogelijk muntte de Heelmeester in beide deeze kunstbewerkingen
uit. Gostinim, dat nu aan de beurt ligt, bestaat enkel uit eene groote Markt, en eenige
daarop nederkomende straaten. Een Bosch, 't welk reeds vóór dit Vlek een' aanvang
neemt, zet zich ook achter het zelve voort; en de weg, dien men er mij door heen
voerde, was zeer smal. Aan het geboomte van allerlei soort bespeurde ik hier eene
groote weligheid, en niet meer dat kwijnende, dat zich op de vroegere Posten had
doen zien. Somwijlen opent zich voor eene korte poos het Bosch, om plaats voor de
Stedekens, waar men van paerden verwisselt, te maaken. Te Gombin, weder zulk
eene Station, krielt het van Jooden; de Octave van den Sacramentsdag had er evenwel
de Roomsche Parochiekerk ook met Christenen vervuld; na het eindigen van eene
Poolsche Preêk in den avondstond, overwandelde eene Processie het Kerkhof. De
weg door 't Bosch begint, wanneer men Gombin achter den rug heeft, ruimer te
worden; weldra eindigt
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het Woud geheel, en alles wordt op het overige van den weg eene schoone vruchtbaare
vlakte. Zoo voortreffelijk echter zijn niet de bewoonde Plaatsjes; en in dezelven eene
enkele zuivere en niet door stank of vuiligheid verpeste kamer voor zich zelve te
vinden, om er uit te kunnen rusten, is in deeze Gewesten geen geringe zaak. Dit
gelukte ons althans niet vóór de derde Station na Gombin; de eerste was slechts een
Dorp; en te Sochazew, een Stedeken, waar ik, behalven in het Posthuist en nog een
gebouw daar naast, bijna geen andere dan Joodsche Familiën gezien heb, scheen een
groote armoede te heerschen. Bij dit Vlek, 't welk op eene hoogte aangelegd is, heeft
eene Actie plaats gehad tusschen de Poolsche en Pruissische Arméen; en verscheiden
gebouwen hebben er zeer door geleeden.

[Blonie, en route naar Warschau]
Eindelijk vertoonde zich Blonie, de laatste Post vóór het nu nog vier mijlen
verwijderde Warschau. Een gebouw, in het jaar te vooren voor 's Konings rekening
onder den naam van Wilhelmshof opgericht, en door hem aan een' herbergier
verhuurd, strekte mij toen, zoo wel als bij het terugkeeren, tot een der beste
Logementen op het platte land in Polen; ook maakt het zonder allen twijffel het
schoonste huis van Blonie uit, hoewel het nog meer buiten dan binnen het Plaatsje
ligt, 't welk voorts uit eenige elkaâr doorkruissende vrij reguliere straaten bestaat,
met de gewoone Markt en het Raadhuis: doch deeze straaten zijn vrij schaars met
huizen
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bezet, gelijk deeze gebouwen weder zeer gering zijn, en het geheele slechts naare
indrukselen achter zich laat. Men kan zich dan ook nauwelijks des lagchens
onthouden, wanneer men, op de hoeken dier straaten, bordtjes met derzelver naamen,
en deeze nog al zwierig (gelijk de Raadshersstraat enz.), geplaatst ziet, even als of
het een aanzienlijke Stad ware, in welke men aan het geheugen van den inwooner
door dit middel te hulp zocht te komen, of den vreemdeling onderrichten wilde. De
Pruissische Troupes hebben er in den krijg, dien zij 't laatst tegen Polen voerden,
lang gelegerd. De Station, welke eindelijk naar de Hoofdstad voert, is wederöm bijna
volkomen vlakte; en de weg, hoewel taamelijk hard, deed in dit warme jaargetijde
wolken van stof om hoog rijzen. Men ontmoet op denzelven zoo weinig Dorpen en
Heerenhuizen als te vooren, behalven een paar, wanneer men Warschau tot op eene
mijl genaderd is. Op eene quart mijl van hetzelve rijdt men een Dorpje door, 't welk
eene moderne doch vervallene Kerk vertoont, en omtrent vijftien op dezelfde wijs
gebouwde, en op een' evenredigen afstand van elkaâr geplaatste huizen met houten
Colommen. Ter linkerzijde van dit Wola, wanneer men zich naamentlijk naar de
Stad keert, wierden de Poolsche Koningen te vooren op 't vrije veld verkoozen. Het
Dorp is door een rijk Banquier gekocht, en in den trant, dien ik zoo even beschreeven
heb, onder den naam eener Colonie herbouwd. Een vijf-
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en- twintig Molens verëenigen zich naar den stadskant hier bij elkander. Een
Lindelaan, doch die tusschen beiden afgebroken is, voert nu naar eene Barrière van
Warschau, en vervolgens een lange, slecht gebouwde, meest houten Voorstad naar
het midden der Stad, welke zich evenwel door niets van deeze Voorstad, of straat,
onderscheidt. De tijd des jaars, die zeer veel Adel tot het sluiten van Contracten of
het doen van betaalingen in de Hoofdstad voerde, maakte het ook ten uitersten
moeijelijk een draagchelijk Logement te vinden: waaröm ik tot eene rij benedenkamers
in het zoogenaamde Blancksche Hôtel mijne toevlucht moest neemen, welker opschik
en geparquetteerde vloeren beweezen, dat zij door een bemiddeld Ingezeten wel eer
getimmerd en gemeubeld waren geweest: terwijl de ondergraavingen der rotten en
muizen, welke in Polen niet minder dan in Rusland hunne veröveringen hebben
uitgebreid, een minder aanzienlijk bezitter verraaden, welke dezelve thans verhuurt.
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Warschau.
Juny, july 1800.
[Algemeene beschrijving der stad]
Warschau ligt voor ver het grootste gedeelte op eene vlakte, die, gelijk de gantsche
linker Oever der Weichsel, kort vóór het water taamelijk stijl naar beneden daalt, 't
geen de straat, die op de Brug om laag brengt, moeijelijk te berijden maakt. Ik zal
van deeze Brug, en van de door eene noodlottige menschenslachting zoo beruchte
Voorstad Praga, aan de overzijde der Rivier, daarna afzonderlijk spreeken. Warschau
vormt omtrent een flauw halfrond, of half ovaal, 't welk echter alleenlijk naar de
zijde der Weichsel, welke tot het koord van den boog verstrekt, sterk bebouwd is,
en ook in deeze streek zijne beste huizen opwijst, terwijl men naar den kant des
buitensten omtreks zeer veele houten wooningen, opene Velden, en ongevloerde
straaten ziet. Een Kaai langs de Rivier is hier iets onbekends. De Oudstad, welke
zich ten Noorden van het Paleis en de Brug langs het water uitbreidt, is klein en eng,
schoon van een paar open plaatsen voorzien, en wordt door Poorten en muuren van
de zoogenaamde Voorsteden, de Nieuwstad, en hoe de verschillende Wijken ook
heeten mogen, afgescheiden. De Hoofd- en Pa-
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rochiekerk derzelve, welke aan St. Jan is toegewijd, heeft gemeenschap met het Slot;
en op Feestdagen kwam er de Koning, in eene Tribune bij het Altaar, de Mis hooren
leezen. Dan, buiten eenige Grafmonument, welke wel niet nieuw, doch gedeeltelijk
goed gewerkt zijn, bevat zij niets merkwaardigs. Vóór het Stadhuis der Oudstad (ook
de overige gedeelten der Stad hebben hunne afzonderlijke Raadhuizen) opent zich
een kleine Markt, welke eenige weeken na dien opstand in April van 1794, die de
Russen uit Warschau verjaagde, en die eene maand of agt daarna aan de Stad zoo
duur is komen te staan, door een bloedig tooneel bevlekt wierdt: het ophangen
naamentlijk van een' Bisschop en zes of zeven andere aanzienlijke lieden, door de
hand van een woedend gemeen, 't welk hen van verraaderlijke handelwijze met den
vijand verdacht hieldt, en ze den Magistraat, in wiens bewaaring zij veiligheid hadden
behooren te vinden, gewelddaadig afdwong. De drift om hen ter dood te brengen
ging alle begrippen te boven; en toen zij reeds langs ontzield waren, verscheenen er
nog telkens Deputatiën uit andere Wijken der Stad, om te verneemen, of men de straf
nog niet aan hen voltrokken had. Niet ver van den hoofdïngang der Oudstad heeft
men eene schoone roodächtig Marmeren Colom op een hoog Bièdestal met Inscriptiën
geplaatst; boven op de Colom staat de Statue van Sigismond I. met een kruis in de
ééne, en een zwaard
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in de andere hand. Het beeld is verguld, en, alles saamgenomen, doet hier dit
Gedenkteken geen geringe uitwerking. Digt bij het zelve heeft de laatste Koning
eene fraaije nieuwe Façade voor een bejaard Kerkgebouw laaten zetten, met een
Opschrift, 't welk dit getuigt. De straat is op deeze plek van eene breedte, die haar
meer de gedaante eener zeer lange Markt dan enkel van eene straat geeft; zij vormt
den aanvang der Cracauër Voorstad; eerst evenwel moet men nog een soort van engte
doortrekken, in vergelijking althans van 't geen vooräfgaat en volgt, waaröp men
weder in eene lange, breede en waarlijk treffende straat koomt, vervuld met Kerken
en Paleizen, en sommigen derzelven niet zonder Architectuur, hoewel wat zwaar,
die met den weg naar Lascinska eindigt. Elders ontmoet men eene uitgestrekte Markt,
op welke aan de eene zijde het geweezen Paleis Krascinski staat, en aan de andere
de Schouwburg.

[Paleis en tuin Krascinski, en schouwburg]
Het Paleis Krascinski is buiten twijffel een der schoonsten van de Stad, en de
Republicq, die het zich door koop geëigend had, hieldt er reeds vóór de verdeeling
haare Tribunaalen, gelijk het ook nu tot het gebouw der Regeering en Kamer voor
dit gedeelte der Pruissische Staaten dient. Van achteren heeft men een' grooten
openbaaren Tuin aangelegd, dergelijken ik er in deeze Stad meerderen, schoon niet
allen van eene zulke uitgestrektheid, achter de woonhuizen van bijzondere persoonen
doorwandeld heb. De Schouwburg is een vrij goed
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geördonneerd gebouw, waarïn, toen ik mij hier bevond, eens in de week in 't Poolsch
gespeeld wierdt. Ik heb het eene enkele reize bezocht; er toen een uit het Hoogduitsch
vertaald Tooneelstuk zien voorstellen; en het zoo ledig van aanschouweren gevonden,
als de Troup, en al het uitwendige het in der daad verdiende.

[Saxisch paleis en tuin]
Op eene derde open plaats van Warschau koomt het Saxische Paleis neêr, 't welk
van de beide Koningen uit het Saxisch Huis, die het bewoond hebben, zijnen naam
ontleent; doch het maakt, zoo weinig als dat van Stanislaus, van het welk ik daarna
zal spreeken, eene uitwendige trotsche vertooning. De Koning van Pruissen heeft
het met den gantschen grond van den tegenwoordigen Keurvorst overgenomen, zoo
wel als het Brühlsche, dat er naast aan gebouwd is; dit laatste strekt den Gouverneur
van Warschau, te dier tijd den Generaal van Koehler, tot wooning; het andere wordt
stukswijze verhuurd. Doch 't geen in der daad een der grootste cieraaden deezer
voormaalige Residentie uitmaakt, is de Saxische Tuin, welken men achter dit Paleis
heeft aangelegd. Hij heeft eene waarlijk Vorstelijke gedaante: open in het midden,
belommerd aan de beide kanten; niet ver van het eind ziet men een groot gebouw,
het welk uit drie boogen bestaat, en van een vrij goede Architectuur is; een gedeelte
van het zelve dient tot een soort van Limonade- en Yswinkel. Achter den Tuin rijst
een onvoltooid gebouw met een tiental Colommen, 't welk tusschen
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denzelven en de Casernen der Cavallerie geplaatst is; deeze laatste bestaan uit van
elkander afgescheiden huizen of stallingen, in eene ruimte die men van rondsömme
ontoegankelijk kan maaken.

[Voortzetting der algemeene beschrijving]
Voor 't overige heeft de Stad nog verscheiden andere vrij rechte en breede straaten.
Naar de hooger of Zuidelijke zijde sluiten de Barrières de uitgestrektste Koornvelden
in zich, met schoone Alléën doorsneeden, en onder anderen de geheele Buitenplaats
van Lascinska, waar Stanislaus een gedeelte van 't schoone Saisoen gewoon was
door te brengen, en 't geen, toen ik mij te Warschau bevond, nog door zijn' Neef en
deszelfs Zuster bewoond wierdt. Ik zal ze daarna, met nog een paar andere
Landgoederen buiten de Barrières, gelijk zij in der daad verdient gekend te worden,
opzettelijk beschrijven. Ook staat in deeze buurt een prachtig gebouw, op kosten der
Republicq opgericht, en aanvankelijk tot een Koninklijk Paleis bestemd, doch daarna,
om dat het den Vorst niet behaagde, aan dezelve wederom overgedaan, en sedert tot
Casernen omgeschapen. Aan de tegenövergestelde laager of Noordelijke zijde loopt
eene wandeling onder een paar rijën Boomen, parallel met de Rivier; ook hier, zoo
wel als op eene meer Westelijke plek, ziet men een trotsch Casernengebouw, welke
in deeze Stad, even als te Petersburg en Moscou, in 't geheel bijna de schoonste
Paleizen uitmaaken; hier ergens houdt ook een Traiteur een' opentlij-
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ken Tuin, die welëer onder den naam des Blanckischen eenige vermaardheid had,
doch die tegenwoordig zeer vervallen is. Behalven het Krascinskische Paleis, dat ik
reeds genoemd heb, onderscheidt zich dat van den geweezen Vorst Primaat, in welk
thans, zo ik mij niet bedrieg, de Russische Godsdienst gehouden wordt, onder de
wooningen der voormaalige Poolsche Grooten, op eene zeer voordeelige wijze door
zijne Bouwörde. Ook onder de overigen evenwel treft men er verscheiden van eene
aanzienlijke uitgestrektheid aan, en van eene taamelijke Architectuur: doch geheel
Warschau, waarvan alle de steenen huizen op eene wijze bepleisterd worden, die hen
of schielijk morssig maakt, of ten minsten, daar men hier van geen ophaalen weet,
als zij het eens geworden zijn, voor eeuwig doet blijven, heeft over 't algemeen, niet
tegenstaande al wat ik tot nu toe van zijne Markten, en trotsche gebouwen gezegd
heb, niets bevalligs, en koomt in dit opzicht met de beide Hoofdsteden van Rusland
in geen de minste vergelijking. Dikwijls is mij, om alles op eens te leeren kennen,
geen juistere beschrijving van de oude Residentie der Poolsche Koningen
voorgekomen, dan haar in twee woorden eene Stad te noemen van vuile Paleizen.
Dat er tegenwoordig niets nieuws wordt bijgevoegd, of vertimmerd, maar alles
daarëntegen nog meer vervalt, zal men ligtelijk kunnen nagaan, wanneer men
onderricht wordt, dat, sedert de Republicq
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heeft opgehouden te bestaan, de bevolking hier ook van volle 100,000 zielen op
omtrent de helft(a), en de huishuur op twee derden van den voorigen prijs gedaald is.
Daar ik bezig ben van het uitwendige der bijzondere gebouwen in deeze Stad te
spreeken, moet ik niet vergeeten het Igelströmsche Paleis te noemen: dat geene
naamentlijk, 't welk door den Russischen Ambassadeur bewoond wierdt ten tijde des
opstands tegen de Natie, die hij vertegenwoordigde. Het droeg nog in 1800 de
zichtbaarste merkmaalen eener deerlijke verwoesting. Beide van achteren en van
vooren vertoonde het zich half afgebroken, en vol Canon-schooten, die zelfs de
nabuurige huizen getroffen hebben. Wat de Kerken van Warschau betreft, ook onder
deeze ken ik er geene, die inwendig eenige merkwaardigheden bevat. De Luthersche
is een nieuw gebouw in form eener Koepel, vrij groot, en van een' fraaijen Toren
voorzien, welke insgelijks de gedaante eener hooge Rotonde draagt, die op Pylaaren
rust, en een' zilveren Dôme, met een goud kruis boven op denzelven, vertoont.
Inwendig is de schikking deezer Kerk niet onbevallig; den Predikstoel heeft men
boven het Altaar geplaatst, schoon hij

(a) Onlangs echter heb ik haar nog op 63000, waar onder, althans zoo ik meen, 10,000 Jooden
begreepen waren, geschat gezien.
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hier al te verheven staat, gelijk de Kerk ook een' veel te sterken galm verspreidt. Die
der Gereformeerden, welke nog al schijnt bezocht te worden, en eene taamelijke
Gemeente te tellen, is wel een klein, doch insgelijks niet onäardig gebouw.

[Hospitaal en vondelinghuis]
Er is bijna slechts één Godshuis van aanbelang in de Stad: het Hospitaal naamentlijk,
't welk tevens het Vondelinghuis is. Het maakt een vierkant gebouw uit van redelijke
grootte, met een Binnenhof van dergelijke gedaante. Gedeeltelijk staat het onder het
opzicht van Monniken en Nonnen; de eersten geeven enkel onderricht, de laatste
bestuuren tevens het huis. Jaarlijks worden er omtrent een duizendtal kinderen te
vondeling gelegd; zij blijven er twee tot vier weeken, door eenige Minnen
onderhouden, die er elk doorgaans een drietal voor hare rekening neemen, hoewel
met hulp van ander voedsel; en er, steeds van Zuigelingen afwisselende, bij 't jaar in
blijven. De Kinderen worden tot hun vijfde op 't land besteed tegen een' Daler in de
maand, waar mede alleen het grootste gedeelte der inkomsten, welke dit Godshuis
van het Gouvernement geniet, en welke 12000 Dalers bedraagen, opgaat. Na de vijf
jaaren, in 't gebouw, waar zij de eerste dagen van hun bestaan hebben doorgebracht,
terug gekeerd, ontvangen zij er tot de vijftien toe hunne opvoeding; de Jongens leeren
Latijnsch, Hoogduitsch, Poolsch, en buitens huis een handwerk; de Meisjes insgelijks
de eerste beginselen, doch enkel in de Moedertaal, en daarënboven naaijen, en anderen
Vrou-
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welijken arbeid; er wierdt ook ten voordeele der Stichting geborduurd, doch door
zeer weinige, en, zoo 't mij toescheen, door vreemde Werksters. De Leer- en
Slaapzaalen heb ik ruim, de bedden goed gevonden; ook wierdt het voedsel gepreezen.
Er bevonden zich te dier tijd een derde half hondert Kinderen in. Zij zagen er
vergenoegd, doch niet zeer sterk uit. Het andere gedeelte van het gebouw, 't welk
samen tusschen de 7- en 800 inwooners bevat, is voor kranken bestemd. Deeze
verspreidden zich door verscheiden groote en schoone Zaalen; zij komen er met een
briefje van de Police in, dat niet geweigerd wordt; doch vervulden toen op verre na
niet alle bedden. Een Doctor en Chirurgijn, ieder met nog een' ander onder zich,
zorgen voor hun herstel; en de sterfte wierdt gezegd gering te zijn. Mans en Vrouwen
worden door lieden, elk van hunne eigene Kunne, opgepast. Ook hier was het
beddegoed gelijk het behoorde, doch, zoo veel ik na kon gaan, waren de ledikanten
zelve door geen tekenen van elkaâr onderscheiden: 't geen somwijlen eene merkelijke
verwarring ten nadeele des Lijders zou kunnen veroorzaaken. Het slechtste kwam
mij de plaatsing der zoogenaamde Hospitalisten of ongeneeslijken voor, van welken
het getal op verre na niet onaanzienlijk was; zij liggen in bedompte Zaalen, en op
zeer slechte bedden; 't geen zij in staat zijn te beärbeiden, is, zoo wel als het werk
der Meisjes, ten voordeele der Stichting, en wordt ver-
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kocht. In voorige tijden bezat dit Hospitaal groote inkomsten, deels door de mildheid
des vermogenden Adels, deels door Legaaten en andere toevalligheden; bij het
bekomen van eene Ridder-Orden bij voorbeeld was het de vaste gewoonte, ten minsten
een geschenk van hondert Ducaaten hier heen te zenden. Doch de meeste deezer
bronnen van bestaan hebben sedert de Pruissische bezitneeming opgehouden.

[Brug en voorstad Praga, met eenige berichten omtrent het bloedbad van
1794]
Thans ben ik aan mijne Leezeren nog de beschrijving der Brug over de Weichsel,
en der Voorstad Praga schuldig. Naar de eerste brengt de hellende en slecht gebouwde
straat van welke ik te vooren sprak. Men rijdt reeds lang op balken, eer men boven
het water komt; de Rivier is hier van eene aanmerkelijke breedte, en zonder ondiepten;
om op de Brug te geraaken, rijdt men onder een' der twee houten boogen door, die
tot opschrift draagt, dat zij in 1795 vernieuwd is. Geduurende haare gantsche lengte
heeft zij eene verdeeling; aan de rechter zijde rollen de koetsen en wagens, die zich
naar Praga begeeven, aan de andere de terug keerende: 't geen men insgelijks bij het
betreeden der Brug door een' regel of twee verneemt. In den Winter neemt men het
geheele gevaarte weg, 't welk door schepen geschraagd wordt: na den tweeden boog
koomt men, aan het tegenövergestelde einde, voor een' slagboom, en betaalt hier, in
welke richting men er ook doorrijde. Warschau vertoont zich van deeze Brug op de
gunstigste wijze tegen den verhevenen Oever aan, en het
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Koninklijk Paleis steekt er boven de gebouwen die het omringen om hoog, zonder
evenwel eene groote uitwerking te doen, gelijk het ook niet doet, wanneer men het
van nader bij beschouwt, en zonder verder het hoogste waereldlijk gebouw van de
Stad te zijn. Praga bestaat voornaamentlijk uit ééne, lange, in dezelfde richting als
de Brug getrokkene straat, die met eene Barrière eindigt, voorbij welke men weder
Zand en Duinen ziet; verscheiden dwarsstraaten doorkruissen dezelve; meest alles
zijn gemeene houten huizen, de Hoofdstraat is niet eens geheel gevloerd, en de
overige noch minder. In eene deezer laatsten verheft het Bernardijner Klooster het
hoofd boven al het overige. Verscheiden leege plekken, en hier en daar eenige Ruïnes,
getuigen nog van de verwoesting, bij gelegenheid des Russischen storms tegen 't
eind van 1794. Doch houten huizen zijn ligt weêr opgetimmerd. Minder ligt is
wederöm in 't leven te brengen het geducht getal der ter neêrgevelden van dien
noodlottigen dag. De Poolen waren even te vooren eenige mijlen van de Hoofdstad
door Suwarow geslagen; en, de wijk genomen hebbende, meenden zij zich in Praga,
dat echter zwakke verschansingen had, eenigen tijd te kunnen verdedigen. Zij
verwachteden eene opëissching deezer Voorstad, waar aan zij echter, ook bij het
aanbod eener voordeelige Capitulatie, waarschijnlijk geen gehoor zouden gegeeven
hebben; en dus een beleg in de regelen. In plaats van aan deeze verwachting te
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te voldoen, liet de Russische Generaal het gantsche Praga, tot aan de Rivier toe, van
alle zijden omringen, en nam het daaröp van den Oostkant bijna zonder den minsten
weêrstand stormenderhand in. Nu volgde, hoe zeer er ook een hoope krijgsgevangenen
gemaakt wierden, de schrikkelijkste en wreedste slachting niet alleen van soldaaten,
maar ook van andere inwooners; niet alleen van Mans, maar ook van Vrouwen en
Kinderen; de bijzonderheden derzelve zal ik aan het gevoel mijner Leezeren spaaren,
en ze zijn des noods in de Nieuwspapieren van dien tijd nog ligtelijk aan te treffen.
De Monnikken van het Bernardijnen Klooster gingen in hun geestelijk gewaad, met
het Venerable in de hand, en met al de plegtigheid eener Processie, den raazenden
te gemoet: doch de Russen, die of aan derzelver Godsdienst geen geloof sloegen, of
liever den hunnen in die oogenblikken van dolheid verzaakten, schooten op hen, en
velden er, zo ik mij niet bedrieg, ook eenigen van ter neêr. Niet minder dan 17000
zielen sneuvelden op dien dag van bloed, op welken het vermoorden slechts met den
ondergang der Zonne een einde nam(a). In 't midden der algemeene woe-

(a) De gewoone bevolking van Praga wierdt te vooren op 30,000 zielen geschat, doch, zo dit
getal juist is opgegeeven, moet men er, ten tijde dier Verövering, nog de gevluchte Poolsche
Armée bij tellen.
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de heb ik echter ook een voorbeeld van menschlievenheid en mededoogen in een
Russisch soldaat, door het redden eenes zuigelings van de bajonet, die hem reeds
verwachtte, hooren aanhaalen; en men moet, om ten minsten iets tot verzachting op
te tekenen van euveldaaden, waar de natuur voor ijst, ook dit niet uit het oog verliezen,
dat veele soldaaten van Suwarows Armée eenige maanden vroeger binnen Warschau
gelegen hadden, toen de Russen, insgelijks niet op de vriendelijkste manier, uit de
Stad verdreeven wierden; en dat zij thans, met harten vol van wraak, naar dezelve
triumpheerend terug keerden. Ik heb reeds, in een voorig Deel van deeze Reize, de
verzekering van enbevooröordeelde getuigen aan mijne Leezeren medegedeeld, dat
Suwarow, zoo dra hij tot den storm besloot, zonder eenige vooräfgaande opeissching
of bedreiging (waarvan de omstandigheden, die ik niet beöordeelen kan, voor zijne
rekening liggen), de slagting, zelfs der inwooners die geen soldaaten waren, moeijelijk
af konde weeren. 't Geen met meer gewisheid tot zijne eer verklaard kan worden, is,
dat hij verstandige maatregelen genomen heeft, om te verhoeden, dat zij in Warschau
zelve herhaald wierdt. De Brug was geduurende de verövering van Praga met
gloeijende kogels zoo ver in brand of aan stukken geschooten, dat weinigen zich met
de vlucht naar de Stad hebben kunnen redden, en de Rivier er veelen verzwolgen
heeft. Dit schie-
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ten heb ik door eenigen aan de Bezetting van Warschau hooren toeschrijven, die
door dit middel den vijand poogde te verhinderen, om binnen de muuren te dringen:
doch berichten, waar op ik meer kan rekenen, indien het al niet van beide zijden
geschied is, hebben mij verzekerd, dat Suwarow het zelf heeft laaten doen, om de
Hoofdstad voor het ongelukkig lot van Praga te behoeden. De Capitulatie wierdt nog
op denzelfden dag geslooten, en hij had er dus als Overwinnaar kunnen binnentreeden:
doch volle vijf dagen liet hij de woede zijner soldaaten afkoelen, eer hij met hun
zijnen intocht in eene Stad deed, die nu voor altoos ophieldt de Zetel van een' ouden
vermaarden Staat te zijn, om voortaan slechts eene aanzienlijke Provinciäale Stad te
blijven van eene vreemde Monarchie.

[Paleis des konings]
Het Paleis des Konings is, indien men Lascinska als Buitenplaats beschouwt, en het
weinige, wat ik tot nu toe als ter loops beschreeven heb, er van uitzondert, het eenigste
't geen te Warschau, ten opzicht van het inwendige, oplettenheid, en eene meer
opzettelijke beschrijving verdient. Dit Slot, daar de beide Augustussen het Saxisch
Paleis bewoond hadden, wierdt, bij de komst van Stanislaus tot den Troon, op kosten
der Republicq uit het verval, in welk het geraakt was, hersteld. Het eerste Vertrek is
reeds merkwaardig, door dien men het geheel vercierd heeft met Warschausche
gezichten, voor-
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treffelijk geschilderd, en volkomen in den trant van Canaletti. Een derzelven strekt
tevens tot een Historiëel gedenkteken, en stelt eene Koningsverkiezing voor, met al
wat daar bij gewoonlijk wierdt in acht genomen. Uit dit Voorvertrek wandelt men,
indien men het verkiest, over de Platte-form eener lange uitgetimmerde Gallerij,
welke zich naar de Rivierzijde keert, en welke de laatste Koning voor zijne Bibliotheek
heeft laaten bouwen. Terstond zal ik het inwendige derzelve nader leeren kennen.
Hier boven geniet men een uitmuntend gezicht over een gedeelte van Warschau, op
de Weichsel, de Brug, Praga, en de omliggende streek. Te vooren ging men er tusschen
een paar rijën Oranjeboomen; dan, dit niet alleen is thans verdweenen, maar de
planken zelven, op welke men treedt, zijn zoo goed als vermolmd; en het Pruissisch
Hof weigert er alle onderhoud aan, om dat deeze Gallerij eigentlijk niet aan de Kroon,
maar aan de Poniatowskische Familie toebehoort. Onder de volgende Vertrekken is
een Audiëntiezaal merkwaardig, in welke men sedert de omwending van zaaken alle
witte Arenden, die op den Troon geborduurd waren, zwart geverwd heeft. Deeze
kleeding in het rouw-gewaad, gelijk de Poolen zich uitdrukken, heeft in het geheele
Rijk, voor zoo ver het Pruissisch geworden is, plaats gehad. Een paar andere
Apartementen hebben taamelijke schilderijën; een Cabinet vertoont de Portraitten
van eenige tijdgenooten van Stani-
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slaus: inzonderheid van die Catharina II, die zoo veel invloed op zijn lot geöeffend
heeft, en gezegd kan worden hem de Kroon gegeeven en weder genomen te hebben;
van Frederik II, Joseph II, den Paus, den Koning van Engeland &c. Vervolgens
betreedt men eene prachtige met Colommen van Stuc gedecoreerde Danszaal. Een
andere verdient nog meer oplettenheid, daar zij bestemd is, om tot een gedenkteken
te strekken van doorluchte persoonen en doorluchte gebeurtenissen van het Vaderland;
de eersten, door wat voor soort van verrichtingen zij dan ook roem geöogst hebben,
vinden hier of hunne Portraitten of hunne Bustes; dit beeldwerk evenwel is niet
bijzonder uitgevallen. Het schoonste zijn zes schilderstukken, door een' Italiäan
vervaardigd, van wien ik zoo even spreeken zal; zij zijn op verre na het gewrocht
niet van een onkundig penceel; de onderwerpen, die zij voorstellen, zijn: de bevrijding
van Weenen, de Vrede van Choczim, de verëeniging van Polen met Lithauwen, de
stichting der Cracausche Hooge Schoole, de Wetgeeving van Casimir den Grooten;
en, 't geen in de tegenwoordige ligging van zaaken niet het minste zonderling is,
Hertog Albrecht van Pruissen, die knielende voor een' der Poolsche Koningen, hem
wegens dat Hertogdom hulde doet. Het laatste Vertrek van dit Paleis, dat eenige
melding verdient, schijnt eene navolging te zijn van de Mediceïsche Kapel van
Florencen, voor zoo veel het ingelegde Marmer der muuren
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betreft, en heeft de rij der Koningen van boven in de rondte geschilderd. Uit het zelve
daalt men van achteren op de Bassecour neder. Zo ik mij niet vergisse, heeft de
tegenwoordige Koning van Pruissen, bij zijn eerste verblijf te Warschau, aan deeze
zijde, doch niet in de Apartementen, die ik tot nu toe doorloopen ben, gelogeerd.

[Bibliotheek en muntcabinet]
De Gallerij der Bibliotheek begaat men, gelijk uit het voorige reeds gebleeken is, uit
eene laagere verdieping. Zij doet eene trotsche vertooning, en telt bij de tweehondert
voet lengte, tegen eene evenredige breedte en hoogte; haare decoratie is insgelijks
voortreffelijk, hoe wel de getraliede boekenkassen eenen beteren vorm konden
hebben; doch de tafels voor prentwerken, die midden in de Zaal staan, zijn wel
getekend. De boeken vond ik in eene goede order gerangschikt, en onder dezelven
zag ik een hoope uitmuntende Werken, oude zoo wel als nieuwe, inzonderheid groote
Plaatwerken, en geïllumineerde afbeeldingen uit de Natuurlijke Geschiedenis. De
eerste tafels lagen vol geschreevene stukken, tot de Historie en zaaken van het Land
betrekkelijk: want alles bevondt zich hier nog volkomen in den toestand, in welken
Stanislaus het bij zijn vertrek gelaaten had. Een uitmuntend schoon Handschrift in
drie Deelen in Folio, voor den Koning door éénen Galantini afgetekend, en voorts
prachtig gebonden, heette: Monumenta Velleiatum in agro Placentio. Vóór aan de
Gallerij staan twee verschillende
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Modellen in hout van eene Kerk, welke de Republicq na de Constitutie van 1791
heeft willen laaten bouwen; beide zijn circulair, doch de ééne met Colommen in 't
rond zonder Peristile; de andere zonder Colommen van buiten, maar met twee
Peristiles; men kan er van binnen inzien. De Kerk is wel volgens een deezer Modellen
begonnen, en de fundamenten waren zelfs tot boven den grond gereezen: doch de
Constitutie, gelijk zoo veel andere, die onze leeftijd heeft zien geboren worden, reeds
in haare jeugd overleeden zijnde(a), heeft men ook een' bouw, die haar verëeuwigen
moest, gestaakt. Aan het tegenovergestelde eind der Bibliotheek vertoont zich de
levensgrootte zittende bronzen Statue van Voltaire, met het volgende Opschrift:
Depuis que j'ai écrit, on lit, on rit, et on tolère d'avantage. Naast de Gallerij kan men
zich in een Leesvertrek of Kamertje voor een' Bibliothecaris vervoegen. Hier lagen
insgelijks nog een meenigte Boeken en Manuscripten door elkaâr op tafel. Men
bewaart er eenig huisraad der Oudheid, en vooräl een Cabinet of vijf met Penningen,
Munten en Medailles. Ik doorliep er één van, met Grieksche en

(a) In 1793 is er eene Geschiedenis van uitgekomen, onder den Titel: Vom entstehen und
untergange der Polnischen Constitution von 3 Maij 1791.
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Romeinsche Munten, onder welke zich schoone en wel bewaarde stukken lieten zien:
zoo wel als een ander met de nieuwere Penningen. Bovendien bezat de Koning nog
eene rijke Prentverzameling van omtrent 150,000 stuks: 't geen alles, zoo wel als de
Munten en Boeken, onder het opzicht van den Bisschop van Warschau, den Heer
Albertrandi staat, welke de Man was, van wiens raad zich de Koning in al wat tot
bevordering der Weetenschappen kon strekken, bediende, en die hem zijne
Verzamelingen hielp vergrooten. Het was te dier tijd nog zeer onzeker, wie de
Eigenaar van alle deeze schatten, en van het gebouw der Gallerij zelve, zou worden;
daar 's Konings Neef de geheele Erffenis slechts onder het beneficie van Inventaris
aanvaard had, en de schulden van den overleeden Vorst op verre na niet waren
afgedaan. Ik herïnner mij niet er sedert iets van vernomen te hebben.
't Geen Albertandi voor den Koning in 't stuk der Weetenschappen was, was de
Schilder Pacciarelli in 't stuk der Kunsten. 't Is hij, die alles in het Paleis, van welk
ik zoo even gesproken heb, zoo wel als te Lascinska, geschilderd heeft; aan wien het
opzicht over de Koninklijke gebouwen was aanbevolen; die Elèves vormen moest
in alle soort van beeldende Kunsten, en 't geen meer tot dit Departement behoort.
Hij was reeds onder Augustus III uit Dresden naar Warschau gekomen, en heeft er,
na het vertrek van Stanislaus, om eenige
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aangevangene dingen te voltooijen, moeten blijven. Ik vond bij hem nog eenige
schilderstukken, tot den Koninklijken boedel behoorende, eene meenigte modellen
van Bustes en goede Antiquen, mitsgaders ander beeldwerk, zoo wel als handen,
voeten, Skeletten enz., om jonge lieden in het tekenen te onderrichten: doch sedert
de verändering van zaaken was alle liefhebberij ten deezen opzichte uit Warschau
verdweenen. Hij bezat ook een paar Vrouwenportraitten, door eene Poolsche
Schilderes te Parijs vervaardigd, en een Fruitstuk van haar Man, dat uitneemend
schoon was. Van de schilderijën, die den Koning toebehoorden, waren er slechts een
of twee dozijn hem naar Petersburg gevolgd, doch deeze niet van de geringste. Aan
het penceel van den Heer Pacciarelli zelve zoude ik voornaamentlijk de zwakte van
het Coloriet berispen, waar door zijne stukken te veel de gedaante van schetsen
bekomen.

[Koninklijk paleis en buitenplaats Lascinska]
In Lascinska heeft hij niet minder dan in het Paleis van Warschau geärbeid. Deeze
zienswaardige Buitenplaats des onttroonden Konings ligt, gelijk ik reeds gezegd heb,
nog binnen de Barrières van Warschau, doch wel een quart mijl buiten al wat andersins
naar gebouwen gelijkt. Aan 't eind der Cracauër Voorstad neemt een uitmuntende
Linden-Allée haaren aanvang, langs welke men aan beide zijden insgelijks onder
boomen heenrijdt. Ter linkerzijde laat men het prachtige Casernengebouw liggen, 't
welk ik
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eerst kort te vooren noemde; en, na dat men het omgereeden heeft, daalt men in de
laagte, en bevindt zich spoedig op eene Brug met een schoon stuk waters, en het huis
van Lascinska aan 't eind aan de rechter zijde, terwijl aan de andere, op de Brug
zelve, een heerlijke Marmeren group van Johan Sobiëski te paerd, met een' ter
neêrgevelden Turk onder het dier, en het geen verder ter caracteriseering der
persoonen en der gebeurtenis behoort, op Stanislaus bevelen geplaatst is. Het huis
heeft eene aangenaame Architectuur, met een paar Colomnades ter zijde. Van achteren
werpt het het gezicht op den langwerpigen Vijver en op de Brug; van vooren, eerst
op een Plein met eenige Statuën van geringe waardij, en vervolgens over een ander
meer onregelmaatig stuk waters, met een digt bewassen Eiland, en in 't geheel over
eene grootsche Engelsche partij, mitsgaders op het Veld. Inwendig heerscht zeer
veel smaak. In een Voorvertrek wordt de Vreemdeling, die het bezoekt, reeds zeer
voordeelig ingenomen door de Portraitten van den Vader en de Moeder des laatsten
Konings, in dezelfde schilderij, welke eene zeer ernstige raadpleeging houden over
een boek, 't welk de Vrouw, die zittende verbeeld is, in handen heeft, en 't geen tot
Titel draagt: Traité de l' Education. Onder de schilderij staat een Buste des Konings
op eene tafel. De Kapel is van eene groote elegantie, en allerbevalligst vercierd. Ter
zijde hangen twee groote Mosaique
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koppen van Petrus en van eene Madonna; en het Altaarstuk is van een goed penceel.
In een volgend Vertrek ontmoet men, onder eenige nieuwe middelmaatige schilderijën,
er ook eenige van de beste Meesters. Dan, verscheidene, die hier weleer de
Verzameling hielpen vergrooten, zijn er bij 's Koning afstand uit weggenomen, en
na zijn' dood in Rusland verkocht. Het Middelvertrek heeft eenige groote geschilderde
vakken tot decoratie, alle uit de Geschiedenis van Salomon ontleend: het ééne beter,
het andere minder uitgevoerd. Het zonderlingste is, dat men juist tot één der beide
hoofdvakken de afgoderij des Joodschen Monarchs gekoozen heeft, terwijl het
zichtbaare oogmerk hier tog geweest is, goede en navolgenswaarde voorbeelden te
ontleenen uit de daaden van een' der wijsste Vorsten: te meer, daar men midden in
een allerliefst vercierd Koepelvertrek in het midden van 't gebouw, en tusschen het
Voorhuis en deeze Salomonische Zaal, om hoog de Bustes aantreft van Titus, Marcus
Aurelius, en Trajanus; en om laag in vier Nissen even zoo veel Statuën van de
vermaardste Poolsche Koningen, Stephanus Batory, Sigismond den Grooten, Casimir
den Grooten, en Johan Sobiëski. Een ruime Zaal met Basreliëfs, Arabesquen en
andere vercierselen, neemt aan de eene zijde de geheele breedte van dit Buitenpaleis
in. Door de Colomnade koomt men in een afzonderlijk Vertrek, waar goed Porcelein
en een Mosaique tafel bewaard worden. Op eene tweede verdieping vertoonde
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men des Konings nette Woonvertrekken, in welke hij een schoon gezicht genoot.
Ook hier lag alles nog omtrent op dezelfde wijze, als op den dag toen hij in 't rijtuig
stapte; er stonden tot zijne wandelstokken toe, en, in eene kas, de boeken die tot de
Poolsche Constitutie betrekking hadden. Aan eene der zijdedeuren van het gebouw
heeft men een' overdekten gang vastgehecht, die met keukens en dergelijke
gemeenschap oeffent. Het woonhuis van 's Konings Neef,prins Joseph Poniatowski,
die hier met zijne Zuster de Graavin Tyczenhausen den Zomer doorbracht, staat mede
in deeze buurt; doch bij groote maaltijden waren zij gewoon zich van het Koninklijk
gebouw te bedienen. De Buitenplaats is niet zeer groot; aan beide zijden van het
Paleis ligt een somber Bosquet, schoon het zoo veel jaaren nog niet geleeden is, dat
er geen boom om hoog rees; van vooren cirkelt een enkele wandeling rondöm het
irreguliere stuk waters. De Bosquetten worden door de eene en andere kunstgebouwen
of dergelijke Tuincieraaden verfraaid: doch een Marmeren Group van Tancrede,
wanhoopig over den dood eener Vrouw, die hij in den arm houdt (een onderwerp uit
Tasso gekoozen, en met een paar Italiäansche en Poolsche Versen er onder), overtreft
hier ver al het overige. De baldaadigheid van een' of meer lieden die ze beschadigd
hebben, heeft deeze schoone Group doen overdekken: zoo, dat men ze niet dan bij
sommige gelegenheden, van welke ik er eene ge-
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troffen heb, ontbloot. In 't midden van het Boschje aan de rechterzijde rijdt men
kruisselings onder een Pavillon door, 't welk tot Brug over een' publiquen weg
verstrekt, en met vier trappen aan elken kant begaan wordt. Aan 't eind heeft men
nog een woongebouw, en op eene hoogte een' overdekten Schouwburg, en eene
Oranjerie geplaatst. Doch ver het belangrijkste van Lascinska is een onöverdekt
Theäter, een weinig ter zijde van het huis, naar den voorkant. Het vormt, gelijk de
Grieksche en Romeinsche Theäters, een halfrond met Gradijnen, en heeft van achteren
een' semicirculairen gang, uit welken men zich op de bovenste Gradijnen begeeft.
Hier in evenwel verschilt het van de Schouwburgen der Ouden, dat het eigentlijke
Tooneel op een Eilandtje gebracht is, en op een' afstand van eenige schreden van het
andere gebouw. Op zich zelve stelt het de Ruïnes van een' Tempel voor. Van ter zijde
en van achteren wordt het digt met geboomte bedekt, en de Acteurs moeten er met
schuitjes heenvaaren. Den bodem heeft men met planken gevloerd, en aan het
Orchester zijne plaats beneden het Theäter aangeweezen. Men ontmoet er ook eenig
goed beeldhouwwerk tot verdere verciering. Ik voeg bij dit alles alleen nog bij, dat
de overleeden Koning, die de Schepper van het geheele Lascinska was, er zoo veel
werks van maakte, dat men hem beschuldigd heeft, bij het verlaaten van zijn
Koninkrijk meer spijt gehad te hebben van dit Buitengoed nimmer te zullen weder
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zien, dan van afstand van zijne Kroon te moeten doen: 't geen in een zeker derde
overëenstemt met het Compliment, hem eens door eene Vrouw van aanzien in de
laatste tijden zijner regeering gemaakt: dat hij de beminnelijkste Man was die leefde,
maar tevens de minst geschikte om te regeeren.

[Villanove, landgoed van den graaf Potocki]
Er blijft mij nu nog overig, van eenige andere zienswaardige Buitenplaatsen in den
omtrek van Warschau te spreeken. Hier toe moet in de eerste plaats Villanove
gerekend worden, een uurtje rijdens ten Zuiden der Stad gelegen, en thans het
eigendom van dengraaf Potocki, na dat het lang in handen desprinssen Czartorinski,
den Grootvader der Graavin geweest was, die er Vorstelijk leefde, dagelijks open
tafel hieldt voor dertig en meer persoonen, en in zijne Oranjerie somwijlen maaltijden
gaf van 300 Couverts. Aan deeze Familie was het Landgoed door aankoop ten deele
geworden, doch oorspronkelijk had Koning Johan Sobiëski het Slot gebouwd, en
Augustus II het in laater tijden veränderd. Het heeft geen onäangenaame Architectuur,
schoon een weinig met vercierselen overlaaden; en bestaat uit ééne verdieping met
een soort van Entresol daar boven; slechts in 't midden rijst een enkel groot en hoog
Vertrek er nog uit op. In den voorgevel en de uitsteekende vleugels ontdekt men
verscheiden Basreliëfs, die de daaden des Redders van Weenen voorstellen, behalven
allerlei ander goed of middelmaatig Beeldhouwwerk. Naar de tuinzijde heeft men
opene
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Gallerijën aangelegd met Alfresco geschilderde onderwerpen uit de de
Herscheppingen van Ovidius en de AEneïde van Virgilius; ook staan hier een meenigte
vreemde Planten en Bloemen, die 's Winters in de Oranjerie bewaard worden.
Inwendig doorwandelt men eenige geheel moderne Vertrekken, waarvan het Marmer
nabootsend Stuc eene der schoonheden uitmaakt; bij andere kamers heeft men den
vroegeren smaak behouden, enkele weder ten halve vernieuwd. Zeer veel bijzondere
merkwaardigheden ontmoet men er niet, behalven eenige Portraitten, en een paar
grauwtjes van 't allereerste soort. Een' levensgrootte Johan Sobiëski te paerd ziet
men geschilderd binnen het huis, en gebeeldhouwd van buiten. De Tuin is niet zeer
uitgestrekt, en daalt, reeds eenige schreden van het Kasteel, in de laagte af. Het
treffendste in den zelven zijn de vreesselijk hooge Populieren, die er mogelijk reeds
een Eeuw of twee te vooren als Colommen opreezen, en om welker wille men er
eene Plaats heeft aangelegd. Ander geboomte, inzonderheid Linden, wierden er sedert
bijgevoegd, in den form van een regelmaatig Bosquet, en hebben ook reeds een'
merkelijken wasdom bereikt. De Populieren echter verheffen boven alles de kruin,
en breiden zich zelfs ver in de rondte uit. Hunne hoogte zal zeker niet minder dan
honderd voet bedraagen. Somwijlen staan er twee of drie zeer digt bij elkander, met
een' taamelijk dikken stam; de allerdikste echter, dien vijf menschen nauwelijks
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konden omvademen, was niet lang te vooren door een' storm omvergewaaid; de tijd
had hem inwendig volkomen uitgehold. Die nu op hem in dikte volgt, behoeft vier
menschen ter omvademing. Achter deezen Tuin geniet men een zeer landelijk gezicht,
en hier en daar vindt men water; ter zijde is een nieuwe Engelsche aanleg verscheenen,
doch die weinig beduidt. Van een' zeer dikken uitgeholden Wilgen-stam heeft men
eene aardige rustplaats gemaakt. Voor 't overige hadden de Russen, eenige maanden
vóór de verövering van Warschau, dit landgoed bezet, en er zich niet te breed
gedraagen. Onder anderen waren drie lieden binnen 's huis in het Dorp door hun
vermoord, en daar onder zelfs een, die in 't geheel geen wapenen droeg. In den Tuin
van 't Slot hadden zij veel Vasen en beeldwerk van lood vernield en versmolten.

[Monkátow, van dezelfde familie]
Veel digter bij de Hoofdstad, doch insgelijks ten Zuiden, ligt Monkátow, aan dezelfde
Familie toebehoorende. Het huis heeft niets bijzonders, buiten eenig Grotwerk en
Rustique Architectuur beneden den bodem; de Tuin is groot, natuurlijk, en niet
onäangenaam aangelegd, doch vochtig en slecht onderhouden; voor 't overige vindt
men er verscheiden Vijvers en Fonteinwerk in, eenige huisjes van boom-bast, eene
Ruïne tot rustplaats, en dergelijken.

[Krolikarney, van den graaf Thomatissen]
Krolikarney of Lagaréne wint het in fraaiheid ver van Monkátow, waarvan het niet
veel verwijderd
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is. De Koning liet het voor eene Maitres, de Graavin Thomatissen, bouwen. Het huis
vormt een vierkant van eene voortreffelijke Architectuur, met een' Dôme in 't midden;
het staat bijna op het hoogste punt der landstreek, en geniet hier door een uitmuntend
gezicht, vooräl uit de Bovenvertrekken, welke net gemeubeld zijn, terwijl de
elegantere Benedenkamers eenig schilder-, beeldhouw- en borduurwerk opleveren:
daar onder echter niets, dat eene meer dan gewoone opmerking verdient. De Middelof Dôme-zaal is van Stuc, 't welk men te Warschau, beter bijna dan ergens elders,
de gedaante van Marmer weet te doen aanneemen. De Keuken en verdere Offices
bevonden zich ter zijde van het huis in de laagte, en als tegen den berg geworpen;
men had er het uiterlijke aan gegeeven van een geruïneerd Mausolée; zij ontvangen
al hun licht door een klein Binnenplaatsje, op welk de vensters uitkomen. Onder den
grond had men eene verbinding tusschen dezelven en het woonhuis weeten te spaaren.
Boven dien zijn er nog verscheiden andere gebouwen op deeze plaats. De fraaiste
wandelingen loopen beneden om een schoon stuk water rond; doch er is evenwel
ook een Boventuin. De Terrassen vóór het hoofdgebouw doen eene voortreffelijke
uitwerking.

[Algemeene aanmerkingen over den tegenwoordigen toestand van Polen,
en over de zeden, taal, enz. der natie]
Ik eindige dit Artikel met eenige vlugtige algemeene aanmerkingen over een land
en eene Hoofdstad, die ik slechts vlugtig doorloopen heb, en die

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

353
ik geen de minste roeping gevoele om voor de tweede reize te bezoeken. De eerste
verdeeling van Polen, welke de vrucht van lange inwendige beroeringen, van eene
gebrekkige Staatsvorm en een zwak Gouvernement was, had, volgens het Werk van
Cox, het getal van de inwooneren des Rijks, die men op veertien Millioen schattede,
reeds tot negen verminderd, en de openbaare inkomsten op de helft gebracht: terwijl
de Zoutmijnen bij Cracau, die Oostenrijk ten deel vielen, alleen een quart van het
geheele maakten. Sedert bedroeg het jaarlijksch vermogen slechts vier en een half
tot vijf Millioen Hollandsche Guldens; en, 't geen nog treuriger voorüitzichten
opleverde, de Russen, van welken er zich doorgaans 10,000 in Polen ophielden, en
omtrent 1000 alleen in Warschau, heerschten er met een bijna onbeperkt gezag; gelijk
de Ambassadeur der Keizerin er meer de rol van Koning speelde, dan Stanislaus
zelve, en aan deezen somwijlen de grievendste vernederingen deed ondervinden. De
gebeurtenissen van het laatste vierdedeel der afgeloopen Eeuw, en onder dezelve de
uiterste schoon vruchtelooze worsteling der Natie onder Kosciusko, om 't juk der
vreemden van zich af te schudden, zijn ieder nog te leevendig in het geheugen, dan
dat ik ze hier zou behoeven te herhaalen. Van onheil tot onheil, van deeling tot
deeling, wierdt de naam van Polen op de landkaart van Europa uitgewischt, en
Warschau een Pruissische Stad. Of het Cabinet van Berlijn,
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althans tot den tijd toe, in welken ik mij in deeze Gewesten bevond, de staatkundigste
maatregelen in 't werk stelde, om zich de ongerechtigheid der Verovering te doen
vergeeven, zal ik ter zijde stellen: doch ongetwijffeld zeker is het, dat het in dit geval
in zijne poogingen weinig slaagde. Men verweet althans aan het Ministerie, dat het
den Koning afriedt van zich, 't zij in burgerlijke, 't zij in militaire posten, van Poolen
te bedienen: 't geen alle jonge lieden, die zich niet geheel aan den veldbouw
overgaven, tot lediggangers maakte, en het land met Pruisschen deed overzwemmen,
die onkundig van taal, zeden en gewoonten, misslag op misslag hoopten, en zich den
haat en de verächting der nieuwe Onderdaanen rijkelijk op den hals laadden. De
klagten inzonderheid over de slechte handhaaving der Justitie heb ik van het ééne
tot het andere einde van 's Konings nieuwe Staaten eenpaarig hooren uitboezemen.
Alles ging hierbij even langsaaam in zijn werk; de verklaaring der Wetten geschiedde
naar het goedvinden van niet onderweezene of omgekochte Rechters, dan op deeze,
dan weder op eene vlak tegenovergestelde wijze. Geen lieden uit het land tot deeze
posten willende verheffen, en er geen Pruisschen toe kunnende bekomen, dan zulken,
die in hun eigen Vaderland niet begeerd wierden, is het ligtelijk na te gaan, tot wat
voor soort van menschen men de toevlucht neemen moest, om zich in iets, dat als
een ballingschap wierdt aangezien, te laaten bezigen,
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en van welke middelen zich dan dezelven bedienden om er spoedig uit verlost te
worden. Met de Crimineele Justitie was het inzonderheid in dit gedeelte van Polen
akelig gesteld. Bijna geen misdaadigen of opzettelijke Bankbreekers wierden gestraft;
de gevangenen liet men ontsnappen; en alle Nieuwspapieren waren met signalementen
van dergelijk slag van boosdoenders opgevuld. De verhooren geschiedden in 't
Hoogduitsch: eene taal, die de gevangene doorgaans niet verstond; en zijn lot rustede
dus geheel op de gebrekkige vertolking eenes Translateurs, wiens onkunde in de
eene of in de andere Taal somtijds nog zijne geringste fout was. Er zwerfde om
deezen tijd een bende Brandstichteren in Zuid-Pruissen rond, die reeds verscheiden
Plaatsen in kolen gelegd, en andere bedreigd hadden. Van deezen intusschen waren
er slechts weinigen in hechtenis gebracht, en nog geen enkele gestraft. Het oogmerk
dier lieden wierdt nog voor zeer dubbelzinnig gehouden; en men twijffelde, of het
wel alleen om het afperssen van geld geschiedde: dan of zij ook somwijlen door eene
aanzienlijkere Classe van menschen er heimelijk toe wierden opgestookt, om derzelver
wraakgierige driften te koelen. In het Russisch gedeelte van Polen is mij van goeder
hand verzekerd, dat het niet veel beter toegaat, en dat het zelfde stelsel heerscht, van
geen inlanders tot Amptenaaren van eenig belang te verkiezen: waarvan dan ook hier
't onmisbaare gevolg is, dat de Gewesten, die vlak naast de oude Russische Provintiën
liggen, er onëindig erger aan zijn, dan dee-
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ze. Het zwakke en verkeerde van zulk eene Staatkunde valt ieder in de oogen. Niet,
dat de verdeelende Mogendheden geen gegronde redenen zouden hebben om de
inwooners der veröverde Gewesten te mistrouwen: het Exoriare aliquis! is de stem,
die zich in alle harten verheft. Maar moet men dan door nieuwe en noodelooze
drukkingen dat geroep nog luider doen rijzen? Zijn er dan geen proeven te neemen,
of men het door eene zachte, weldaadige behandeling allengskens volkomen zou
kunnen doen ophouden? Zo Polen een gedeelte der Pruissische en der overige
Monarchen heeft moeten worden: waaröm mag het dan ten minsten niet in de
voorrechten der vroegere Onderdaanen van deeze Vorsten deelen? En zijn dan de
Arméen dier Mogendheden zoo zwak, om voor eenige Politique Amptenaaren, of
voor eenige Officieren, in haar midden ingevlogten, te moeten vreezen? Met de
belastingen was men even weinig te vreden, als met de handhaaving der Justitie; en
ik heb het uit den mond van een' Man van geboorte te Warschau, dat gegoede
Edellieden tot zestig proCent des jaars van hunne inkomsten aan de Kroon moeten
opbrengen. Het Hoofdgeld evenwel betaalden de Jooden alleen, welken meer dan te
vooren wierdt afgevergd, doch die zich ook veel verder hadden uitgebreid. In een
ander, ver van de Hoofdstad afgelegen Plaatsje, verzekerde men mij, dat de bezitters
van Landgoederen in het nieuwe Pruissen vier- en- twintig proCent in 's Konings
Schatkist stortten, waar
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toe de Landgoederen getaxeerd wierden. Van huizen wierdt niets gegeeven: doch
daar het Pruissische Accyns-Systhema, zoo wel als de Militaire Conscriptie, in de
nieuwe even als in de oude Staaten ingevoerd is, veröorloofden zich de bedienden
der Douäne in de kleine Steedjes, geduurig alle de hoeken der huizen te doorsnuffelen.
Te Stettin intusschen hoorde ik daarna over Polen op een' gantsch anderen toon
spreeken. Hier beweerde men, dat Zuid- en Zuid-Oost Pruissen reeds geheel op den
voet van 's Konings overige Staaten gebracht waren, en er de Edellieden, alles
saamgenomen, niet meer dan omtrent tien proCent betaalden; dat zelfs het geen hij
van Polen bij de twee laatste verdeelingen bekomen had, hem anderhalf Millioen
Dalers meer kostede, dan het hem opbracht, wegens het geen aan de kleine Plaatsjes
moest besteed worden, zo men ze eenigsins in order wilde brengen; en dat slechts
die Kloosters, die niet bestemd waren om uit te sterven, één vierde hunner inkomsten
overgaven. Mijne Leezeren mogen van deeze tegenstrijdige berichten gelooven het
geen zij goedvinden; en zij zullen misschien het minste van de waarheid afwijken,
zo zij van de zestig proCent, waarvan ik zoo even sprak, een weinig aftrekken, en
bij de tien een hoope bijvoegen. De Adel vloeit thans des Winters nog wel naar de
Hoofdstad; doch, daar dit te vooren uit alle Oorden des Rijks geschiedde, vindt men
er thans bijna
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alleen dien van het Pruissisch aandeel; nog wel enkelen uit het Oostenrijksche, doch
zoo goed als geenen uit het Russische; en in dit laatste intusschen lagen de
voornaamste goederen der Poolsche Grooten. Bij de splitsing waren de drie
Monarchen met elkander overëengekomen, dat alle Bezitters van Landerijën in het
Rijk binnen vijf jaar zouden moeten kiezen, wiens Onderdaanen zij wilden worden:
doch dan ook geen Eigenaars meer zouden kunnen blijven van Goederen, onder het
gebied van een' der beide anderen gelegen. Intusschen zoude men aan ieder hunner
de vrijheid vergunnen van heen en weder te trekken, ten einde, het geen zij op deeze
wijze verlaaten moesten, op de voordeeligste wijs te verkoopen. Doch Paul kreunde
zich te dier tijd weinig aan zijne belofte, en sloot het gedeelte van Polen, dat niet tot
zijn lot behoorde, zoo wel als het geheele overige Europa, voor zijne Onderdaanen:
behalven dat deeze gedwongene verkooping zelve reeds een harde zaak voor de
Eigenaaren was, en voor sommigen met de grootste verliezen stond gepaard te gaan.
De vijf jaaren liepen toen reeds op het laatst, en ik heb sedert niet vernomen, of zij
verlengd zijn, en of men zich stipt aan de afspraak gehouden hebbe. De Lijfëigenschap
is voor 't overige in Polen op denzelfden voet gebleeven als welëer. De boeren zijn
aan den akker verbonden, en kunnen niet zonder denzelven verkocht worden, en dus
de Familiën niet van elkander afgescheiden. De hervormingen
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gen, welke door eenige weinige Edellieden in dit stuk gezegd wierden gemaakt te
zijn, of in der daad ondernomen waren, hebben luttel uitgericht. De bedienden der
Grooten zijn hier niet, gelijk in Rusland, voor het grootste deel Lijfëigenen, veel
minder nog zijn dit de bewooners der Steden. Ik weet niet, in hoe ver het geen men
van sommige streeken verneemt, op het algemeene toepasselijk zij: doch gedeeltelijk
althans is een boer, die slechts eene hoeve van zijn' Heer bekoomt, daar voor dagelijks
tot het verrichten van Hofdiensten met een paar paerden verplicht, zoo wel als met
een' knecht, dien hij genoodzaakt is er voor te houden, om in zijne plaats het
personeele waar te neemen, terwijl hij zelf met een paar Ossen zijn Akkertje beploegt;
bovendien moet hij dan aan den Koning ook nog het geen aan deezen toebehoort
opbrengen. De Luxe der Grooten, die vóór den ondergang des Rijks alle verbeelding
overtroffen heeft, doch waarvan nu slechts flauwe overblijfselen bespeurd worden,
stak zeer tegen de ellende der huttenbewooners af. Dit heeft ook thans nog
achtergelaaten, dat er in al die handwerken, die tot de pracht in eenige betrekking
staan, een meenigte uitneemend bekwaame arbeiders zich in de Hoofdstad ophouden.
Anders heeft Warschau, zoo veel ik weet, geene bijzondere Fabricquen, en de Handel
insgelijks is er zeer gering. Het meeste, wat van hier vervoerd wordt, bestaat nog uit
het Koorn, dat naar Dantzig vaart. Sedert dat de ingang in Rusland aan vreemdelingen
zonder bijzondere Kei-
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zerlijke vergunning geweigerd wierdt, wierdt Warschau ook door Reizigers weinig
meer bezogt, daar het buiten allen doortocht ligt. Bedelaars heb ik op mijne gantsche
reize in zulk een' overvloed niet ontmoet, dan hier. Eene Natie voor 't overige, onder
welke ik slechts eene week of vier verkeerd heb, zal ik niet beöordeelen. Over haar
uiterlijke valt weinig bijzonders aan te merken. De oude Poolsche kleeding der Mans
ziet men niet veel meer in de Hoofdstad; wanneer fatsoendelijke lieden ze draagen,
en er het voorrecht van welgemaakt te zijn bijvoegen, staat zij ver van ongunstig.
Men weet dat er het sluitend overkleed, dat tot op de scheenen nederdaalt, de platte
sjerp van de eene of andere stoffagie, de rondgeschooren kruin met de ronde muts,
en eindelijk de knevels toe behooren. De kaale kruin is het meest in onbruik geraakt.
Bij de Vrouwen vindt men in het gewaad niets onderscheidends; het roodleggen is
zeer algemeen, en veele schoone aangezichten heb ik niet ontdekt. Tot eene der
Natiönaale gewoonten behoort de wijze van groeten, die men somtijds bij het
afscheidneemen ziet, of van bedanken voor eene genootene gunst; zij bestaat in het
buigen tot diep in de laagte, en het even daar bij aanraaken van de voeten des geenen,
voor wien men zich nederbuigt. Sedert dat het 6000 man sterke Pruissische Garnisoen
de straaten van Warschau vervult, en met den gemeenen Pool verkeert, begint het
Hoogduitsch een weinig
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gewooner te worden dan welëer: zoo, dat een vreemdeling er nog minder tot de taal
des lands de toevlugt behoeft te neemen, dan in de Russische Hoofdsteden. Het
Poolsch, als zijnde een' tak van het Slavonisch, heeft met het Russisch veel
gemeenschap; en de inwooners der beide landen verstaan elkanderen des noods. Eene
in 't Fransch geschreevene Poolsche Grammaire van den Abbé Trabczynski heeft
mij weinig omtrent de uitspraak, over welke ik ze het meest zocht te raadpleegen,
geleerd; de meenigte van verschillende Accenten, waar mede Consonanten zoo wel
als Vocaalen getekend worden, en de schrikkelijke onëvenredigheid der laatsten tot
de eersten, maakt dezelve zonder mondelinge aanwijzing ten uitersten moeijelijk,
vooräl wanneer een Franschman hier voor Tolk wil speelen. De Taal is voorts niet
harder dan het Russisch, en deeze meenigte Consonanten worden in de uitspraak
weggelaaten. De groote geschiktheid der Poolen om vreemde Taalen te leeren, en
met de meeste vaerdigheid uit te spreeken, is overlang bekend. Voor het beste
Woordenboek wordt dat van Mich. Abr. Trotz gehouden, door éénen Moszczenski
vermeerderd. Het loopt over Poolsch, Hoogduitsch en Fransch; en is reeds in omtrent
1772 aangevangen, en eerst tegen 't eind der voorige Eeuw voltooid geworden. De
inlandsche Litteratuur stond hier, volgens alle ingewonnene berichten, op een' laagen
voet; het meeste wat men
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drukte, kwam op vertaalingen neder. Er is slechts ééne Geschiedenis van Polen, in
de spraake des lands geschreeven, bekend, die zekeren Naruszewitz tot opsteller
heeft, en onvoltooid is. Geen Boekverkooper heeft mij dezelve kunnen bezorgen; en
even weinig eene Vertaaling van Tasso, van welke Cox in zijne Reizen gewag maakt,
en die een' zekeren roem verworven had. Van den Bijbel, welke te Breslau in 1771
in twee Quartijnen in 't Poolsch en Latijnsch is uitgegeeven, en fraai gedrukt is, bezit
ik een Exemplaar; het Latijn is dat der Vulgata(a). Voorkomend zijn mij over 't
algemeen de Poolen niet bijzonderlijk toegescheenen; en ik herïnner mij nergens met
zoo veel brieven van voorschrijving, als mij voor Warschau waren medegegeeven,
zoo weinig beleefdheid in eene vreemde Stad genooten te hebben; bij sommigen viel
het zelfs niet moeijelijk de zichtbaare poogingen op te merken van zich dezelve te
spaaren; en dikwijls heb ik mij afgevraagd, of de Pruissische ongastvrijheid dan het
eenigste was, wat de Natie van haare Overwinnaaren had overgenomen. Het
zedenbederf, en de ziekten die er het ge-

(a) De Titel is: Bibl. &c. Notis illustrata secundum Exemplar Lat. THOM. AQ. ERHARDI; Polon.
vero JACOBI WUYKII.
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volg van zijn(a), worden onder beide Kunnen, althans in de Hoofdstad, gezegd eene
geduchte hoogte bereikt te hebben; en vóór de Verdeeling, werkte zelfs de geheele
Constitutie mede tot het doen voortduuren van omkoopbaarheid, trotschheid, en
ruwheid onder de Natie. Meermaalen heb ik elders lagchende hooren opmerken, dat
er in de Russische Taal ten minsten nog een woord was, dat naar 't geen wij eer
noemen zweemde: maar dat het in het Poolsch volkomen ontbrak. De Vrouwen
hebben hier steeds den naam gehad van zich in de openbaare zaaken sterk te mengen,
en voor een groot gedeelte het land te regeeren.

(a) Van eene andere bekende Volksziekte, de Plica Polonica, zal ik in het volgend Deel, in eene
der Bijlagen, melding maaken. Zelf ben ik er geen getuige van geweest, en weet ook niet, er
te dier tijd van te hebben hooren spreeken.
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Reize naar Posen.
July 1800.
[Weg van Blonie naar Niéboron, en beschrijving van dit Radzivilsche
landgoed]
De beide eerste voorwerpen van oplettenheid op deeze Route zijn het Radzivilsche
Landgoed Niébóron, en het kort daar op volgende Arcadiën, eer men nog het Stedeken
Lowicz bereikt. Van Blonie, de eerste post van Warschau, van welke ik boven reeds
gesproken heb, en waar heen men genoodzaakt is te rug te keeren, is het omtrent
eene nademiddagreize naar Niébóron. Eerst loopt de weg, gelijk te vooren, door eene
platte vruchtbaare streek; daar na is zij meer met hout bewassen; men rijdt door
verscheiden niet onäardige Dorpen, en een Vlek dat Bolimow heet. Hier en elders
geeft men zich eenige moeite om de Landstraaten te verbeteren, te bezanden, bepooten
en dergelijke. Tusschen Bolimow en Niébóron vond ik zelfs eene Laan van hooger
geboomte, die reeds eene vroegere verfraaijing te kennen geeft.
Het Kasteel desprinssen Radzivil heeft een ellendig Dorp, doch met egaal gebouwde
huizen, vóór zich, en in dat Dorp eene herberg, waar men het genoegen, van het Slot
en de Plaats te bezichtigen, zo men er eenen nacht in door moet brengen, duur betaalt;
nader bij vertoonen zich een Rentmeestershuis, een Brouwerij, en wat tot de
beheersching van uitgestrekte Landgoederen ver-
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der behoort. Eéne verdieping gelijksvloers, en eene andere daar boven, maaken de
beide afdeelingen uit van het Kasteel zelve des Vorsten, dat niet kwalijk gebouwd
is. De onderste Vertrekken dienen slechts tot nette Logeerkamers. De bovensten,
welke hoog opgetrokken zijn, leveren de Statie-Apartementen op. De breedte van
het geheele is van tien vensters, behalven drie in 't midden, welke eene in de diepte
doorloopende Zaal of liever Gallerij formeeren; aan de beide enden rijzen twee Torens
omhoog, ieder van drie Etages; de eene dient tot een Magazijn van Meubelen, de
andere tot eene dergelijke Vergaderplaats van nog niet geschikte boeken en
schilderijën. De Vertrekken aan de linkerzijde zijn de zienswaardigste. Zij verëenigen
een hoope goede Schilderijën, vooräl Fruit- en Bloemstukken, voorts Miniätuuren,
Schelpen, Boeken, Prentwerken, elegante Meubelen, en allerlei soort van vercieringen;
waarvan een groot gedeelte uit Petersburg herwaards is overgebracht. Aan de rechter
zijde herkent men meer de vroegere wijs van bewoonen; de Schilderijën zijn hier
ook van een middelmaatiger penceel: doch een paar Globes van ongemeene grootte,
en een Behangselstuk uit de Fabricq der Russische Hoofdstad, verdienen evenwel
genoemd te worden. In het Slaapvertrek der Princes, (want zij is het, aan welke dit
gedeelte, deprins, aan welken het zoo even genoemde te beurt gevallen is) wandelt
het oog over een hoope nieuwe en zeldsaame Prenten en Tekenin-
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gen; en in een Cabinet daar naast, ziet men, niet zonder belangneeming, eene Nis
met een gardijn van vooren, 't welk een Altaar verbergt, ter gedachtenis eener
overleeden Dochter opgericht, met haaren arbeid en haare tekeningen zoo op het
zelve als ter zijde, Eternelles er over heen gespreid, en het Portrait der ontvloodene
er achter. Een Schilderstuk of zes staan hier boven dien gereed, om in eene Kapel
van Arcadiën, waar haar Lijk, thans in de Kerk van Niébóron slechts bijgezet,
begraaven zal worden, eene plaats te bekomen. Meest zijn het Bijbelsche onderwerpen,
door Seidelmann te Dresden op een soort van papier, dat opzettelijk daar toe bereid
moet worden, en uit aan één gekleefde vellen bestaat, met een enkele couleur
vervaerdigd. Van nader bij beschouwd, zouden sommigen wel hier en daar voor
eenige berisping vatbaar zijn, doch de uitwerking van het geheele is treffend. De
Buitenplaats kan niet onder de grootste geteld worden; meest alles levert nog den
ouden smaak op: eene breede Middellaan, een Parterre vlak achter 't huis, een Plein
aan 't eind naar 't Veld toe; tusschen beiden nog Boomgaarden en een stuk Water;
van een Bosch ter zijde heeft men geen behoorlijke partij getrokken. Het beste waren
hier, behalven eenige goede Bloemen in potten, een Ananaskast, een Bothanische
kast, en heerlijke Oranjeboomen, die te dier tijd in 't Parterre stonden.

[Arcadiën, en vercieringen der princes Radzivil aan deeze buitenplaats
en derzelver gebouwen]
Dan, 't schijnt voor het nabuurige Arcadiën, dat
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de Princes Radzivil al haare scheppende Talenten, en de betoveringen van den
verfijndsten smaak heeft willen bewaaren. Het is de vrucht van twintig jaaren arbeids,
en, voor zoo veel de platte landstreek en het Poolsch Climaat het heeft willen
gedoogen, kan men geen gelukkiger navolging begeeren van 't geen men in dit opzicht
in Engeland het meeste schilderächtigs heeft te voorschijn gebracht. Een zeer uitvoerig
en onregelmaatig stuk water, met een Eiland dat er in zwemt, en eene breede
slingerende Gracht, welke onder een' nagebootsten half geruïneerden Aqueduc, met
een' val van een' voet of drie, er zich in uitgiet, maakt de kern van deeze Plaats; de
Wandelpaden cirkelen op de natuurlijkste wijze, dan open dan belommerd, rondöm
den Vijver, of trekken zich langs het Canaal. Eenige paden, doch deeze niet zoo
talrijk noch zoo aangenaam als de overige, gaan naar het andere meer achterwaards
liggende gedeelte. Het Gazon en de Engelsche Boomgaarden zijn hier niet bij te
vergelijken: doch het hoog geboomte van allerlei soort, vooräl de Populieren, Acaciën,
en het verdere hout dat den Vijver omringt, en dit wederöm afgebroken door Gras,
en kleine Kunst-heuveltjes, doen, met het digt bewassen Eiland in 't midden, de
verrukkendste uitwerking.
Een Woonhuis is er eigentlijk op Arcadiën niet, doch, in plaats van het zelve, staat
vlak aan het groote stuk water een Tempel, van vooren halfcirculair met zes Jonische
Colommen, van achte-
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ren, waar hij zich in de golfjes spiegelt, van eene langwerpig vierkanten gedaante,
met een Peristyle van zes dergelijke Pylaaren. De Frise draagt eene Italiäansche
Inscriptie, zoo ik meen, aan beide zijden. Inwendig, wanneer men een klein rond
Voorvertrekje met de Statue van een' Amor is doorgetreeden, wordt men eerst aan
de rechter zijde in een soort van Cabinet d' Etude gebracht, Alfresco beschilderd,
met de uitgezochtste Etruscische en andere Antique Vasen vercierd; terwijl de Dessus
de Porte's andere voorwerpen der Oudheid vertegenwoordigen. Voor 't overige bevat
dit Cabinetje een Orgel, een paar kassen met uitgeleezene meest Engelsche boeken,
een allerliefst Sopha, met een gardijn, 't welk ondersteund wordt door eene Colom
van geel Alabast. Op eene schrijftafel staan wederöm verscheiden andere Antique
Vasen, Lampen en dergelijke. Achter het Sopha heeft men een soort van Alcove
gespaard, om er zich in te wasschen; en een Medusenhoofd werpt er, door vier
slangenbekken, roozenwater in een Sarcophage. Op al dit samensel van bestudeerden
Luxe volgt de eigentlijke Tempel, welke het achterste gedeelte van het gebouw naar
de Tuinzijde uitmaakt, en waar dezelfde Studie haare hoogste volkomenheid schijnt
bereikt te hebben. De muuren van dit groot Vertrek, wiens breedte aan zijne lengte
gelijk is, zijn vierkanten blokken van het schoonste witte Stuc, 't welk men volstrekt
voor Marmer houden zou; en de vier Colommes, die

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

369
den Tempel draagen, bootsen het oude en verlooren geraakte geel Marmer (Giallo
antico) even eens op de misleidendste wijze na. De zoldering heeft men en Dôme
gewelfd, doch er den misslag bij begaan van ze te laaten beschilderen: ik zeg den
misslagt, om dat bij schilderwerk, en vooräl bij het zoo zeer uit het gebruik geraakte
Plafon-schilderwerk, de minste fout in staat is, om al wat men voor 't overige in eene
Zaal met de meeste zorgvuldigheid voortreffelijks bij één geleezen heeft, te
veröntcieren; en het intusschen tevens niet gemakkelijk valt, in het hart van Polen
een' Schilder te ontmoeten of in te voeren, wiens penceel ten minsten zulk eene
volmaaktheid bezit, dat het hier niets geboren doet worden, 't welk te zeer tegen de
de schoonheid van het andere zou afsteeken. Men wachte zich dan slechts van in den
Tempel van Arcadiën naar om hoog te zien, en laate zijn oog, na eerst den
aangenaamen vorm van het geheele, en deszelfs Architectonische verfraaijingen
bewonderd te hebben, over de enkele gedeelten en de plaatsing van deszelfs Meubelen
glijden: en men zal als onwillig genoodzaakt zijn aan die Paleizen van Tovergodinnen
terug te denken, van welke de jeugd de beschrijvingen zoo gretig inzwelgt. Over de
deur, die aan den Vijver uitkoomt, 't welk hier de hoofdïntrede is, heeft men een
Altaar geplaatst, van achteren met een' Amor beschilderd, wiens gedaante tegen een'
grooten spiegel terug kaatst. Op het Altaar zelve liggen de schoonste hairlok-
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ken, en andere gedachtenissen van vrienden. Drie Sellae Curules van hout, en een
vierde in een' eenigsints anderen smaak met Turksche of Chineessche zitting-stoffen,
staan meer naar 't midden; tegen den muur wederöm, banken met dergelijke
overkleeding; voorts ontmoet men er twee Statuën, uitmuntende tafels met schotelen
van zoogenoemd Raphaëlsch Porcellein, met Scajóla, en op nieuw met eenige oude
Lampen; een paar Candelabres en andere Antiquiteiten; Turksche kleederen, die in
de hoogte over de tafelen op eene wijze zweeven, die voor geen beschrijving vatbaar
is, eene vloer van allerlei fraai ingelegd hout, en 't geen verder tot volmaaking van
het geheele kan bijdraagen. Meest alles wat ik hier heb opgenoemd, heb ik in de
Berichten mijner Reizen, en zelfs in deeze tegenwoordige, misschien twintigmaalen
beschreeven: en echter is de Tempel van Arcadiën, door het vindingsvermogen der
Stichteresse, en door de Symmetrie en de Groupeering van al wat hier bij elkaâr
gebracht is, eenig in zijn soort, hoewel men uit deeze schets reeds gemakkelijk
ontdekken zal, dat hij volstrekt tot geen gebruik dient. Op het eerste Kamertje, 't welk
ik het Cabinet d' étude noemde, antwoordt aan de andere zijde een Slaapvertrek,
doch dat somber is, en, buiten eenige fraaije Engelsche Sitsen, geen
merkwaardigheden bevat; ook zoo 't mij voorkomt niet zonder rede: daar het in der
daad belagchelijk is eene meer dan gewoone pracht aan een verblijf te besteeden, 't
welk, zoo
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lang men zich in welstand van ligchaam en geest bevindt (en voor het
tegenövergestelde zal men zeker op geen Elegantie gaan rafineeren), geslootene
oogen verönderstelt.
Niet ver van den Tempel koomt men aan het huis de Burggraafs, dat is des
Opzichters, 't welk een oud Gothicq gebouw verbeeldt, met boomen in de rondte digt
bewassen. Dan volgt weder een ander gevaarte, steeds in dezelfde buurt, 't welk een
mengeling van alles is: een Badhuis, Volière, Boerderij, Schaapenstal; dan weder
verscheiden nette Vertrekken heeft; oude muuren, Antiquiteiten, Etruscische Vasen
oplevert; en eindelijk een soort van Kerktoren om hoog zendt. Vóór het gebouw
liggen als afgebroken stukken van Capiteelen, met Planten er op gegroeid; en eene
opene Gallerij loopt langs het geheele. Een Boomgaard voert nu van hier naar den
aanvang der slingerende Gracht; en men vaart op een belommerd Eilandtje over, 't
welk eene Graftombe draagt, met het zeer schoone wit Marmeren beeld eener
slaapende Vrouwelijke figuur, die zijdelings gekeerd is, en welker tot over de oogen
omwonden hoofd geheel voor over ligt; het doet eene groote en tevens aandoenlijke
uitwerking; op den blauwen steen, waar op dit beeld zijn rust-leger houdt, staat met
gouden letteren: J'ai fait l'Arcadie, & j'y repose. Indien dit het gedenkteken moet
voorstellen der jonge Princes, van welke ik bij Niébóron gesproken heb, en wier
Begraaf-Kapel achter dit Eilandtje en het water
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reeds begon gebouwd te worden, zoo blijkt het, dat zij haare Moeder in het aanleggen
van Arcadiën geholpen hebbe: doch ik twijffel, of de vrouwelijke figuur niet den
dood zelven moet voorstellen, in eene beminnelijkere gedaante dan die van een
afzichtig Skelet; en of het Monument niet door de Moeder reeds bij haar leven voor
zich zelve is opgericht. Langs de Gracht voorbij den Tempel en den Waterval terug
keerende, beklimt men aan de rechterzijde des grooten Vijvers eene kleine, door
kunst aangelegde hoogte, met een bijna geheel glazen Sallon: het bestaat naamentlijk
uit drie groote glasvensteren van een enkel stuk, en een dergelijk glas plat van boven,
't welk van zulk eene dikte is, dat het voor ondoordringbaar tegen den hagel en andere
gewoone toevallen kan gehouden worden; van binnen staat een tafel, wederöm van
het zelfde voortbrengsel, met een servies, insgelijks van glas, er boven op, en in de
hoogte hangen glazen festons en vercierselen. Het meeste is uit de Petersburgsche
Fabricq, en een geschenk van Catharina II aan de Princes. Het Sallon, dat voor 't
overige klein is, heeft den vorm eener Rotonde. Van hier vaart men nu naar het Eiland
over in den grooten rondächtigen Vijver, aan wiens zoomen het gebouw geplaatst
is. Dit Eiland is vol, zelfs al te zeer vervuld, met Altaars ter eere van verschillende
deugden, welke ieder haare bijzondere Inscriptiën hebben; hier en daar ontmoet men
er ook een enkel

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

373
beeld in. Het is er zeer somber, doch een weinig vochtig. Achter de glazen Rotonde
ontdekt men een paar zeer gewoone huisjes, met Bloemtuinen er achter, over
elkanderen geplaatst, die men goedgevonden heeft Philemon en Baucis te heeten.
Eindelijk geraakt men aan een nieuw gebouwd Gothicq huis, 't welk één enkel Vertrek,
naar die Architectuur ingericht, aanbiedt, met een paar geschilderde glazen; van
onderen ziet men eene zeer goede Grotte met een' ingang tusschen twee der grootste
steenen, die men heeft kunnen vinden; en van daar leidt een natuurlijke trap, als uit
de rots gehouwen, naar boven. Daar het gebouw eene Kerk of Kapel verbeelden
moet, heeft men een Kruis vóór het zelve op een' steen geplant, met het Opschrift:
Multi vocati, pauci electi, en een' Uil boven die woorden. Ik twijffel of deeze vinding
de vrucht geweest zij van een oogenblik van rijpe overdenking. Uit de Kapel loopt
een andere open Arcade, of iets van den zelven aart, schuins naar om laag. In den
omtrek liggen hier en daar op den bodem nog als heengeworpene Architectuurstukken
verspreid. Voor 't overige heb ik mij op deeze Plaats, vooräl bij de Hoofdgebouwen,
verwonderd over de geringe voorzorg, die men gemeend heeft te moeten neemen,
om zoo veel kostbaarheden tegen eene roovende hand, en tegen den inbraak, die er
ten uitersten ligt zou te volbrengen zijn,
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te beveiligen. In dit opzicht zeker moet Polen ons Vaderland beschaamen.

[Lowicz]
Een stuk Bosch en verder vlakte brengen van hier in omtrent een uurtje rijdens naar
Lowicz. Dit Steedtje bestaat uit eene vrij groote Markt met goede nieuwe huizen
(onder welker getal het Logement behoort), een Klooster aan de eene, de Parochie
aan de andere zijde, de Hoofdwacht in 't midden, en voorts een paar irreguliere
straaten in de dwarste, en aan 't eind nog eene minder schoone en evenredige Markt
dan de voorige, op welke het Stadhuis gebouwd is; men rijdt naar de Duitsche zijde
lang door eene slingerende Voorstad, eer men het Plaatsje geheel achter den rug
heeft, en ontmoet hier omstreeks nog een gebouw, 't welk tot eene Fabricq schijnt te
dienen. Over 't algemeen heeft Lowicz, ten opzicht van 't aantal inwooners, eene
doodsche gedaante. De Stadskerk is een vrij goed gevaarte; buiten het Choor loopt
een aardig Portique naar de Markt toe. Inwendig treft men eenige niet geheel
onmerkwaardige Grafmonumenten of Kapellen aan, van Bisschoppen van Cracau,
Aartsbisschoppen van Gnesen, en andere. Ook wierdt er het Portrait van een' Canonnik
bewaard, die een dubbeld aangezicht bezat; twee neuzen naamentlijk, twee monden,
en flauw een derde oog. Dit alles heeft hem, schoon niet tot een dubbel
menschenleven, evenwel tot de zeventig jaaren gebracht.
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Behalven deeze Hoofdkerk bezit Lowicz er nog meer dan ééne andere, doch die ik
inwendig niet gezien heb.

[Verdere reize naar Posen]
Een volgend Plaatsje, twee Stations van hier, op een' ongelijkeren grond gebouwd,
en met een Heerenhuis in de buurt, heet Kutno, en bestaat uit een paar parallelle
straaten met eene Markt. De huizen zijn er meest, even gelijk op het land, houten
hutten met strooijen daken, hoe wel hier en daar tusschen beiden een enkele iets
betere wooning zich van de overige onderscheidt. Behalven de Roomsche Kerk, treft
men er eene in 't oog vallende Synagoog aan, van buiten wit bepleisterd met vier
Colommen, inwendig zindelijk en geheel geboiseerd. Men telt hier 400 Jooden tegen
300 Christenen. Een klein Detachement Housaaren houdt in het Stedeken Garnisoen.
In het ellendige Klodawa, wederöm twe Posten verder, vóór welk een uitvoerig
wit gebouw, van geschooren Linden omgeeven, zoo ik vernam, door een' Starost
bewoond wierdt, was aan geen nachtverblijf te denken, hoe zeer het mede den naam
eener Stad draagt; doch wel op een volgend Dorp, van waar men, in plaats der
vruchtbaare vlakte, die men tot nu toe doorkruist heeft, en die een redelijk aantal
Vlekken en Dorpen oplevert, meest enkel door Bosch en over een' slegten weg, naar
Sompolno gevoerd wordt.
Na dit kleine Plaatsje koomt de lange wederöm boschächtige Station van Kiëcéwo,
op welke men
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onderweegs over eene vreesselijk lange Brug een Moeräs ontgaat. Kiëscéwo ligt niet
onäangenaam aan een stuk water; het bevat een paar duizend Jooden, die aan den
Edelman, wien 't Landgoed toebehoort, en die er zijn Kasteel heeft, 500 Rijksdalers
's jaars moeten opbrengen, en bovendien vijf zesde van een' Daler per hoofd aan den
Koning. Zij geneeren zich hier, gelijk overal in deeze streeken, met den handel; de
armoedigsten arbeiden 't een en ander in huis, de overigen trekken naar de nabuurige
Plaatsen om te koopen, en te verkoopen. Een vlakke en opene, doch steenächtige
weg voert nu door verscheiden Plaatsjes, onder welke Slupce, waarvan men echter
slechts de Voorstad schijnt door te rijden, nog al redelijke huizen vertoont, en voorts
voorbij eenige Sloten van Edellieden, naar het twee Posten verwijderde Wrzesnia.
Ook dit behoort aan een zeer bemiddeld Edelman toe, die er, als een oprechte Pool,
den Winter zoo wel als den Zomer doorbrengt. Zijn gebouw bestaat uit twee tegen
elkander overliggende Pavillons, in eene Bassecour ingeslooten, met een paar
vervallen Tuinen aan beide zijden. Het Stedeken heeft eene Markt, met eenige er op
nederkomende straaten, eene Kerk die weinig beduidt, en eene Synagoog. Gelijk ik
hier bericht wierdt, zijn het meest de Plaatsjes die aan bijzondere Heeren toekomen,
welke zoo rijk met Jooden gezegend zijn: 't geen door de som, die zij hun op moeten
brengen,
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zich zelve ligt verklaart. Dat Slupce daarëntegen, 't welk ik zoo even noemde, en 't
geen wel eer aan de Geestelijkheid heeft toebehoord, telt geen' één' Israëliet onder
zijne inwooners, terwijl het in dit opzicht zijne oude Privilegiën heeft blijven
behouden. Tegen alle de voorneemens aan, die het gezicht van het binnenste der
Joodsche wooningen in Polen ons had doen opvatten, van nimmer een derzelven tot
een Logement te verkiezen, dwong ons echter te Wrzesnia de onöverwinbaare
noodzaakelijkheid tot eene uitzondering, die intusschen gerechtvaerdigd wierdt, door
dien het Kamertje, dat men ons aanwees, nog volkomen in de leemen muuren stond,
en er het huisgezin nog nooit in verkeerd had. Eindelijk rijdt men over een ellendig,
en slecht gestraat Plaatsje, waarvan ik den naam voor mij zelve houde, om dat er
niemand mijner Landslieden tog de Consonanten van uit zou kunnen spreeken, en
over het grootere en beter gebouwde Schwarsens, waar bij men den Duitschen
timmertrant terug vindt, naar Posen. Het tweede gedeelte der Station die onmiddelijk
daar heen brengt, is enkel zwaar zand. Men zal reeds uit het voorige hebben
opgemerkt, dat er in de gantsche streek tusschen Warschau en Posen slechts twee of
drie Stations Bosch worden aangetroffen, en dat al het overige opene en effene
Koornlanden, die thans het schoonste Graan vertoonden, oplevert: doch fraaije
gezichten moet men ook van wegen deeze eenvormigheid weinig zoeken.
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Op 't laatst ziet men verscheiden stukken water. Naar maate men Posen nadert, vindt
men het land ook sterker bewoond; en weinig Posten bieden niet tusschen beiden
een paar Dorpjes, of een Steedje, met een Heerenhuis, aan. De herbergen kent men
reeds genoeg uit het geen ik er hier en daar van gezegd heb; doch ten opzicht der
Paerden wordt men door de Postmeesters goed bediend, en op de wegen valt insgelijks
te roemen. Een hoope Heiligen beelden, op 't laatst met geen' geringen Luxe, helpen
dezelven vercieren. Kloosters ontmoet men op het platte land schier in 't geheel niet,
doch wel in de Stedekens. Andere bijzondere tekenen van groote bijgeloovigheid in
de huizen of elders heb ik niet gevonden. De Poolsche kleeding, van welke ik onder
Warschau sprak, geraakt hoe langer hoe meer in onbruik; ik heb ze intusschen nog
meer naar de Posensche als naar de Warschausche zijde gevonden. Met het
Hoogduitsch kunnen onderweegs nog weinigen te recht.
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Posen.
July 1800.
[Beschrijving deezer stad]
Posen ligt bijna geheel in een Bassin, 't welk zacht naar boven gaande Heuvelen
vormen, en bestaat uit eene vrij regelmaatige Stad, en naar alle zijden zich niet weinig
verbreidende Voorsteden. Eer men van de Warschausche zijde in 't eigentlijke Posen
binnentreedt, rijdt men tweemaal op eene Brug een' smallen arm der Wartha over,
daarna dien Stroom zelve, wiens breedte hier echter niet aanmerkelijk is. Bij de eerste
Brug rijst het Paleis des Bisschops, naar eene moderne wijze gebouwd, met een' Tuin
en een fraai Hek er naast aan, en de Domkerk aan de overzijde. Deeze laatste maakt
geen groot gevaarte uit: doch men metselde er toen een' nieuwen gevel aan, in een'
redelijk goeden smaak, althans niet zonder eisschen in den Tekenaar op
Architectonische kundigheden. In 't rond van deeze Cathedrale en het Bisdom vinden
de Canonniken hunne wooningen. De Voorstad naar de Berlijnsche zijde heeft, sedert
de tweede verdeeling van het Rijk, door den overleeden Koning van Pruissen, die
Posen toen als de Hoofdstad zijner Poolsche bezitting beschouwde, veel verbeteringen
en verfraaijingen ondergaan. Niet alleen heeft men hier de Stad zelve eenige roeden
uitgezet, en met verscheiden nieuwe ge-
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bouwen, waarvan de Stad Warschau, een zeer goede herberg, er één is, vermeerderd;
ook aan 't eind deezer zelve straat, wanneer men den hoek ter rechter zijde is
omgeslagen, haar met eene nieuwe Poort, of eigentlijk een' Boog vercierd: maar
tevens buiten dezelve, wat zijdelings, een soort van Chaussée met Populieren
bergöpwaards aangelegd. Zoo dra men hier om hoog is, vindt men wederöm aan de
rechterhand eene ingebaliede Castanjen-laan, met nog eene dubbele rei van Populieren
buiten de balie; aan de linkerhand vertoont zich een halfrond, met het zelfde soort
van boomen, insgelijks ter wandeling bestemd, en in welk des Konings Tent is
opgericht geweest, toen hij zich in deeze Stad bevondt; (hij logeerde voor 't overige
in 't Bisschoppelijk Paleis, als het naaste bij de Revue-plaats buiten de Stad gelegen);
eene rei aardige nieuwe huizen heeft men aan den overkant van dit halfrond, langs
de Castanjenlaan, gebouwd; een van welken onder anderen van buiten als
gemarmoriseerd is. Het geheele doet eene aangenaame uitwerking, en de Laan zal
spoedig genoeg haaren lommer verspreiden; gelijk zij reeds tegenwoordig tot de
algemeene verzamelplaats strekt van 't geen Posen fatsoendelijks verëenigt: doch
men wenschte haar een weinig breeder en langer, en dat geen rijweg de ingebaliede
Allée doorkruiste. Aan 't einde daalt men weder naar de laagte, en hier is men op
nieuw aan het timmeren, gelijk geheel Posen als door
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een' geest van Architectuur sedert kort schijnt bezield te zijn; op eene hoogte richt
men een nieuw Tuchthuis op, en elders op verscheiden plekken wordt de bodem
effen gemaakt. In de Voorstad aan eene geheel andere zijde ontdekt men het groote
en fraaije gebouw der Hoogduitsche Kerk op een Schier-Eiland gelegen, of, 't geen
ik mij niet meer nauwkeurig herïnner, op een Eiland, door eene Brug aan het vaste
land verbonden. De eigentlijke Stad wordt door half vervallen muuren omringd, en
heeft aan de Westelijke zijde achter de Markt eene aanmerkelijke hoogte, met een
Klooster en nog een openbaar gebouw. Zij wordt bijna geheel uit deeze Markt, en
eene straat of drie, die er op neêrkomen, en die door dwarsstraaten aan elkaâr
verbonden zijn, saamgesteld; de Hoofdstraaten zijn regelmaatig, en hebben hooge,
schoone gebouwen. De Markt verdient den naam van prachtig. Haare vorm is een
uitgestrekt vierkant. Vrij op het zelve, doch niet geheel in 't midden, staat een der
fraaiste Stadhuizen, die ik mij van mijne geheele reize te binnen brenge. Dit stout
gevaarte, boven welk nog een Toren uitsteekt, vertoont aan zijn' voorgevel eenige
rijën Arcades boven elkander, en doet over 't algemeen eene voortreffelijke uitwerking;
jammer slechts, dat er vlak tegen den achtergevel eenige minder dan middelmaatige
huizen aanstooten, die in der daad de geheele Markt ontluisteren. Naar eene andere
zijde van deeze laatste biedt
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eene nieuwe of ten minsten opgehaalde Hoofdwacht, 't welk thans een net gebouw
formeert, haare Façade aan. De vier hoofdrijën huizen van het Vierkant zijn insgelijks
hoog opgemetseld, en fraai in de oogen vallende; om laag is het winkel aan winkel:
onder welke zich, even als te Warschau, die der Suikerbakkers, en voorts die der
Handelaars in Hongaarsche Wijnen, door derzelver aantal onderscheiden. Aan Kerken
en Kloosters, werwaards men te Posen het oog ook heenwende, 't zij in de Stad zelve,
't zij in de Voorstad, ontbreekt het niet, en ik zoude ze gerustelijk op omtrent de
veertig durven schatten; sommige derzelven zijn zeer oud, andere hebben de zwaare
of gezochte Bouwörde van het laatst der zeventiende of begin der agttiende eeuw.
Alles saamgenomen, ken ik weinig plaatsen, die een vrolijker gelaat vertoonen dan
deeze Stad, en die meer neering en welvaart schijnen aan te duiden, hoe wel zij geen
andere scheepvaart heeft dan met kleine vaartuigen, die de goederen uit de Wartha
in de Oder, en langs deeze naar Stettin voeren. Aan Jooden ontbreekt het er zoo
weinig, als in eenige Stad van Polen. Een Troup Tooneelspeelers gaven er een' enkelen
dag van de week hunne vertooningen, in een klein gebouw van eene der Voorsteden,
en in de taal des lands. Voor 't overige bevindt zich hier eene Pruissische Regeering
en Kamer, en, zoo ik mij omtrent deszelfs voortduuring niet bedrieg, ook een
Gymnasium.
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Het gewoone Krijgsvolk, dat er in Garnisoen ligt, is van een Regiment.

[Bericht omtrent de landgoederen des erfprinssen van Oranje in de buurt]
Gaarne had ik van mijn verblijf te Posen gebruik gemaakt, om de Landgoederen,
welke de Erfprins van Oranje eenige jaaren geleeden in Zuid-Pruissen gekocht heeft,
vooräl het Hoofdgoed Raçoten, drie mijlen van deeze Stad gelegen, te bezichtigen,
waar van het Slot door den Geheime-Finantie-Raad Tollius, die het bestuur van
deezen geheelen koop heeft, wordt bewoond. Doch eene afweezenheid van eenige
dagen, waar toe zijne administratie hem noodzaakte, deed mij van mijn ontwerp ten
deezen opzichte afzien. 't Geen ik er te Posen van vernam, is, dat de goederen, welker
voorige bezitter de Vorst Jablonowski was, met 400,000 Rijksdalers door denprins
betaald zijn; dat het Slot van Raçoten ongemeen groot en schoon is, anderhalve Ton
Rijksdalers welëer aan bouwen gekost heeft, en van fraaije Tuinen omringd wordt;
dat deprins niet alleen den boeren de vrijheid heeft geschonken, maar er nog
daarënboven een 400 uit het Nassausche heengelokt, aan welken vier Grosschen of
omtrent een schellings daags betaald wordt, tot dat zij hunne wooning en gereedschap
bereid zullen vinden. Veelen intusschen liggen nog bij de Poolsche boeren
ingequartierd; en eenigen, dien deeze huishouding niet behaagde, zijn spoedig naar
Duitschland terug gekeerd. Men berispt aan de geheele onderneeming
voornaamentlijk, dat men niet gezorgd heeft, om, zoo
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dra de Colonisten over kwamen, hen terstond ook alles in gereedheid te doen vinden
om hen te ontvangen, te meer daar hun onderhoud intusschen denprins op zwaare
kosten jaagt.

Reize naar Stettin.
Stettin.
July, 1800.
[Reize naar Stettin]
Een doorgaans wel bebouwde vlakte strekt zich tusschen Posen en het weinig
beduidende Samter uit, 't welk echter nog een soort van Slot heeft, waarop de lange
Station van Zirke volgt, die ook aanvankelijk plat is, en door verscheiden Dorpen,
met fraaije Heiligenbeelden aan ieder der twee enden, en voorbij eenige goede
Heerenhuizen, met Tuinen, heenloopt; daarna bergächtiger wordt, en een groot
Berkenbosch, 't geen verder met Dennen afwisselt, aanbiedt. Ook Zirke, dat uit eene
Markt, en eenige straaten die er op neêrkomen, bestaat, betekent luttel. Over de
Wartha, aaan wier zoomen het gebouwd is, ligt een Brug, even buiten de Stad het
overblijfsel van een Slot, en wat verder eenige gebouwen, die tot het bestuur van het
Landgoed behooren, want het Plaatsje is het eigendom van een Edelman.
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De Wartha overgereeden zijnde, koomt men in een uitgestrekt Bosch van Dennen,
gelijk daarna ook van eenig ander geboomte. Omtrent halverwege van het zelve plagt
het oude Polen te eindigen, en men bevondt zich in de Nieuwe Mark. Het laatste
uurtje der Station was eertijds mede Bosch, doch sedert dat Frederik II, omtrent vijfen- dertig jaaren geleeden, het zelve om ver heeft laaten houwen, en er eene Colonie
aanleggen, is het een opene vlakte geworden. Het Steedje waar men nu van Paerden
verwisselt, en het geen Pruissen als een ouder en wettiger eigendom beschouwen
kan, dan die ik in de voorige bladeren beschreeven heb, heet Driesen, en vertoont
een aangenaam, vrolijk en bloeijend gelaat; het wordt door de Netse bespoeld, die
met de Wartha, en daar door ook met de Oder gemeenschap heeft, en een' taamelijken
binnenlandschen handel oeffent. Over 't algemeen is het wel gebouwd. In den omtrek
van het zelve woonen veel Herdoopers, die den baard laaten wassen, en in de kleeding
nauwelijks van de Poolsche Jooden te onderscheiden zijn. Achter Driesen bevindt
men zich eerst eenigen tijd op een' langen Dijk, vervolgens bekoomt men bergen aan
de rechter, en eene wel bebouwde vlakte aan de linker zijde. Wanneer men deeze
bergen beklommen heeft, is Friedberg niet meer ver verwijderd: een grooter Plaatsje,
dan de meeste Poolsche Land-stedekens; doch in bouwäart ver beneden Driesen.
Meest alle huizen bestaan, volgens

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

386
de Duitsche wijze van timmeren, uit opgerichte en liggende balken, zonder dat er
nauwelijks een enkel boven het andere uitmunt. Eene Station van zeven mijlen, doch
aangenaam afgewisseld met hoogten en laagten, met plantsoen langs den weg, met
hier en daar wat Bosch, verscheiden Dorpen, en nog een Vlek, dat Berliniechen heet,
brengt van daar naar Pyritz, 't welk reeds in Pommeren ligt, en redelijk groot, doch
doodsch en slecht gebouwd is. Met de Postpaerden, die men hier bekoomt, rijdt men
onmiddelijk naar Stettin. De beide eerste mijlen leveren een' openen weg; dan koomt
een prachtige Beukenlaan in de buurt van een Dorp, en deeze weder geleidt in een
even heerlijk Beukenbosch, 't geen zich bijna tot Altendamm, allengskens daalende,
uitstrekt. Dit Altendamm is een klein Stedeken, van welk een Chaussée van eene
mijl over een' laagen en 's Winters onder water staanden bodem aangelegd, en aan
beide zijden met Wilgen bepoot is. De helft van deezen weg is steen, de andere zand.
Verscheiden Bruggen op denzelven overdekken meer of minder breede Grachten en
Slooten. De laatste voert over een' arm der Oder in de Lastadie, of Voorstad van
Stettin aan den rechter Oever van dien Stroom, tot dat men eindelijk aan de
Hoofdrivier zelve koomt, en, ook deeze gekruist hebbende, in de eigentlijke Stad.

[Algemeene beschrijving der stad, met het slot]
Stettin is eene Plaats van middelmaatige grootte, op een' zeer rijzenden bodem
gebouwd. De hal-
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ve cirkel, van welken de Rivier het koord uitmaakt, is sterk verschanst, zoo, dat er
ten minsten een paar diepe drooge Grachten tusschen de Werken doorloopen, en men
somwijlen door drie à vier Poorten of openingen heen moet, eer men de Liniën geheel
achter den rug heeft. De Lastadie aan den tegenövergestelden of Oostelijken Oever
des Strooms heeft slechts even een' Wal naar de buitenzijde, daar men tot Altendamm
toe in het water overvloedige veiligheid vindt. Intusschen worden deeze geduchte
Fortificatiën van Stettin zoo goed als verwaarloosd; in 't geval eener belegering
zouden zij een Garnisoen van 20,000 man verëisschen, om een' vijand af te weeren,
daar hier intusschen gewoonlijk niet boven de twee Regimenten Infanterie en twee
Compagniën Artillerie liggen. De Wallen zijn op verscheiden plaatsen fraai
belommerd, doch, zonder een briefje van toelaating te kunnen opwijzen, mag men
ze eigentlijk niet bewandelen. Naar de Westelijke zijde zijn zij van onderen bewoond,
en hier wordt tusschen de Wallen en de tegenöverliggende rij huizen een zeer ruime
langwerpige open plek aangetroffen. Buiten de Berlijnsche Poort brengt een korte
doch belommerde Laan naar het Fort, 't welk slechts een Canonschot van de Stad
verwijderd is; het had toen slechts een allerzwakst Garnisoen; er valt inwendig niets
te zien, behalven een hoope gebouwen, die eene groote vlakte in 't midden open
laaten. In tijd van Oorlog voert men er de Krijgsgevangenen
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dikwijls heen. De Stad wordt door twee Bruggen met de Lastaadje verëenigd. Deeze
laatste heeft voornaamentlijk ééne Hoofdstraat, en deeze wel redelijk breed, doch
slechts zeer middelmaatig gebouwd. Niet ver van de Rivier doorkruist haar een iets
nieuwerwetschere dwarsstraat, met vrij goede huizen; vervolgens loopt er langs de
Oder zelve een Kaai. Het is dit gedeelte der Stad, of, zo men wil, deeze Voorstad,
die de Pakhuizen der Kooplieden behelst. Ook aan den linker Oever biedt Stettin,
zoo boven als beneden den Stroom, een paar Voorsteden aan, welke eene meenigte
Houtwerven opleveren. De eigentlijke Stad verdient over 't algemeen den naam van
fraai. Reeds de Vader des grooten Frederiks, die veel aan haare Vestingwerken te
koste leide, verönächtsaamde ook haare vercieringen niet, en liet onder anderen goede
Basreliëfs met Trophaeën boven de Poorten beeldhouwen. Sedert eenigen tijd heeft
zij de aanwinst gedaan van eene verbaazende meenige nieuwe, nette en wel in 't oog
vallende woonhuizen, sommige daar onder zelfs van geen geringe duurte; ook klimt
de prijs der huizen aanmerkelijk. In de Benedenstad loopen nog eenige enge en
kronkelende straaten, doch naar maate men hooger rijst, wordt het ruimer, en eenige
weinige dwarsstraaten zijn aldaar met de snoer getrokken. Een vierkanten doch kleine
Markt, daar het Raadhuis op uitkomt, ontdekt zich bijna zoo dra men van de waterzijde
de Stad is binnengetreeden. Wat meer
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naar boven, aan den rechter kant, doch in 't midden evenwel van het nauw bewoonde
gedeelte, verheft zich het Kasteel, een somber vierkant gebouw, nauwelijks over de
daken der andere huizen heen; de vensteren des zelven zijn zeer ouwerwetsch; een
ruime insgelijks vierkanten plaats strekt aan dit gevaarte tot Binnenhof; en in de
Kapel die er toebehoort, en waar, behalven de Lutherschen, ook de Fransche Gemeente
haaren Godsdienst waarneemt, liggen een hoope Pommersche Hertogen en
Hertoginnen begraaven. Dit Slot strekt deels aan de Landschaps-Collegiën tot een
Locaal; deels houdt er de verstooten Gemaalin des laatst overleeden Konings,
Elisabeth van Brunswijk, des Winters haar gewoon verblijf. Aanvankelijk wierdt zij
er nauwkeurig bewaakt, doch sedert verscheiden jaaren geniet zij een' meerderen
trap van vrijheid, hoewel met een klein inkomen, en een' zeer geringen Hofstoet.
Eenige Zomermaanden brengt zij op een nabuurig Amptmanshuis door; daarna, in
de Stad terug gekeerd, geeft zij zich aan de genoegen der samenleeving over, en
woont de Assembléen des Pommerschen Adels, der Leden van Regeering en Kamer,
en der gegoede Negociänten, die alle hier slechts ééne Societeit uitmaaken, bij. In
het ruimere gedeelte der Stad, meer naar de linker zijde, wanneer men van de Rivier
koomt, ontmoet men eene open plaats, met eene groote Fontein, op welke, wanneer
ze speelt, een gekroonde Arend het water uit zijn'

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

390
bek om hoog werpt; doch in deeze houding van den Koning der vogelen is iets
onnatuurlijks, en dat schier in 't belagchelijke valt.

[Statue van Frederik II]
Vlak hier tegen over staat het huis van een' Koopman, 't welk buiten tegenspraak het
schoonste der Stad is; ter zijde loopt een fraaije dwarsstraat, die op de Paradeplaats,
en de Statue des grooten Frederiks neêrkomt. Het hoekhuis van deeze straat en Plaats
behoort den Stenden van het Hertogdom, die er hunne vergaderingen in houden, toe.
De Paradeplaats zelve heeft eene groote lengte, met eene rij fraaije huizen aan de
ééne, en den Wal aan de andere zijde. De Statue staat met den rug naar den Wal, en
met het aangezicht naar de straat. De overleeden Pruissische Staatsminister van
Hertzberg, welke uit Pommeren geboortig was, zettede zijne Landgenooten aan, om
aan een' Koning, dien hij verëerde, dit Gedenkteken op te richten, gelijk hij er zelf
door ruime intekening hun een goed voorbeeld toe gaf. Het wierdt met algemeenen
geestdrift gevolgd, en het Opschrift luidt ook: Frederico II Pomerania 1793. Het
beeld, door Schado te Berlijn vervaardigd, is van wit Marmer, en staat op een Piëdestal
van het zelfde soort van steen, doch dit laatste in het land gegraaven, en op het zelve,
Symboles van Oorlog tegen de ééne, en van Vrede tegen de andere zijde gebijteld.
De Koning is van eene treffende gelijkenis; hij draagt de gewoone Uniform van zijn
Rijk, en den Pruissischen Officiershoed op het hoofd; de Koninklij-
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ke Mantel hangt wel van achteren over de moderne kleeding heen, doch laat dezelve
evenwel geheel open en vrij; het hair heeft men in geen' staart durven samenbinden,
maar het op den rug laaten vliegen. In de Draperie der Uniform ontdekt men zeer
veel kunst; en de Beeldhouwer heeft hier den ouderdom zelven des Konings, en het
gebruik van dien tijd, 't welk den rok zoo eng niet vorderde, als het de mode sedert
ingevoerd heeft, in zijn voordeel gehad. De Monarch leunt met de rechterhand op
den staf van Commando, en deeze staf wederöm rust op twee boeken: het Codex
Fredericianus, en de Artes Pacis & belli. Het geheele doet eene groote uitwerking,
en de Heer Schado heeft, zoo 't mij voorkomt, met zeer veel overleg de vooröordeelen
der meeste Kunstminnaaren tegen Statuën in het Costume van onzen leeftijd er bij
weeten te overwinnen: terwijl hij het missen der gelijkenis, 't welk schier altijd de
Antique kleeding verzelt, en eene groote zwaarigheid daar tegen oplevert, vermijdde.
En in der daad, behoort dan de Pruissische Uniform, die Frederik daarënboven bijna
nimmer afleide, niet tot iets zoodanig caracteristicqs van zijn' persoon, dat het een
misdaad tegen den smaak zou worden, hem in de Toga van een' Caesar te willen
voorstellen? Ik heb alleenlijk hier bij gevonden, dat op een' afstand het hoofd door
den hoed wat al te klein wordt, gelijk mede dat het witte Marmer dien
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hoed, dien men zich tog steeds (behalven bij een beroep of twee, waar aan hier
niemand denken zal) van de tegenövergestelde couleur voor den geest brengt, het
minste vleit. Van achteren is dezelve gelapt, en in het onderstel, zoo wel als aan een'
der boeken, ontdekt men eene groote scheur: 't geen mij doet gissen, dat het blok
Marmer, dat men er toe gebezigd heeft, niet groot genoeg geweest is. Een hek omringt
het geheele Monument, en een soldaat houdt er altijd wacht bij.

[Voortzetting van de beschrijving der stad, haare inwooners, regeering,
handel, weetenschappen en zeden]
De Hoofdkerk van Stettin is weinig jaaren geleeden afgebrand. Die thans de
voornaamste is, bevat eenige Begraafkapellen, en een Altaar, 't welk al te veel
vercierselen draagt: doch in 't wezen der zaak vertoont zij niets beschouwenswaardigs.
Ook uitwendig beduidt zij weinig, en staat zelfs wijsselijk verborgen. De overige
Luthersche Kerken zijn van een' even gering belang, als die ik daar beschreeven heb;
de Gereformeerden oeffenen hunnen Godsdienst in twee Taalen, en de Roomschen
hebben insgelijks hunne vergaderplaats.
De Bevolking der Stad wordt op 17000 Zielen, en, met het Militair, en 't geen er
toe behoort, op 22000 gerekend. Zij bloeit, behalven door de voorrechten, die zij als
Hoofdstad van Pommeren geniet, inzonderheid door den Hout- en Koornhandel,
vooräl in jaaren, wanneer de uitvoer van dit laatste voortbrengsel niet verbooden is;
de schepen, welke de Oder af in Zee vaaren, en er
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weder van elders aanlanden, bedraagen omtrent 700 in 't jaar, waarvan er veele aan
Stettinsche Kooplieden zelve toebehooren. Boven dien is het getal der kleinere
vaartuigen, die uit Silesiën en van Francfort tot hier heen de Rivier afzakken, zeer
aanmerkelijk: waar bij dan nog de gemeenschap koomt, die er tusschen den grooten
en andere nabuurige Stroomen, ter rechter zoo wel als ter linker zijde, geöeffend
wordt. De Stad brengt den Koning over de halve Millioen Rijksdalers alleen aan de
Accijnsen op, zonder er de Tollen bij te rekenen, die te Swinemunde, waar de Oder
zich in Zee ontlast, geheven worden. Er bevinden zich hier wel eenige liefderijke
Stichtingen, doch die zich niet boven het gewoone verheffen, en de oplettenheid des
Reizigers nauwelijks naar zich trekken. Voor de opvoeding der jeugd heeft men er
een Gymnasium met eenige Professoren, en meer dan één Latijnsch School opgericht.
Doch van de lust tot onderzoek bij het Stettinsche Publicq gaven mij de
Boekhandelaaren, die ik gesproken heb, geen groot getuigenis, als kunnende zij zich
bijna van niets dan van Romans ontdoen. Behalven de Assembléen, van welke ik
reeds heb melding gemaakt, bezoekt men er in den Winter ook verscheiden Concerten,
en somtijds eene Comoedie.

[Omliggende streek]
De omtrek der Stad levert hier en daar wel een fraai gezicht op: doch over 't algemeen
ontbreekt het aan lommer, waarvan de Wilgen, met welke de wegen veeläl bezet
zijn,
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geen groooten toevoer aanbrengen. Ter zijde van het Fort staat op eene hoogte een
groot gebouw, 't welk aan een' Koopman toebehoort; het is van een' Tuin omringd,
en men werpt van hier het oog in een' uitgebreiden kring op de Rivier, de
Uiterwaarden aan de overzijde, en de Bergen achter dezelven in 't verschiet. Beneden
de Stad is het Dorp Grabo des Zomers veel de verzamelplaats der inwooneren. Het
ligt niet onäangenaam tusschen hoogten en laagten, en op geen' verren afstand van
de Rivier, welke men of in het oog heeft, of van tijd tot tijd ten minsten door
toegangen naderen kan. Verscheiden lieden brengen hier de schoone dagen in Tuinen
door. Des nademiddags wandelen de Dames uit de Stad, met haare naaidoozen of
brijzakken aan den arm vastgehecht, daar heen: doch, gelijk ik reeds gezegd heb,
men moet, om het met genoegen te doen, geen' onbewolkten Hemel aantreffen.
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Reize naar Neu-Strelitz.
Neu-Strelitz.
July 1800.
[Reize naar Neu-Strelitz, over Alt-Strelitz]
Een buitengewoon dorprijke, meest opene zandige streek, die slechts weinig klimt
of daalt, brengt eerst naar een goed Amptsdorp met een Kasteel; daar na binnen het
Stedeken Prentzlow, 't welk eene groote Markt, met een taamelijk Stadhuis bezit, en
eene Kerk, door eene Gothique Achterfaçade vercierd, dergelijke men er in Frankrijk
en Engeland meer, dan in dit gedeelte van Duitschland ontmoet. De trant is er wel
wat zwaar van, doch daar en tegen zeer uitvoerig. Prentzlow wordt voor 't overige
door zijne straaten vrij regelmaatig doorsneeden, en eene derzelve heeft eene
aanmerkelijke lengte, doch aan fraaije huizen ontbreekt het het Plaatsje grootelijks;
het ligt aan een Binnenmeir. De volgende Station is die van Templin, met vlakte en
Bosch tusschen beiden, mitsgaders een paar Landgoederen met Heerenhuizen aan
den weg. Het Stedeken, insgelijks aan zulk een Zeetje aangelegd, is kleiner dan het
voorige, doch mede bemuurd. Zijne Markt, met een zeer fraai Raadhuis bijna op het
midden derzelve, is van eene onëvenredige grootte in
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vergelijking der geringe uitgestrektheid van het geheele. De Kerk is een nieuw
gebouw, 't welk men na het afbranden eener voorige gemetseld heeft: doch zij heeft
niets bijzonder in 't oog vallends. Na veel Dennenbosch doorreeden te hebben, koomt
men van hier te Lychen, een Plaatsje dat allerliefst gelegen is: in een Dal naamentlijk,
bijna geheel van een Binnenzeetje omringd, gelijk dit wederöm met bewassene
hoogten van veel verscheidenheid bekranst wordt, en ten uitersten schilderächtige
gezichten oplevert. Het Meir heeft gemeenschap met andere Rivieren en wateren;
en schuiten, welke binnen door van Berlijn naar Hamburg vaaren willen, moeten
voorbij dit Lychen zellen. Hier intusschen, zoo wel als te Templin, is men genoodzaakt
geweest, door Sluizen den water-doortocht mogelijk of althans gemakkelijker te
maaken. Het Stedeken zelve is kleiner dan de beide voorigen; de Markt en straaten
zijn er taamelijk regulier, doch, behalven een paar goede huizen, ziet men er niets,
van het geringste belang. Na eerst eenigen tijd, heuvel op en heuvel af, eene zandige
streek, en dan een Bosch van eene halve mijl doorworsteld te hebben, vindt men
weldra zich van de uitgestrekte Staaten des Pruissischen Monarchs op het onëindig
kleinere grondgebied des Hertogs van Mecklenburg Strelitz overgebracht. Een opene,
en, zoo veel een Zomernacht mij vergunde er van te oordeelen, niet onäangenaame
weg, geleidt eerst

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

397
naar Alt-Strelitz, eene lange doch ellendig gebouwde Stad; vervolgens, eene halve
mijl verder, koomt men over eene nieuwe voor een gedeelte gepuinde, voor een
gedeelte met balken belegde Landstraat, die men met jong geboomte bepoot heeft,
te Neu-Strelitz, de Residentie des Souverains.

[Beschrijving van Neu-Strelitz, met slot tuin, nabuurig boschje, enz.]
Deeze Stad heeft eene zeer uitvoerige Markt, op welke een groote, van buiten nog
niet geheel voltooide Kerk, een Stadhuis, en verscheiden zoo herbergen als
woonhuizen van bijzondere persoonen staan; en verder zeven of agt straaten, zonder
Poorten of Barrières aan 't eind, welke op deeze Markt aanloopen; twee of drie dier
straaten zijn nog al van eene redelijke lengte; de beste huizen, en sommige derzelven
in der daad niet onäardig gebouwd, vinden zich in die, welke naar het Slot gaat, en
die ook vol lantaarnen is, geplaatst. Het Slot vertoont zich hier van ter zijde. De
toegang doet eene bevallige uitwerking, en vormt een' elleboog tusschen baliën in,
achter welke zich aan den éénen kant een vak met Oranjeboomen, aan den anderen
eene vlakte vertoont, die tot eene Esplanade toebereid is, en van achteren veel
plantsoen heeft; alleenlijk heeft men deeze balie door slechte Statuën van witten
steen bedorven. Op het vak met Oranjeboomen koomt nog een' net nieuwerwetsch
gebouw uit, 't welk tot een Paleis voor den Erfprins bestemd is; het maakt een' rechten
hoek met de Slotstraat. Des Hertogs Pa-
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leis was te vooren een enkel Jagtslot van hout, en van ééne verdieping. Doch de
overleeden Landsheer liet het van steen, en tot de hoogte van twee Étages optrekken,
behalven nog die, welke men gelijks vloers betreedt; in lengte en breedte evenwel
heeft men het niet uitgebreid. Het vormt intusschen een vrij uitvoerig vierkant, met
een' binnenwaards gekeerden ingang van vooren, en zonder eenige Architectonische
vercierselen, of zelfs een aangenaam Coloriet. Vlak over deezen ingang, voert eene
Brug, die wat vervallen is, in een Park, dat zich vrij ver uitstrekt, in 't midden een'
hoog rijzenden bodem heeft, voortreffelijke Beuken, Dennen en ander geboomte
aanbiedt, en, zoo mij gezegd is, eenige Herten kweekt, die ik echter niet gezien heb.
Indien men in dit Park hier en daar paden had uitgespaard, zoude het eene der
aangenaamste wandelingen kunnen opleveren, zoo goed als binnen eene Stad.
Inwendig bezit het Kasteel slechts weinig, dat eene bijzondere oplettenheid vordert,
en het Ameublement is van geen uitgezochte elegantie. De hoofdverdieping is buiten
twijffel te laag uitgevallen. De Troonzaal kan hier voor het beste Vertrek doorgaan.
De Hofkapel en een Concertzaal, welke beide, zo ik mij niet bedrieg, van vooren
uitspringen, en boven dien nog een Eetzaal, hebben alle eene ordentelijke grootte,
doch vormen wederöm geen eisschen op meer dan gewoone pracht en fraaiheid.
Boeken of Schilderijën heb ik in de verschillende Kameren, door

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

399
welke men mij heenvoerde, niet bespeurd, doch wel eenige laatere Familie-Portraitten,
en een hoope goede Prenten. Het meeste behaagde mij in een der Vertrekken de
levensgrootte Group van 's Hertogs beide Dochteren, de Gemaalinnen des
tegenwoordigen Konings van Pruissen, en zijnes overleeden Broeders. Schado heeft
dezelve te Berlijn, naast elkander staande, en de arm der ééne om de andere geslingerd,
in Marmer vervaardigd, waarvan dit een afgietsel in pleister is. Elders ziet men eenige
Ruïnes, met gestrooiden suiker, zoo goed als of het met Pastelcouleuren ware,
gewerkt; eindelijk ook verdient een Bureau, met een speelend Horologie er binnen
in, genoemd te worden, 't welk het aangenaamste Fluitenconcert oplevert, dat ik mij
ooit herïnnere gehoord te hebben; het heeft agt verschillende Cylinders, voor even
zoo veel Airtjes, en is te Berlijn met honderd Louïs d' Or betaald. De Tuin achter dit
Kasteel is noch breed noch lang, maar in een' grootschen trant aangelegd. Na dat
men een Terras is afgetreeden, bevindt men zich in een open doch zich allengskens
versmallend stuk, 't welk zes rijën hooge Lindenboomen bezoomen; in 't midden
heeft het een Kanijnenbergje in het gras, en aan 't eind een onöverdekt rondächtig
gebouw van Colommes, met een Terras, dat er in de dwarste onder heen loopt. Dit
Terras, 't geen hier den Tuin besluit, stoot wel niet onmiddelijk tegen de Binnenzee
aan, die Neu-Strelitz aan de ééne
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zijde, en voorts een gedeelte der landstreek in 't rond bespoelt, doch het vergunt er
evenwel een fraai gezicht op. Het open vak van deezen Tuin heeft ter zijde een'
Engelschen aanleg, door moescrij gevolgd; aan de andere eene meer regelmaatige
partij, en het Oranjehuis. Doch de gebouwen beduiden er over 't algemeen slechts
weinig. Voor eene der deuren, die in den Tuin leidt, verklaart een beschreeven bordtje,
dat de Hertog denzelven voor het genoegen des Publicqs heeft opengezet. Voor 't
overige was hij vol van bloemen. Aan beide kanten buiten deszelfs omkring gaat
men nog door belommerde vakken; en aan den linker ontmoet men boven dien een
Theäter, een' Manège, en eenige andere gebouwen voor het hooger en laager gevolg
des Hofs, zoo wel als voor Stallingen. Een breede met Populieren beplante weg, doch
die wat zandig is, brengt, omtrent een quartier uur gaans van 't Slot af, met een'
kleinen elleboog naar een Boschje; onderweegs heeft men tot rustplaats eene groote
halfcirculaire bank van aan één gevoegde steenen geplaatst. Het Boschje is vrij
uitvoerig met hoog en laag geboomte van allerlei soort, en daar onder schoone Beuken,
Berken, Populieren en andere. Men heeft er slingerende wandelpaden door aangelegd,
die landelijk en zeer eenvoudig zijn, doch waar de smaak evenwel zichtbaar in
doorstraalt. Een hoope zitbanken, van hout of Gazon, sommige van tafels voorzien,
vermeerderen
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hier, met andere kleine vercierselen, het genoegen der wandelaaren.

[Hohenzieritz, zomerpaleis des hertogs]
Den Zomer brengt de Hertog te Hohenzieritz door, eene mijl van Neu-Strelitz
afgelegen, doch die door het zwaare zand van een Dennenbosch niet verkort wordt.
Het Dorp behoorde hem reeds bij het leven zijnes Broeders, die vóór hem geregeerd
heeft, en omtrent in 1794 gestorven is, toe; hij heeft er een goed, net Buitenhuis,
doch dat evenwel ook aan een bemiddeld Edelman zou kunnen toekomen, laaten
bouwen; het staat op een' Berg of Terras, 't welk zijdelings een schoon gezicht op de
landstreek in de laagte, en wederöm op één der in het Noorden van Duitschland zoo
talrijke Binnenmeiren oplevert. Het grootste Vertrek is hier eene Spijszaal op de
tweede Verdieping, welke de AEgyptische wijze van verciering nabootst, doch met
taamelijke vrijheden in de Hieroglyphen. Aan de andere zijde der eetenstafel heeft
men een Billiard geplaatst. De Buitenplaats bestaat uit slingerende paden in den
Engelschen trant, welke den Berg om laag, en voorts meest naar de linker zijde
loopen. De gezichten in de diepte zijn hier in der daad op sommige plekken verrukend,
en met zeer veel oordeel uitgespaard. Men treft ergens eene Mosquée, en elders een
meer gewoon Salon aan; en voorts een wel niet uitneemend kunstig geärbeid, doch
daaröm niet minder aandoenlijk Monument van witten steen, door den Hertog ter
gedachtenis zij-
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ner twee overleedene Gemaalinnen, beide Princessen van Hessen-Darmstadt, en
Zusters, en beide in het Kraambed gestorven, zoo wel als van vijf Kinderen, die in
hunne jeugd den tol aan de Natuur betaald hebben, opgericht. Er staat een Versje
van vier regels in 't Hoogduitsch onder, met den dag en het jaar van ieders geboorte
en dood. Het Gedenkteken zelve stelt eene treurende Vrouw voor, die op twee groote
en vijf kleine Urnen wijst, terwijl eene andere den vinger naar den Hemel houdt.

[Hofhouding en korte aanmerkingen over het hertogdom]
Voor 't overige leefde hier de Hertog in een' kleinen kring van Aanverwanten en
Vrienden, en van een' Hofstoet omringd, die door de geringe uitgebreidheid zijner
Staaten niet gewraakt wierdt; hij ontving er de Vreemdelingen, die zich bij den
Hofmarschalk lieten aankondigen om hem hunne opwachting te maaken, zonder
groote plegtigheid van Praesentatie of andere Etiquettes, en met de ongedwongene
beleefdheid van een' Man van opvoeding. Om den anderen dag begaf hij zich
doorgaans naar de Stad, ter afdoening van regeeringszaaken. Het Hertogdom telt niet
boven de vijf Steden: Oud- en Nieuw-Strelitz naamentlijk; Miro, waar 's Vorsten
Zuster, de Koningin van Engeland, geboren is, en waar de voorige Landsheer nog
dikwijls zijn verblijf hieldt, gelijk zich hier ook de Familie-begraaffenis bevindt;
Furstenberg, en Nieuw-Brandenburg, waar insgelijks de overleeden Hertog den
Zomer meenigmaal doorbracht. Het grootste ongeluk van het
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Gewest bestaat in het missen van eene behoorlijke Vaart ter uitvoering van deszelfs
voortbrengselen; dewijl er geen Rivier door heen loopt, en de Zeetjes, waarvan elke
Stad er schier een naast zich heeft, tot nu toe geene gemeenschap met elkander
oeffenen, hoe wel hier meer dan eens reeds over geraadpleegd is: het geen dus den
handel enkel tot dien per as bepaalt. Ook Fabriquen ontmoet men er van geen
aanbelang. De zaaken worden, onder den Landsheer, bestuurd door een paar
Geheime-Raaden, een' Kamer-Praesident, enz. De Hertog houdt een twintig
Grenadiers, die de wacht voor het Slot hebben, en zeer wel gekleed zijn; omtrent
even zoo veel Housaaren, en vijftig Gens d'Arme's: alles is geheel op den Pruissischen
voet. De geringe inkomsten van het Vorstendom hebben eene Familie-overëenkomst
ten gevolge gehad, naar welke er altijd slechts één van 's Hertogs Zoonen in den echt
kan treeden.
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Reinsberg.
Augustus 1800.
[Weg naar Reinsberg, ligging en beschrijving van het stedeken]
Reinsberg is niet meer dan drie en eene halve mijl van Neu-Strelitz verwijderd, doch
deeze van het zwaarste zand: zoo, dat men mij een uur of negen onderweegs hieldt.
Bosch en vlakte wisselen er met elkander af, en men ontmoet tusschen beiden een
paar Dorpen.
Prins Hendrik van Pruissen, des grooten Frederiks Broeder, bewoonde, gelijk
genoeg bekend is, dit Reinsberg tot op zijn' dood, welke een jaar of twee geleeden
hem plotseling overviel: doch de Verjaardag des thans regeerenden Konings had
hem, op het tijdstip dat ik mij te dier plaatse bevond, naar Berlijn geroepen: eene
afweezenheid, die hij anders zelden gewoon was te maaken. Het Landgoed slingert
zich op een' ongelijken en golvenden grond langs den Zuidelijken Oever van een
vrij uitgestrekt, en, zoo als het zich van deeze zijde vertoont, rondächtig Zeetje. Eer
men van den Strelitzschen kant het Kasteel en de Buitenplaats nadert, wordt men
door een hek in de Hoofdstraat van het Stedeken gebracht, die in der daad meer een
breede laan met twee rijën huizen, dan een straat is. Zijdelings aan de linkerhand
vindt men nog eenige andere laanen
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en straaten met plantsoen, waarvan er eene insgelijks door een hek geëindigd wordt;
en aan de rechterhand stoot het tegen het Zeetje. De straat die naar Berlijn voert, en
die achter de Buitenplaats heen loopt, heeft, daar zij ophoudt, eene afgebroken Poort.
De huizen beduiden er weinig, en slechts een gedeelte van Reinsberg is gevloerd;
doch de uitwerking van het geheele laat niet na aangenaam te zijn. De Kerk is meer
die van een Dorp, dan van ééne Stad; ik vond ze des Zondags taamelijk vol. Voor
de geen, die ter Communie naderen wilden, wierdt na de Leerreden een soort van
biecht en absolutie voorgeleezen; doch van den Verjaardag des Monarchs wierdt in
het nagebed geen melding altoos gemaakt. Eertijds is Reinsberg werkelijk een Dorp
geweest, en het wordt ook heden meest alleen door landlieden bewoond, en door
zulke, die in eenige betrekking tot 'sprinssen Hof staan. Evenwel heeft men er eene
Fabricq van Fajance in opgericht.

[Kasteel van prins Hendrik van Pruissen, en omliggende gebouwen]
Uit de Hoofdlaan koomt men van ter zijde aan het Kasteel, na dat men een groot
modern gebouw voor de Edellieden desprinssen ter rechterzijde heeft laaten liggen,
met twee uitsteekende vleugels, waarvan de eene zijn begunstigd Theäter is, hoe zeer
het zich van binnen door niets onderscheidt. Van twee kanten wordt dit Kasteel
binnen weinig beduidende Grachten ingeslooten; naar de achterzijde is het slechts
door een Engelsch Parterre van het Zeetje verwijderd; van vooren
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heeft het de Stallingen tegen zich over. Zonder regelmaatig noch op eens gebouwd
te zijn, doet het evenwel door zijne witte couleur, door eene Colonnade naar de
rechterzijde, en door een paar ronde Torens, eene goede uitwerking; en het gezicht
uit dit gebouw op het Meir, de Bosschen die het zelve omringen, en vlak aan de
overzijde het opene en langsaam rijzende vak met den Obelisk, waarvan ik terstond
zal spreeken, kan tot het getal der schoone en bevallige gerekend worden. Te vooren
wierdt het door Frederik zelven, toen hij in zijne jeugd van Custrin terug kwam,
bewoond; daarna wierdt het aanprins Hendrik voor deszelfs leven geschonken, die
er eerst met zijne Gemaalin eenigen tijd op eene zeer luisterrijke wijze, en onder de
aangenaamste verkeering tusschen de twee Echtgenooten, vertoefde; doch sedert de
onëenigheid, welke tusschen hen beiden ontstaan is, en waarvan de oorzaak zelfs
voor lieden, die zich het best onderricht houden, tot nu toe een geheim is gebleeven,
heeft hij er steeds alleen met zijne Hofhouding, en met een' drom van Franschen van
allerlei Classen, doorgebracht, welker omgang en zeden hij boven die van andere
Europaeïsche Natiën verkoos; doch die niet altijd bij de Talenten, welke zich van
zijne gunst hadden weeten meester te maaken, ook die discretie voegden, die men
niet alleen aan een' Vorst, maar zelfs aan ieder bij wien men de gastvrijheid geniet,
verschuldigd
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is, en zonder welke men, met hoe veel schitterende hoedanigheden ook toegerust,
toch steeds ondraagchelijk blijft. Elk ander evenwel, die hier zijn Hof aanprins
Hendrik kwam maaken, wierdt er met de hem eigen beleefdheid ontvangen. Aan de
genoegen van zijn' Schouwburg gaf hij zich met onbepaalden geestdrift over, en
bestuurde hier tot de geringste kleinigheden. Zijne Troup kostte hem een 30,000
Rijksdalers in 't jaar, niet tegenstaande een gedeelte zijner laagere Hofhouding tot
de Speeleren of het Orchester behoorde. Dat de aanzienlijkste Acteurs en Actrices,
welke alle Franschen waren, geduurigen toegang tot zijn Hof hadden, en niet van
eene nadere verkeering met hem uitgeslooten waren, zal men uit het zoo even gezegde
ligtelijk opmaaken. Alles saamgenomen kostte Reinsberg, en zijne geheele
Hofhouding en verteering aldaar, hem 130,000 Rijksdalers. Het Stedeken wordt
anders door geen uitgestrekte Landerijën, die hem toebehooren, omringd: doch zijne
inkomsten worden over 't geheel op 150,000 Rijksdalers geschat. Eene kleine Wacht
van een dozijn Housaren, die hem ter eere hier Garnisoen hield, deed slechts
Theäter-diensten, en men zag hen anderssins niet dan zeer zeldsaam.
De merkwaardigheden van het inwendige van dit Slot zijn zeer gering; het heeft
slechts eenige nette Vertrekken, doch die gedeeltelijk nog ouwerwetsch zijn, en
welker muuren met geen enkele fraaije
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Schilderij, hoewel met eenige Portraitten en Tekeningen, behangen zijn. De
Bibliotheek staat in een goed Apartement, en is van Fransche Werken, doch ook
alleen van deeze, wel voorzien. Men bespeurt, dat er het nieuwste dat uitkoomt,
wordt bijgekocht. Een hoope Kaarten, Prentwerken en dergelijke, lagen, als in gebruik
zijnde, op tafelen verspreid. De eenigste maatige Zaal is die, waar in Concert gegeeven
wordt.

[Beschrijving van den tuin endeszelfs vercieringen: inzonderheid den
obelisk]
Om in den van alle kanten geöpenden Tuin te komen, gaat men het Kasteel, 't zij van
vooren, 't zij van achteren, voorbij, en vindt een paar houten Bruggen, die er
onmiddelijk invoeren. Vlak over den vleugel van het huis, die naar den Tuin gekeerd
is, loopt midden door denzelven een pad tusschen Oranjeboomen heen, en vervolgens
een voortgezette Laan, welke tot de groote oprij van de Berlijnsche Landstraat
verstrekt, en aan 't eind ter rechter en slinkerhand vier Colommen bij elkaâr vertoont,
die in het vierkant geplaatst zijn. In dit gedeelte van den aanleg ontmoet men een
gewoon Theäter, door boomen en heggen geformeerd, eene kooi met Inkhoorns, een
Japansch huisje, en over 't algemeen zeer belommerde en inneemende partijën, met
eene talrijke hoeveelheid bloemen, en hier en daar eenige tuinvercierselen, doch niet
van het grootste belang. Uit deeze streek zich langs den buitenkant rechts af
begeevende, koomt men weldra aan het Tuinmanshuis,
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't welk kassen in de buurt heeft, met vreemde Planten aangevuld; en vlak hier bij
een' hoogen Eikenboom van een' dubbelen stam, die, niet tegenstaande hij sedert
veele jaaren gestorven is, door denprins evenwel kort te vooren van onderen met een'
zwaaren dobbelsteen van muurwerk, en van boven met een' ijzeren ring, tegen het
omvallen beveiligd was geworden. Vlak tegen over deeze plek, doch buiten de Plaats,
vertoont zich op eene hoogte een woest gebouw van hout tusschen boomen, 't geen
men das verwünschte Haus noemt, en een Hexenslot of iets dergelijks verbeelden
moet. Een Wildeman zit er, zo ik mij niet bedriege, boven op: doch het geheele is
geen gelukkige vinding, en de nagebootste Ruïne schijnt er welhaast in eene daadelijke
te zullen veränderen, 't geen buiten dien 't geval van meer voorwerpen van kunst op
deeze Plaats is. Op een' grooteren afstand heeft men ook, alleen om tot een
gezichtspunt der Hoofdlaan te verstrekken, een' steenen ronden Toren gebouwd, die
9000 Rijksdalers moet gekost hebben. Meer binnenwaards loopt van het Slot langs
de Zee een allerliefste wandeling, zeer belommerd, en met eene groote afwisseling
van gezichten. Men gaat voorbij eene Grotte, en een soort van Kasteel, 't welk bijna
de gedaante van een' molen heeft zonder wieken, doch de plaats derzelve wordt door
een schilderhuisje bekleed. Alles is van mosch vervaardigd, en inwendig ziet men
twee Vertrekjes boven el-
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kander, die over 't water uitsteeken. Op eene Japansche Brug volgt nog een huisje
naar de zelfde zijde gekeerd, tot dat men eindelijk den voet van dien Obelisk-berg
nadert, van welken ik reeds zoo even gesproken heb, en op welken ik terstond terug
zal keeren. Men zet de wandeling daarna slechts langs een enkel pad, dat door het
Meir bespoeld wordt, voort; eerst laat men eene geschilderde Ruïne ter zijde liggen,
dergelijken er niet ver van hier zich nog een zeer middelmaatige opzettelijk gebouwde
bevindt; dan koomt men aan den Moestuin, met de wooning eenes anderen Hoveniers,
wien de taak der groenten en vruchten is opgedraagen: tot dat men eindelijk uit alle
de meer kunstig aangelegde partijën van Reinsberg zich in een wild Bosch gevoerd
ziet. Meer achterwaards heeft een quart cirkel, waarvan het pad langs de Binnenzee
den boog uitmaakt, en die zich om hoog naar den buitenweg versmalt, een' rijzenden
grond, gedeeltelijk beplant, en met zeer veel smaak en oordeel aangelegd: 't geen in
der daad niet moeijelijk was, daar de Natuur van haare zijde zoo veel gedaan, en
zulke hooge stammen van allerlei soort, inzonderheid Beuken en Linden, heeft doen
wassen. Op eene verhevenheid in 't midden staat een weinig beduidende Rotonde,
met een Altaar er onder; het is alleenlijk door een Vers merkwaardig, 't welk de
overleeden Hertogin Douairiere van Brunswijk ter eere van haaren Broeder Hendrik
dichtte. Deeze Rotonde strekt van veele zijden tot een gezichtspunt. Om laag
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ontdekt men ook ergens in 't midden eener ronde vlakte een groot gebouw, doch 't
welk insgelijks niet meer dan genoemd behoeft te worden. Wat verder op vertoont
zich een halfronde, van vooren opene Tempel, met eene Godheid diep in den zelven
liggende voorgesteld: alles, naar het voorbeeld der geenen, die ons van de Oudheid
overgebleeven zijn, half geruïneerd; van vooren vloeit het water van eene Beek en
een Vijvertje; en van ter zijde ziet men om hoog een ander Salon, met vier Colommen
en een Fronton. Dit hoogere gedeelte van Reinsberg is nog niet lang geleeden aan
de Plaats eerst aangetrokken, en heeft een' zandigen grond en meest Berken- of
Dennen-Laanen. Langs het zelve trekt zich een landsweg, die de breede Allée achter
den Obeliskberg doorkruist, en ter zijde nog twee andere schuinse en vrij breede
Laanen oplevert; de eene is met zwarte potten, alle van dezelfde gedaante, vercierd,
en koomt uit op een soort van halven Pyramide van steen, doch uitwendig geheel
met houten pannen belegd, over vensteren en al. Deprins plagt hier te vooren somtijds
in een paar Vertrekken te soupeeren, doch thans is het verlaaten; een trap voerde om
hoog naar de Platte-form deezer getronqueerde Pyramide; doch, daar men niets in 't
rond bespeurt, dan rijzend geboomte, kan men er ook geen gezicht, dat de moeite
van 't klimmen beloont, genieten; digt hier bij treft men een ronddraaijend Caroussel
met vier leuningstoelen aan. De Laan welke op de
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nu beschreevene antwoordt, is even breed, en heeft, in plaats van potten, aan beide
zijden Bustes van gebakkene roode aarde, doch zij keeren telkens terug, en beduiden
weinig. De Laan eindigt met een' Tempel der Vriendschap, die inwendig een groot
Salon met een paar kleine Vertrekjes oplevert. Als een stuk van Bouwkunde, of
smaak in het decoreeren, zal niemand er ligtelijk de verdiensten buitengewoon van
vinden: doch op de Façade, en van binnen, leest men hier en daar eenige niet
onäangenaame dichtregels op de Godheid aan welke 't Gebouw is toegewijd(a). Van
achteren valt uit dien Tempel het oog op een ander Zeetje, en tusschen beiden op
een' afgeperkten Berg met honderden witte Konijnen. Iets ter zijde staat een kleiner
gebouw van vierkanten gedaante, in den form van een Grafmonument, met eene
Group van vooren, en in de Façade een' boog, met een Basreliëf boven denzelven.
Op een' zwarten Zerk in de deur leest men het volgende Opschrift: ô Vous, dont les
cendres sont confondues, Parens chéris, Amis constants, Servi-

(a) Dit zijn die van de Façade:
ô Toi, d'un coeur sensible espoir ou recompense,
Bonheur de tous nos jours, soutien de tous nos pas,
Tendre Amitié, ne souffre pas,
Que des ingràts puisent a ta puissance.
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peurs fidèles: c'est a votre memoire que je consacre ce Monument. La mort ne
considère ni rang, ni sexe, ni age; & celui qui survit a tant de pertes, n'a que la douce
consolation du souvenir. Passant, qui que tu sois, verse quelques larmes à cóté de
ce Tombeau. Existe 't il un coeur, qui ne regrette un objet qui lui fut cher, ou qui ne
songe, qu'un jour la sombre tristesse viendra l'envelopper de son voile funèbre? H.
1790. Wederom eenige schreden van daar, ziet men eene gebroken Colom, met eenige
grove steenen er onder, en een' schuinssen zerk er over heen. Ruw heeft men op de
Colom een' bijtel en een brandend hart gehouwen. Op den zark zelven staat het
navolgende:

Au vertueux dévouement de Malesherbes le 11 Dec. 1792.
Il vieillissoit tranquille au millieu de l'orage,
Distrait de ses malheurs par ceux de son pays;
Tout a coup il s'elève, & son pieux courage
Ose offrir un Egide aux vertus de Louis.
Ce n'est plus pour son Roy qu'il signale son zèle,
Mais il connut le caeur de ce Roy malheureux.
C'est l' homme qu'il défend, & de sujet fidèle
Il devient ami généreux.

Eenig ander metselwerk, door denprins zelven en zijne Hovelingen in den omtrek
opgericht, bewijst slechts, dat zij tot een ander beroep, dan 't
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geen, waar in zij hier hunne krachten beproefden, bestemd waren. Eindelijk kome
ik aan den Obelisk, op den rijzenden grond, vlak tegen over het Slot, schoon het Meir
tusschen beiden ligt, opgericht. Volgens eene gedrukte beschrijving heeft hij vijftig
Rijnlandsche voet hoogte, het voetstuk er bij gerekend. Dit laatste wordt door een
zwart hek met verguldsel omringd. Naar de voornaamste zijde, welke die van het
Meir is, heeft men het hoofd van 'sprinssen vroeger overleeden Broeder, August
Willem, den Vader des laatsten Konings, in wit Marmer gebeeldhouwd, met een
Zegeteken boven het zelve, en, beneden, dit Opschrift: Monument, consacré aux
Héros Prussiens, qui par leur valeur & leur intelligence ont merité, qu'on se souvint
a jamais d'eux. Leurs noms, gravés sur le marbre par les mains de l'amitié, sont le
choix d'une estime particuliere, qui ne porte aucun préjudice a tous ceux, qui, comme
eux, ont bien mérité de la Patrie, & participent a l'estime publique; en onmiddelijk
daaröp: A l'eternelle memoire d'Aug. Guillaume, Prince de Prusse, second fils du
Roy Fred. Guill. Het Voetstuk draagt in ronde Medaillons de naamen, van vooren
van agt, aan de drie andere zijden telkens van zes Generaals, behalven nog twee aan
de beide kanten van den Obelisk, alles met kleine Inscriptiën(a).

(a) De naamen zijn de volgende: Von Keith, von Schwerin, Leopold van Anhalt Dessau, August
Ferdinand van Pruissen, von Seidlitz, von Ziethen, von Bevern, von Platen, von Wedel, von
Hülsen, von Tauenzien von Möllendorff, de Hautcharmoi, von Retzow, von Wobersnow,
von Goltz, von Blumenthal, von Reder, von Marwitz, de Quede, von Platen, von Wunsch,
von Salderen, von Prittwitz, von Kleist, von Dieskau, von Ingersleben, von Henkel: samen,
met 'sprinsen Broeder, negen- en- twintig.
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Van achteren vindt men op den Obelisk zelven nog eene Kroon, en daar onder: A
Auguste Guilla & tous les Héros Prussiens, qui depuis 1740 jusqu'en 1745 se sont
signalés par leurs exploits; de même qu'a tous ceux, qui pendant la guerre de [...]ans
ont défendu, & le plus souvent sauvé la Patrie. Het geheele Gedenkteken is in 1790
opgericht, en deprins wijdde het toen op eene zeer plegtige wijze in, met eene
aanspraak, die hij iemand van zijn Hof uit zijn' naam liet opleezen. Tegen de
Ordonnantie zoude wel deeze of geene aanmerking kunnen vallen: gelijk mij op
zekeren afstand de Obelisk niet hoog genoeg voor zijne Massa is toegescheenen.
Doch hij laat evenwel niet na eene groote uitwerking te doen; en, met het Monument
van Malesherbes, is dit ongetwijffeld het beste wat men te Reinsberg ziet. Ik ben zoo
veel te liever in de beschrijving van alle deeze verfraaijingen der Buitenplaats, en in
het me-
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dedeelen van verscheidene van derzelver Opschriften, eenigsints omstandig geweest,
om dat zij den Vorst, dien men er als den Uitvinder of Opsteller van beschouwen
kan, en die buiten twijffel een Man van de grootste Militaire Talenten geweest is,
welke dan ook anders zijne gebreken waren, van gantsch geen onvoordeelige zijde
leeren kennen. De geheele aanleg der Plaats voor 't overige is uitneemend schoon,
doch de Vasen, die men ontmoet, beduiden weinig, en het meeste beeldwerk is
beneden alle Critiek.

[Bosch, en eiland van Remus in de buurt des tuins]
Eene niet onäardige Tour kan men in deeze buurt nog doen, wanneer men achter den
Tuin om, door een schoon Beukenbosch, in welk hier en daar Laanen doorgehakt
zijn, en waar men een Dorpje heeft gebouwd van nagebootste boerenhuizen, met
eene kleine Kerk, meer geschikt om er een Collation in te neemen, dan eenigen dienst
in bij te woonen, eindelijk aan eene Guinguette aanlandt, waar de lieden uit den
omtrek zich des Zondags gaan verlustigen. Hier vindt men een soort van Landstong,
waar het Zeetje een' elleboog maakt; ik liet mij van deeze Kaap op het zoogenoemde
Eiland van Remus overzetten, waar Frederik II zich dikwijls ophieldt. Het is met een
Engelsch plantsoen en met allerlei geboomte, niet onbevallig overdekt. Op het hoogste
gedeelte, 't welk bijna een' berg genoemd zou kunnen worden, staat een huisje, met
een plat dak van boven, van waar het oog over het ge-
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heele Eiland, het Zeetje en de omliggende streeken heerscht; Reinsberg zelf evenwel
verbergt zich wegens de draaijing der Zee achter het Bosch.

Reize naar Ludwigslust.
Ludwigslust, Schwerin.
Augustus 1800.
[Reize naar Ludwigslust]
Over eene boschrijke vlakte koomt men te Witstock, een Plaatsje dat, gelijk ik vernam,
nog al eenigen handel en vrij gegoede inwooners, doch anders nauwelijks de grootte
der mindere Pruissische Steedjes heeft, en geen enkel huis, dat gunstig in 't oog valt,
op kan wijzen; zelfs de Markt is bekrompen en slecht. Nog kleiner en minder bloeijend
is Pritzwalk, doch onderweege ontmoet men verscheiden Dorpjes, door sommige
van welken men doorgevoerd wordt. Een zandige, draaijende weg, meest, zoo 't mij
voorkwam, een Landweg, doch met zeer veel afwisseling, tusschen schoone
Elstbosschen onder anderen, en een hoope Dorpen, brengt naar Grabo, 't welk reeds
een Stedeken is van het Hertogdom Mecklenburg Schwerin, en, beide in gebouwen
en in bewooneren, eenige flauwe onderscheidingstrakken van het Pruissische doet
bespeuren; veel grooter dan de voorigen is het niet, doch hier
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en daar staat nog al een goed huis; en eer men de Poorten binnenrijdt, treft men een
voortreffelijk Park aan van groen en welig geboomte, gelijk zich geduurende de
laatste mijlen ook hier en daar voortreffelijke Eiken en Beuken lieten zien. Met de
Postpaarden gaat het in deeze streek, die een weinig van de meest bereedene
Landstraaten afligt, niet altoos even gemakkelijk. De zoogenaamde Postmeester is
doorgaans slecht voorzien van Paerden, zo hij er somwijlen al een enkel heeft; en
vindt zich dus, wanneer ze gevorderd worden, genoodzaakt ze van de Burgers te
leenen, die wel aan den prijs gebonden zijn, doch daarëntegen zich door de
hoeveelheid zoeken schadeloos te stellen. Ik reed met die van het voorig Stedeken,
na eenige verversching en rust, door Grabo door, en wierd weldra, door enkel zand,
en in 't gezicht van eenig somber verspreid Dennenbosch, naar Ludwigslust, de
Hertogelijke Residentie geduurende ver het grootste gedeelte van het jaar, gevoerd,
terwijl alleen de ho[ls]te Winter-weeken in het vier mijlen van daar verwijderde
Schwerin worden doorgebracht.

[Beschrijving der stad, met de cartonfabricq]
Ludwigslust is door den Grootvader des tegenwoordigen Hertogs tot een Jagtslot
bestemd, gelijk de naam, dien het draagt, ook van denzelven ontleend is. Den geheelen
tegenwoordigen aanleg en bouw heeft het echter eerst van Lodewijks Zoon, Hertog
Frederik, bekomen, van wien de thans regeerende Vorst de Broeders Zoon en
Opvolger is. 't Was deeze Landsheer, die, eenig ongenoegen
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tegen 't geen hem te Schwerin omringde, hebbende opgevat, besloot van Residentie
te veränderen, en het Jagtkasteel tot eene hem waardige wooning in te richten. De
plaats evenwel was hier toe niet gelukkig gekoozen, daar de landstreek volkomen
plat is, en aan de ééne zijde niets dan zand en Dennen aanbiedt, aan de andere, 't geen
nog oneindig slimmer is, een' laagen moerässigen, en bij zwaare hette des avonds
sterk uitwaassemenden bodem, uit welken wel hier en daar eenige schoone Eikenen Beukenstammen opwassen, doch voor het grootste gedeelte evenwel enkel
Elsenhout. Het Stedeken is thans tot aan het Slot, en het Bosch dat achter het zelve
ligt, omrasterd, en wel in een' veel uitgestrekteren kring, dan voor de huizen, die
dezelve insluit, noodig was. Naar de Schwerinsche zijde groeit zelfs nog een klein
Dennenboschje binnen de omrastering; naar deezen kant heeft men eene Poort
gebouwd, naar twee andere kanten koomt men slechts door Barrières binnen, waarvan
er eene aan 't eind eener straat ligt, die eer den naam eener Laan verdient. De
hoofd-straat, die op den éénen vleugel van het Slot neêrkomt, bevat de beste huizen,
schoon ze alle laag en van onbepleisterde klinkers gemetseld zijn; zij vervolgen zich
dan, wanneer men de Brug, die naar 't Kasteel voert, over is, en de linkerhand heeft
omgeslagen, rondöm het Plein, waarvan ik zoo even spreeken zal; doch hier behoort
alles den Hertog toe, en
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de meeste bewooneren zijn van het Hof afhankelijk, en betaalen er geen huur. In 't
geheel schat men Ludwigslust op een 3000 Zielen: waar onder men echter niemand
van 's Vorsten Hofhouding rekenen moet, dan werkelijk dienstdoende persoonen, en
voorts een klein Detachement Militair, 't welk de wacht bij het Slot heeft. Het Plaatsje
voert nog al eenigen Transporthandel: doch het verblijf des Landheers maakt er de
levensmiddelen duur, en aan vruchten en groenten is moeijelijk te geraaken. De
Cartonfabricq, welke het eigendom des Hertogs is, verdient gezien te worden, hoe
zeer men van de bewerking een diep geheim maakt, en enkel het Magazijn vertoont.
Zij houdt omtrent een vijftig menschen onledig, die men echter, indien er geen andere
hinderpaalen den bloei der onderneeming tegenhielden, ligtelijk zou kunnen
vermeerderen; doordien er veel meer vorderingen van hier vervaardigde waaren zelfs
van buitenslands gedaan worden, dan deeze handen kunnen afwerken; en men dus
naar zijne bestellingen een' zeer geruimen tijd moet wachten. Het Magazijn bevattede
te dier tijd meest Bustes van allerlei grootte, in vleesch-couleur, wit, zwart,
gebronzeerd enz.; voorts Basreliëfs, Vafen, Medaillons en dergelijke vercierselen;
Dessert-plateau's met naar de Natuur geschilderde paerden, herten, koeijen, schaapen,
of ander gedierte, en met menschelijke figuuren van dezelfde evenredigheid. Ook
eenige weinige Statuën van levens-
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grootte, en zelfs daar boven, heeft men beproefd, en dit met gantsch geen' ongunstigen
uitslag, hier van Carton te voorschijn te brengen, die, daar alles van binnen hol is,
bijna met een paar vingers kunnen opgeligt worden. Het beste intusschen van al wat
men verkoopt, zijn de koppen of beelden van vleeschcouleur, onder welke een hoope
nagevolgde Antiquen, doch ook verscheiden Portraitten van vermaarde lieden van
onzen tijd worden aangetroffen. De prijs kan niet gezegd worden onbehoorlijk te
zijn; doch duur, naar maate van hunne mindere schoonheid, kwamen mij de stukken
voor, die men voor het doorstaan der open lucht bereidt.

[Slotplein en kerk]
Ik noemde zoo even het Plein, 't welk zich vóór het Slot, gelijk de Tuin achter het
zelve, uitstrekt. Het gezicht, wanneer men in de deur van het gebouw staat, valt eerst
op eene Cascade, welke de ongewoone en langduurige droogte van den Zomer, in
welken ik mij hier bevond, bijna geheel had doen ophouden, doch die anders bestendig
water stortte; achter dezelve ontdekt men eene ruime groene plaats met een Bassin,
en aan beide kanten verscheiden Laanen met geboomte; om dit plein cirkelt zich
gedeeltelijk het Halfrond huizen, waarvan ik op de voorige bladzijde sprak, en welke,
even als die van de Hoofdstraat, van zeer eenvoudige Architectuur zijn. Zelfs
hetprinssenhuis, 't welk de Erfprins toen voor zich en zijne Echtgenoote liet in order
brengen, onderscheidt zich weinig van de overi-
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gen door eenige bijzondere pracht. Achter het zelve heeft men den
zoogenoemdenprinssentuin aangelegd, die omtrent een' rechten hoek formeert, en
aan de eene zijde een Parterre met een paar Berceaux, aan de andere eene lange
smalle reep met Engelsche paden, en aan het eind een soort van Ruïne aanbiedt. Op
het Halfrond volgt, vlak over het midden van het Slot, eene rechte zeer breede straat,
indien de lengte van eenige roeden dien naam kan draagen; daarna wordt het een
vierkant, met de Kerk aan de ééne zijde vlak over die straat, en dus als gezichtsëinder
uit het Kasteel.
Deeze Kerk, welke tevens tot Hofkapel, en tevens tot de Godsdienstige
verzamelplaats der inwooneren van Ludwigslust verstrekt, verdient in der daad
oplettenheid. Zij vertoont eene breede witte Façade, met een Peristile van zes Dorische
Colommen, en een hoog Entablement er boven; met het bekende Monogramma van
Christus, uit de Grieksche X en P saamgesteld, 't welk toen, zo ik mij niet bedrieg,
verguld wierdt, tot een topsieraad. Boven de Colommen leest men de volgende
Inscriptie, die de denkenswijs des overleeden Hertogs volkomen kenschetst. Jesu
Christo, magno peccatorum Redemptori, hoc Templum consecratum est a magno
peccatore redempto, Fred. de Meg. &c. - Aan Jesus Christus, den grooten Verlosser
der Zondaaren, is deeze Tempel toegewijd door een' grooten verlosten Zondaar,
Frederik van
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Mecklenburg(a). Men rijdt tusschen de Colom-

(a) Zekerlijk zal men deeze woorden stichtelijker vinden, dan wel gepast voor onze dagen,
wanneer een Landsheer opentlijk tot zijne Onderdaanen spreekt. Doch indien de eenvoudige
doch schoone dichtregels, die bij 's Hertogs dood vervaerdigd zijn, waarheid vermelden,
moet deeze Vorst evenwel uitmuntende hoedanigheden verëenigd hebben:
Ein Geist, erhaben wie sein Stand,
Eein Herz, so milde wie sein Land,
Ein Leben, heilig wie sein Glaube:
O wo ihr drey, wie hier vereinigt seyt,
Da trotzt ihr alle Macht der Zeit,
Und lasset der Vergänglickkeit
Die morsche Hülle gern zum Raube!
Een geest, verheven als zijn stand,
Een hart, zoo vriendlyk als zijn Land,
Een leven, rein' als zijn geloof:
O waar, gelijk bij hem, gij drie verëenigd zijt,
Trotseert gij d'invloed van den tijd,
En laat aan de Verganklijkheid
Het bros omkleedsel ligt ten roof!
Hoe gelukkig voor 't overige zoude ons Waerelddeel zijn, indien eenige van deszelfs grootere
Vorsten de gevoelens, die het Opschrift boven den Tempel van Ludwigslust aan Hertog
Frederik ingaven, in waarheid koesterden!
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men, en den aan deeze zijde vensterloozen muur der Kerke, voor de Hoofddeur.
Inwendig is de uitwerking treffend. Aan beide kanten rijzen agt Dorische Colommen
tot geheel omhoog, met eene smalle Gallerij boven op de Corniche die er heen loopt:
de zoldering is geheel verwulfd. Vlak tegen over den ingang, stapt men het Altaar
aan twee zijden met breede trappen op, en tusschen deeze trappen vertoont zich een
laage deur. De Predikstoel verheft zich boven dezelve in de gedaante van een Vaas,
welks deksel men eerst even voor dat de Leeraar hem beklimmen zal, opligt, en op
twee ijzeren staven laat rusten, terwijl men van achteren een bekleedsel er aan
vasthegt. Het Altaar is eenvoudig. Dan, 't geen hier zeer veel uitwerking doet, is de
achtermuur, die in zijn geheel eene Nis met schilderärbeid formeert. De aankondiging
van Christus geboorte door de Engelen aan de Herders te Bethlehem maakt er het
onderwerp van uit: doch dit is op zulk eene wijze vervaardigd, dat er boven in de
wolken afscheidingen, die het oog nauwelijks bespeurt, zijn uitgespaard, en het
bovenste gedeelte eenige voeten meer achterwaards bewerkt is dan het onderste.
Tusschen beiden vinden zich het Orgel en Orchester, doch onzichtbaar, geplaatst, 't
welk geen andere uitwerking doet, dan als of de hier geschilderde Engelen zelven
hunne stemmen verhieven, en de Musicqïnstrumenten bezielden. Het penceel des
Meesters was, voor een' arbeid van dit
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soort, niet minder dan verwerpelijk. In 't midden van 't gebouw ziet men van inlandsch,
doch schoon gepolijst Graniet een eenvoudig Sarcophage, waar in het Lijk des
Stichters van deezen Tempel bijgezet is. De Hertogelijke Familie, met de Dames en
Edellieden van haar Hof, zitten in drie Loges boven elkaâr, voor den muur des
hoofdingangs, vlak tegen over Predikstoel, Altaar en Orgel. Zij woonen er doorgaans
den Morgengodsdienst bij, en laaten, na het eindigen van denzelven, de Gemeente,
die nog al talrijk is, heentrekken, eer zij zelven de Kerk verlaaten. Op den Zondag,
op welken ik mij hier bevond, hoorde ik er des avonds een geestelijk Oratorio, DE
GODSDIENST geheeten, achter de wolken uitvoeren, waar bij het Hof insgelijks
tegenwoordig was. De Hoogduitsche Poësie van het zelve, zoo wel als de Musicq,
behaagden mij zeer.

[Slot]
Het Slot, bij welk nog een paar losse vleugelen als overblijfselen van het voorig
Jagtkasteel moeten aangemerkt worden, is in een' stouten smaak en naar goede
evenredigheden gesticht. Het heeft geen Colonnade op te wijzen, behalven alleen
aan de Hoofddeur van vooren, doch het is vier verdiepingen hoog. Het middelste
gedeelte van het Corps-de-Logis, en twee vleugels aan de zijden, steeken een weinig
voor uit. De voorste Façade heeft eene spierwitte verw; naar de Tuinzijde eene iets
grauwere. Geheel omhoog is het met Statuën vercierd. Inwendig leveren de Vertrekken
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wel niets op, dat dezelven bijzonder onderscheidt, doch men ontdekt aan allen eene
wel getekende form, en een aangenaam Ameublement. De groote Zaal gaat door
derdehalve verdieping heen, en beide haare gedaante en haare decoratie verdienen
allen lof. Nog een andere Zaal is met Schildetijën, die juist niel veel betekenen,
behangen: doch men vindt er eene tafel vol Ruïnen van oude Tempelen, die men in
Duitschland van kurk zoo voortreffelijk in 't klein weet na te bootsen. Boven dien
bewaart men hier ook eenige Schelpen, inlandsch steenwerk, tot allerlei gedaanten
verwerkt, en eene kas met potten en meerdere Oudheden, in 't Mecklenburgsche
zelve van tijd tot tijd opgedolven.

[Tuin]
De Tuin ligt achter het Kasteel. Eerst neemt een Parterre de gantsche breedte van
het gebouw in, waar op een Middellaan volgt, welke natuurlijker wijze vlak op de
hoofddeur aan deeze zijde antwoordt. Engelsche partijën loopen aan weêrszijde
derzelve, doch niet in den meest opgeschikten trant; die aan de rechter strekt zich
zijdelings taamelijk uit. Hier treft men eene Phaisanerie aan, die uitwendig eene
Ruïne verbeeldt, en van binnen een Salon in 't midden heeft, met vier daar op in 't
kruis uikomende kleine vakken, van boven met traliewerk, en in de rondte afgeslooten.
Er bevonden zich eenige weinige Gouden Zilver-lakensche Phaisanten. Voorts ziet
men nog in deezen aanleg een Japansch huisje, en, op een Eilandtje, een gedenkteken
van witten steen,
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ter eere des voorigen Hertogs opgericht, om van Bruggetjes over Beeken, en andere
kleinigheden niet te spreeken. Aan 't eind wordt de geheele Plaats door een cirkelend
Terras omringd, 't welkzijn gezicht op het veld heeft.

[Omrasterd bosch met het Zwitsersch huis, zomerverblijf der hertogin
van Mecklenburg; eenige berichten omtrent het hof]
Ter linker zijde des Tuins treedt men in een Bosch, dat, gelijk ik zoo even zeide,
meest uit hoogen Elst bestaat, doch waarïn zich ook schoone Eiken en Beuken
verheffen, en aangenaame wandelingen in uitgespaard zijn; men heeft er verscheiden
spellen, die ruimte en open lucht vereisschen, in aangelegd, zoo wel als een'
Konijnenberg, dergelijken er ook een in den Tuin is. Vlak bij het huis, van welk ik
terstond zal spreeken, klouteren eenige Aapen langs paalen op en neder, waarvan er
naast de Hoofdwacht bij de Brug tusschen Stad en Slot-plein zich mede een paar
bevinden. Ook ziet men er eene breede doch toeloopende Laan, met Bustes uit de
Cartonfabricq, van dat soort 't geen ik gezegd heb, dat men voor het verduuren van
allerlei weder toebereidt. In dit Bosch, 't welk met staketsels van het wilde Bosch,
dat nog meer ter linker zijde ligt, is afgezonderd, bewoont de Hertogin niet ver van
den Tuin een zoogenaamd Zwitsersch huis, 't welk slechts een eenvoudig langwerpig
vierkant gebouw is, wit van buiten, met blauwächtig geverwde houten dwarsbalken,
en een rieten dak; en inwendig met twee Zaalen boven elkander, en eenige weinige
Vertrekken, in welken zij, bij voorkeur van het Slot, eenige Zomermaanden
doorbrengt. De Erfprins echter en zijne
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Gemaalin logeerden, daar het huis, van welk ik boven sprak, nog niet gereed was,
op het Kasteel zelve, en een zijner Broederen in eene andere wooning. De Hertog
bevondt zich te dier tijd te Dobberan, een Plaatsje van zijn gebied, wiens Zeebaden,
gevoegd bij de inrichtingen, die men gemaakt heeft om den bezoekeren het verblijf
aldaar te veräangenaamen, eene groote meenigte kranken en gezonden begonnen
naar zich te trekken: te meer, daar er buiten deeze schier geen Baden van dit soort
in Duitschland bekend zijn. In het huis, van welk ik spreek, ontving de Doorluchtige
bewoonster, eene Vrouw van het verëerenswaardigste Caracter, van ongemaakte en
door tegenspoeden beproefde Godvrucht, van een door leezen en denken geöeffend
verstand, de geenen, die zich aan haar voor lieten stellen, met al de vriendelijkheid
en gastvrijheid, welke een' rang gelijk den haaren nog meer verheffen; en bijna alle
ander Ceremoniëel was van hier verbannen, behalven 't geen de achting voor haaren
stand en haare deugden van zelve voorschrijft. De Echtgenoote van haaren oudsten
Zoon, de schoone en door ieder die haar kende, schier aangebedene Grootvorstin,
Helena van Rusland, bij het Feest van wier verlooving ik nog in 't jaar te vooren te
Petersburg was tegenwoordig geweest, strekte haar niet alleen door den
beminnelijksten aart tot een dagelijksch terugkeererd genoegen, maar beloofde haar
ook binnen een' zeer korten tijd de vermeerdering van het Mecklenburgsche Huis:
doch hij

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

429
zoo veel andere rampen, heeft de ongelukkige Moeder, een jaar of twee daarna, ook
deeze Princes uit de armen van haar en van den Erfprins door den dood zien
wegscheuren. In dit gebouw dan wierden, zoo wel des middags als des avonds, door
de Hertogin eenige lieden ter tafel genoodigd, somwijlen ook Concerten gegeeven.
Bij goed weder wierdt de Koffij 's namiddags op banken vóór het huis genomen,
waar bij dan uit den burgerstand zoo veel lieden als het begeerden, aanschouwers
konden zijn, dewijl de toegang van alle zijden open is. Bij het heen en wedergaan,
zoo naar de tafel in de Benedenzaal, als wederöm terug in de Bovenzaal, was hier 't
gebruik, dat alle de Heeren van het Hof voor de Vrouwen vooräfgingen. Des Zondags
was er gewoonlijk een grooter gezelschap dan op andere dagen. Voor 't overige had
de Erfprinses in haar gevolg geen Russen meer van eenigen rang; een paar Popes
waren haar tot het waarneemen van den Godsdienst mede gegeeven, doch van deeze
stond zij binnen kort de gantsche Gemeente uit te maaken.

[Wild bosch]
Het wilde Bosch, dat ik zoo even noemde, heeft zoo wel zijne wandel- en rijwegen
als 't geen ik nu beschreeven heb. Er loopt een uitgestrekt Canaal langs heen, 't welk
van tijd tot tijd zijne vallen heeft, en ergens eene dikke doch laage Fontein. Het zelve
tot zekere hoogte langs gaande, ontmoet men een Rondeel, 't welk het middelpunt
van

Johan Meerman, Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4

430
het Bosch is, en op welk veertien doorgehakte Laanen uitkomen.

[Weg naar Schwerin]
De vier mijlen tusschen Ludwigslust en Schwerin zijn zandig, vooräl in 't begin;
tusschen beiden wordt men door Dennenbosschen gevoerd. Halverwege vertoont
zich een aardig Eikenboschje, met een Hertogelijk Huis, waar het Hof van paerden
verwisselt, wanneer het van de eene naar de andere Residentie rijdt. Op de tweede
helft treft men Beukenbosschen aan, waarvan voornaamentlijk dat geene, 't welk digt
bij de Hoofdstad ligt, prachtig is, en met geduurige afwisseling van hoogten en laagten
voorzien. Dan ontdekt men in 't verschiet eens een Binnen-meir, en dan de Stad. Men
rijdt rondöm den Slottuin, en door eene lange middelmaatige Voorstad, de laatste
binnen.

[Hertogelijk slot]
Van Schwerin maakt wederom het Slot des Landheers de hoofdmerk waardigheid
uit. Een vierkant Parade-plein doorgestapt hebbende, ziet men het aan eene Binnenzee
in zijne Wallen, die van eenig geschut voorzien zijn, liggen. Het is een hoog,
rondächtig en onregelmaatig gebrouw, deels van hartsteen, en deels van klinkers
opgemetseld; en zijne Architectuur getuigt van de verschillende tijdperken, waarin
het allengskens vergroot en aan één gevoegd is. Een wachthuis voor aan, en een klein
Pavillon in een' hoogen Tuin, die insgelijks van zeer geringen omvang is, op het
water, zijn geheel nieuw. Het Binnenhof heeft mede eene
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rondächtige doch niet geheel reguliere gedaante. Alles saamgenomen doet het bij
zijne Antique formen op verre na geen kwaade uitwerking, waar toe het spiegelglas
der vensters van de beste Apartementen het zijne toebrengt. Men toont inwendig
alleenlijk de Woonvertrekken des Hertogs en der Hertogin, benevens die Kamers en
Cabinetten, welke de Schilderijën, Naturaliën en andere zeldsaamheden bevatten;
en deeze verëisschen in der daad twee of drie uuren bezichtigens, die zij ook dubbel
verdienen dat men er aan besteede. Op eene kleine Gallerij volgt een Middelvertrek
met vier Cabinetten; daarna, achter de Hertogelijke Apartementen, nog een Kamer
met een klein Hoekcabinetje en een grootere Zijdekamer: welke alle vervuld zijn,
deels met eene meenigte van kunstzaaken in Zilver, Edel- en ander Gesteente, Yvoor
en dergelijke; deels met eene der uitgezochtste Schilderijverzamelingen, die ik op
deeze geheele reize ontmoet had, en die mij te meerder trof, om dat ik er op geenerlei
wijze van verwittigd was. Men vindt er talrijke van Huissums, eenige uitmuntende
Perspectieven van Hollandsche Kerken; een' Denner, door hem zelven, naar een
Origineel stuk van zijn penceel, voor welk hem 80,000 Rijksdalers betaald waren,
gecopiëerd; eene fraaije verzameling van geschilderde wilde dieren, alle van ééne
hand, dergelijke er ook te Ludwigslust hangen; voorts Mierissen, van der Werven
en andere. Het Naturaliën-Cabinet om laag is, op de Schelpen na, van minder belang;
er liggen
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een hoope half gevulde Vogels in laden. Eenige groote in 't land gevondene Urnen,
en, in eene bijzondere kas, koperen ringen, zwaarden enz. insgelijks van tijd tot tijd,
opgedolven, worden hier mede getoond. Om het eigentlijke Ameublement behoeft
men voor 't overige het Slot niet te bezoeken. Doch het gezicht der Bovenvertrekken
zoude het alleen des binnentreedens waardig maaken, al behelsde het geen enkele
zeldsaamheid. Aan de eene zijde werpt men het oog op eene Zee, welke hier eene
mijl in de breedte heeft, en er zich wel vier in de lengte uitstrekt; de Oevers zijn
taamelijk rijzend, en een Eilandje zwemt in het midden; aan eene andere zijde overziet
men, met een gedeelte van dit Meir, te gelijk de geheele Stad. En wanneer men eene
zoo verrukkende ligging, waar, bij al de voordeelen eener Hoofdstad, zich Water,
Bosch, Veld en Bergen voegen, beschouwt, is het nauwelijks te begrijpen, hoe iemand
ze tegen de eenvormige en moerässige dreeven van Ludwigslust heeft kunnen
verwisselen. Behalven dien korten tijd des Winters, dien het Hof hier koomt
doorbrengen, en er zich in grooteren luister dan op het landelijk verblijf vertoonen,
doch die het minst geschikt is om schoone gezichten te genieten, staat het het overige
gedeelte des jaars ledig, behalven slechts dat eenige Vertrekken door eene oude Tante
des Hertogs bewoond worden.

[Tuin, en zaagen slijpmolen van fijne steenen achter denzelven]
Achter het gebouw strekt zich een breede Tuin uit, die op 't laatst Terraswijze opgaat,
en, behalven eenige niet veel betekenende wandelingen,
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een Dennenboschje met eene kleine Heremitage, een' Moestuin, Oranjerie enz.,
binnen zijne houten staketselen opwijst. Langs denzelven voert een weg naar een'
Slijpmolen buiten de Stad, waar door de kracht van het water, eenige stukken Graniet,
Podding- en andere Veldsteenen, eerst door verscheiden zaagen verticaal worden
doorgezaagd (de kleinen echter met eene handzaag); daarna geschiedt de slijping,
insgelijks door 't water, tusschen twee platte in een' cirkel omdraaijende steenen; en
die der mindere stukken op eene draaimachine, welke hun tevens den vorm geeft.
Alles gaat voor 's Hertogs rekening. De waardij der steenen koomt in geen de minste
beschouwing, daar ze in de buurt der Stad in genoegsaamen getale gevonden worden;
doch het arbeidsloon loopt hoogt. Men maakt er Tafelbladen, Tabatières en allerlei
andere vercieringen van.

[Hertogelijk park]
Ik noem slechts in 't voorbijgaan een Hertogelijk Bosch of Park, aan de
tegenövergestelde zijde van Schwerin, op een' ongelijken bodem, een half uur rijdens
buiten de Stad aan dezelfde Zee gelegen, werwaards men gedeeltelijk door eene
Allée heenrijdt. De avond was mij reeds te zeer overvallen, toen ik er mij liet brengen,
om er iets anders van te kunnen mede deelen, dan dat er heerlijke boomen stonden.

[Beschrijving van Schwerin, en iets omtrent het hertogdom]
Doch wat nu de Residentie betreft, waar van nog bijna niets gezegd is, deeze splitst
zich, behalven de hoogere Voorstad, in de eigentlijke Stad, en in de Nieuwstad; zij
heeft nog al
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eene redelijke lengte, doch slechts eene geringe breedte; weinig straaten zijn regulier;
de Markt is aan de eene zijde met eene Dorische Colonnade of een Portique verfraaid,
't welk met de overige gebouwen, en met de hooge ouwerwetsche Cathedraalkerk,
die van achteren 't hoofd boven alles uitsteekt, en in 't midden van een bewassen
Kerkhof ligt, in geene groote Harmonie staat. Buiten de Kerk, die ik daar noemde,
zijn er nog slechts ééne of twee andere, benevens eene Roomsche. Hier en daar treft
men nog al eenige goede huizen aan, vooräl in de Nieuwstadt, die tot het Vorstendom
Schwerin behoort, terwijl de eigentlijke Stad onder het Hertogdom van dien naam
gebracht wordt. De Moeder des Hertogs, welke niet in het Slot resideert, bewoont
een klein Paleis in ééne der straaten van deeze Residentie, 't welk opzettelijk voor
haar gebouwd is. Men schat de Stad op 10- à 12000 Zielen. Zij is, gelijk bijna van
zelve spreekt, de Zetel der hoogste Collegiën van het Hertogdom, 't welk met dat
van Strelitz één gemeenschappelijk Oppergerichtshof heeft. De geheele Hofhouding,
die niet te Ludwigslust in dienst is, blijft hier vertoeven. Het ontbreekt hier dus,
vooräl des Winters, niet aan eene glansrijke samenleeving. De Handel is er zeer
gering, en schijnt zich voornaamentlijk tot het binnenlandsche Transport te bepaalen.
Het Hertogdom bestaat meest door den Landbouw, en levert weinig Fabriquen op.
De Lijfëigenschap en het Feudaal-Gouverne-
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ment zijn er nog in hun vollen bloei. De Stenden vergaderen van tijd tot tijd, en
regelen de belastingen, en sommige uitgaven. Een Collegie van Gedeputeerden uit
dit Ligchaam blijft aanhoudend bij één. Het is er ver van af, dat zij steeds met de
Landsheeren in eensgezindheid zouden hebben verkeerd: doch onder het bestuur des
tegenwoordigen Hertogs herïnner ik mij niet van zwaare uitbarstingen van
wederzijdsche twisten vernomen te hebben. Rostock inzonderheid, dat tevens een
Handel- en Universiteitsstad is, heeft der Regeering dikwijls geene geringe moeite
veröorzaakt, daar zij met zeer aanzienlijke Privilegiën in vroeger dagen begiftigd
wierdt. Niemand mijner Landgenooten zal haaren naam hooren noemen, zonder aan
de plaats te denken, waar Hugo de Groot, de roem onzer Gewesten, den tol aan de
Natuur betaalde.
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Terug-reize naar Hamburg over Ratzeburg.
[Weg naar Ratzeburg, en beschrijving deezer stad]
Er blijft mij niets meer overig, dan mijne Leezeren naar Hamburg terug te voeren:
terwijl ik den weg van daar naar Bremen, en vervolgens den dubbelen, die naar het
Vaderland brengt, reeds in het eerste Deel beschreeven heb.
Van Schwerin naar Ratzeburg is eene enkele lange Station, die gedeeltelijk over
hoogten en laagten, en door eene schoone landstreek loopt, gedeeltelijk door Bosch;
de bodem is zandig en steenächtig, en men rijdt over weinig Dorpen. Eene mijl van
Schwerin ziet men aan de linkerzijde een Hertogelijk Jagthuis, en, op zekere plek in
het Bosch dat het zelve omringt, een Sallon in de gedaante eenes bijënkorfs.
De ligging van Ratzeburg is boven alle beschrijving schilderächtig en schoon. Het
Stedeken drijft in 't midden eener Zee, welke zich zijdelings ver heentrekt, doch aan
drie kanten anders de Oeveren taamelijk nabij heeft. Van de Schwerinsche zijde
koomt men over eene lange Brug de Poort binnen; aan de Hamburgsche verbindt,
wanneer men hier de Poort achter den rug heeft, een Dam de Stad met het vaste land,
evenwel met eene Ophaalbrug tusschen
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beiden. De Oevers zijn van verschillende hoogte; die van den kant van welken ik
kwam, is het minder dan de tegenövergestelde; doch het blijft tog steeds eene
verhevenheid, en hier trekt zich een heerlijk hangend Beukenbosch, op en ter zijde
van den Berg, het Binnen-meir langs; en in dit Bosch wederöm heeft men de
alleräangenaamste paden aangelegd, die zeer ver heen loopen. Ratzeburg kromt zich
in 't midden vrij hoog. De Markt pronkt met het Hanoversche Regeeringshuis, en
wat meer binnenwaards met een nieuw Kerkgebouw. Op deeze Markt komen alle
straaten uit. Noordelijk, dat is naar de zijde waar men het meeste water ziet, steekt
de Dom, die noch uitnoch inwendig veel betekent, met zijn Kerkhof of gebied
eenigermaate in het Zeetje uit. Het behoort, zoo wel als het Vorstendom Ratzeburg,
aan Strelitz toe: gelijk vlak hier bij ook een zeer goed gebouwd Hertogelijk
Regeeringshuis opgericht is. De Stad zelve was toen ter tijd nog Hanoversch
eigendom, en met eenige Keurvorstelijke Troupen bezet. Zij kan voor 't overige noch
tot de schoone, noch tot de lelijke gerekend worden; veel fraaije huizen bespeurt
men er niet, doch er schijnen zich veel fatsoendelijke lieden te verëenigen.

[Reize naar Hamburg]
Ook het Stedeken Möllen, waar men van hier door eene aangenaame streek wordt
heen gebracht, bespoelt ten minsten voor drie vierde gedeelte een Binnenzee. De
bevallige ligging, die het, vooräl
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eer men binnengereeden is, vertoont, verwekte bij mij meer belangneeming in het
zelve, dan 't geen men mij bij het stilhouden voor de herberg mededeelde, dat het
het Vaderland van Tijl Uilenspiegel was. Men rijdt, het Plaatsje verlaaten hebbende,
langs een Canaal met verscheiden Sluizen; een hoope scheepjes kwamen te dier tijd
zich hier met hout bevrachten. Bosch en Heide volgen, doch die mogelijk door eenige
andere voorwerpen afgewisseld worden, welke de duisternis mij verboodt te
onderscheiden: want op de lange Stations van het Noorden van Duitschland is het
niet altijd mogelijk den nacht onderweegs te ontgaan. Eindelijk rijzen de zes
Hamburgsche Torens; en, na eenigen tijd over Deensch, en dan over Stads
grondgebied gereeden, en verscheiden Dorpen doorkruist te hebben, koomt men aan
die reeks van buitenhuizen en tuinen, van allerlei grootte, aanleg en Bouwkunde,
die, door het Nieuwe Werk, in de magtige vrije Rijksstad binnen voeren.
EINDE VAN HET VIERDE DEEL.
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