
week lang ben ik de eenige gast van het uitgestrekte hôtel des 
lieeren Heidinger geweest en lieb ik er een heerlijken en rüstigen 
tijd doorgebragt. Indien het mij gegeven wordt 110g eens in volle 
vrijheid het Parijsche rnm oer te on tv lugten , zou ik daar mijn 
tabernakel willen opslaan. Als ik mij het denkbeeid wil vormen 
van een rüstige, eerlijke, aanlokkelijke repub liek , zou ik naar 
Schwyz terugkeeren om ze te zoeken.

Vandaar daal ik door een frisch dal naar het meer der Vier 
Kantons af. De stoomboot van Lucern doorkruist dat. meer 
tweemaal daags, maar legt slechts eenige minuten bij bare ver- 
scliillende stations a a n , en snelt zoo vlug mogelijk naar haar 
doel. Uit het hôtel der stad B runnen, zie ik haar in der haast 
een dozijn reizigers opnem en, vervolgens zieh als een renbode, 
die geen tijd heeft een oog op het landschap te slaan, zoo spoe- 
dig mogelijk den togt afleggen, en naar Fluölen spoeden. H et 
is jam m er dat men zoo snel door oorden wordt gedreven, die 
men nooit moede zou worden te bezigtigen. Daar bevindt zieh 
een boot met drie eerlijke roeijers, die mij aanbieden mij in 
eenige uren te brengen naar het p u n t , die het- vlugge stoom- 
vaartuig het ongeluk heeft in twintig minuten te bereiken. 
Naast den trotschen stoom schijnt dit bootje mij een heerlijke 
uitvinding toe, en de brave roeijers, die mij slechts zes francs 
vragen oui mij naar Fluölen over te b rengen , zijn in mijn oog 
belangloozc lieden. Misschien zijn zij wel trotsch op hun meer 
en is het hun een genot het op tc varen.

Dit meer, met zijn dcnnenbosschen, die het als plooijen van een 
geheimzinnig gordijn omringen, met zijne bergen, die het insluiten 
zooals de kunst van een werkman den diamant käst, met zijn 
heuvels, die, hier en daar zacht afhellend tot aan zijne boor- 
den reiken, alsof zij er hun bebloemd kleed in willen weer- 
spiegelen en de hooge toppen, met hunne boiwerken van sneeuw 
en hun spitsen van ijs, die het van verre bewaken, —- dit meer 
is voorm ij, in zijn enge omlijsting, een der volinaaktste toonee- 
len die men bij mogelijkheid in Zwitserland kan aanschouwen.



En wat al herinneringen worden bij dit op zijne oppervlakte 
zoo lagchende, door zijnc omgeving zoo indrukwekkende meer, 
niet opgewekt en verlcvendigd ! Van daar uit heeft men in de 
ruim te den eersten Zwitserschen vrijheidskreet hooren weer- 
klinken, niet een dier wanordelijke kreten, die sedert de lan
den van Europa zoo droevig vervuld en de harten der volken 
verontrust liebbcn, maar de mannelijke en here stem van een 
volk, door den vreemdeling beleedigd, door vreemde menschen 
verd ruk t, en dat er naar haakt de onafhankelijkheid te her- 
w m nen, die de uatuur zelve hier schijnt te hebben willen 
verzekeren door zijn bastioenen van ijs, door zijne ontzagwek- 
kende rotswanden.

Op zekeren nach t, bij liet schijnsel der m aan, weerkaatste 
dat meer in zijne wateren de beeldtenis van drie vastberaden 
mannen, die zieh in hunne majestueuse eenzaamheid, onder het 
gewelf des hemels verbondcn hun vaderland van een hatelijk 
juk  te verlossen. Van een zijner oevers werd de pijl van Teil 
afgeschoten, en zijne echo’s zijn ontwaakt op het geluid van 
den hoorn van U ri, die door een herdersstam  tot een klaroen 
der zege is geworden.

Halverwege Fluëlen, hielden onze roeijers aan een voet van 
een groen plateau stil, dat men längs een slingerend pad beklimt, 
even als een veld van Normandie met appel- en peerenboomen 
beplant. H et is de Griitli. Daar heeft men een schilderachtige 
door een boerenfamilie bewoonde chalet, en op eenigen afstand 
van de chalet een van hont opgeslagen lm t op de plaats zelve, 
waar, vijf eeuwen geleden, W alther Fürst, W erner Stauffacher 
en Arnold Melchthal in het vuur hunner vaderlandsliefde, de 
drie kantons U ri, Schwyz en Unterwalden vertegenwoordigden.

Bij onze nadering verliet een jong meisje met blonde hären, 
oogen zoo blaauw als het m eer, in welks nabijheid zij het 
levenslicht zag, met een gelaat zoo frisch als de aardbeziön 
van het w oud, den chalet, licp met een vluggen tred op ons 
to e , opende ons de deur der hu t, en terwijl zij ons drie onder



een zelfde dak vereenigde bronnen wees, bood zij ons met 
bevallige schaamte een glas aan , om daaruit te scheppen. 
Men zegt dat deze drie bronnen nit den grond zijn ontspron- 
gen onder de voeten der drie bevrijders van Zwitserland.

leder diep gevoel idealiseert de werkelijkhcid; iedere gods- 
dienst lieeft hare poëzij, en de opregte liefde voor het vader- 
land is ook eene godsdienst. Laat een natim rkundige op den 
Grütli kom en, hij zal er misschien behagen in scheppen aan 
te toonen, dat deze bronnen zeer natuurlijk ontstaan zijn door 
het smelten der gletschers, en dat zij van den beginne af op dit 
punt längs eene zelfde helling hadden rnoeten zamenloopen. 
W at wreede helderheid in de wetenschap! Hoe gocd is het 
dikwijls niet te weten! hoe zoet is het in deze dagen van 
algemeen onderrigt eenvoudig weg te gelooven als in de tij- 
den van onde eenvoudigheid! W elke geologische verklaring 
kan tegen de volkslegende dezer drie bronnen opwegen , en 
welk scheikundig onderzoek kan het genoegen evenaren van 
daar te drinken onder de oogen van een eenvoudig kind, 
dat er verschijnt als een fee der bergen, als een kuische 
voorstelling van het oorspronkelijke Zwitserland!

Een weinig verder is de ro tspunt waarop Tell sprong, ter- 
wijl hij de boot, waarin Gessler hem had geketend, in de 
onstuimige golven terugstiet. Daar stichtte men in 1388 een 
kapel die nog met hare op zeer geestige wijze al fresco ge- 
schilderde m uren bestaat. Deze kapel heeft noch deuren, 
noch vensters, zij ligt in hare gelicele uitgcstrcktheid tegenover 
hot meer open, alsof zij hare vrome herinneringen in het 
volle licht wilde plaatsen. leder jaar, op den Zondag 11a 
Hemelvaartsdag, vereenigen zieh de bewoners van Fluëlen, van 
Altdorf en van de naburige dorpen aan den voet harer balustrade. 
Veel te talrijk 0111 binnen hare naauwe wanden een plaats te 
vinden, wonen zij, midden in hunne met bloeinen en vaan- 
dels versierde booten, eene plegtstatige mis b ij; zij luistercn 
met godsdienstige aandacht naar den priester, die, in zijne



p reek , de geliefde namen niet vergeet. Ecrc nan de volken 
die, eeuwen achtereen, op deze wijze de gedachtenis van 
hunne nationale daden bewaren. 1 Gelukkig zij die aan God 
hunne denkbeeiden van vrijheid toevertrouwen en ze verle- 
vendigen door de ondervvijzingen van den kansel, door de 
gewijde plegtigheden der kerk !

Van overlevering tot overlevering doorklieven vvij op deze 
wijze dit m eer, waar de liefelijkste gezigtspunten zieh met 
tooneelen van een strenge kleur en van eene grootsclie ma- 
jesteit verbinden. Tegen den avond verlaten wij met weerzin 
onze roeijers, die op de voorkomendste wijze bij iedere belang- 
rijke piek hebben stil gehouden, en die in ieder onzer aandoe- 
ningen scheuen te deelen. Aan den zoom van Fluëlen’s aanleg- 
plaats verlieft zieh een fraai hôtel, dat m et zij ne groene zonne- 
blinden, zijne ram en, waarin de stralen der ondergaande zon 
w eerschitteren, ons schijnt te noodigen binnen te gaan.

Voor dit hôtel weinelt het van een aan tal huurrijtu igen , 
van logge k a rre n , sjouwers en schuitenvoerders. Geweldig 
groote balen met koopwaren zij 11 op de kade uitgestald; eil- 
loagens, met een half dozijn paarden bespannen, vertrekken 
met een heirleger van reizigers, anderen komen op hetzelfde 
oogenblik onder het vrolijk trompctgeschal van den postiljon 
aan. Fluëlen is een der voornaamste vereenigingspunten van 
Zwitserland en Italie; vandaar begeeft men zieh naar den St. 
G otthard; vandaar zendt Lombardije naar de fabrieken van 
Lucern en Zürich, zijne ruwe of nog in poppen zittendo zij de, 
en vandaar stuurt men ze als fijne weefsels terug.

Gisteren zag m en, op deze zelfde p iek , voorname vreem- 
delingen voorbij r ijd e n , en wcl de koning en koningin van 
Zweden, die door een dichterlijk denkbeeid schier van stad

1 In A. van der Hoop Jr’s. Willem Teil, Zwifserschc tafereeleu, treft men 
eene scliooue diehtcrlij ke beschrijving van deze plegtigheid aan, die niet tot de 
lniustc bladzijden van dit gedieht mag gerekend worden. Zij vaugt aldus aan: 

Daar komt de kleine vloot op ’t spieglend vlak der baren. vert .



tot stad waren gevoerd ; zij reisden zonder de minste pracht, 
gelukkig dat zij eenige dagen konden doorbrengen bevrijd van 
de zorgen, die het koningschap lmn oplegt, gelukkig dat zij 
deze zoo geroemde oorden liadden mögen bezoeken, zonder er 
de bewondering voor bun Daleearlie, voor hun M elarmeer en 
him Trolhaetta verloren te hebben. Onze hôtelhouder, die lien 
ontvangen had, zonder vooraf van hunne komst verwittigd te 
zijn geworden, kon maar niet zwijgen van hunne vriendelijkheid. 
W at liet mij speet dat ik hier niet een dag vroeger was aan- 
gekomen! H et zou mij een onuitsprekelijk genot zijn geweest, 
op dezen verren afstand der Oostzee, deze vorsten op nieuw 
te hebben ontm oet, wier herdenken voor mij zieh vastknoopt 
aan dat van een land, hetwelk ik nooit ophouden zal te 
beminnen.

Ben volgenden m orgen, in een te spoedig voorbijsnellend 
nu r, trokken wij de vallei van Altdorf, tusschen twee berg- 
lijnen ingesloten, door; men zou zeggen eene verlenging van 
het in een bassin van groen veranderd meer. Bij de eerste 
stralen der zon is hare nijvere bevolking ontwaakt met de vo- 
gels, die in de bosschen kwinkeleren en met de m uggen, die 
in de lucht gonzeii; de deuren en vensters der berghutten 
openen zieh voor het morgenlicht als voor een weldadigen 
gast; de herders geleiden naar de weide de dartele vaars en 
de koe met de breede b o rs t, aan wier liais een welluidend 
klokje klingelt; de maaijers zenden tot ons den balsemrijken 
geur over van het hoo i, dat zij met hunne vorken oinkce- 
ren, terwijl in de besloten plekken een troep vrolijkc hinde
ren, onder de leiding eener voorzigtige m oeder, de rijpe vruch- 
ten afslaat. In de vclden, in de bosschen, in het azuur des 
hemels, overal ademt vrolijkheid. Zoo de vrolijkheid der men
schen ons soins overlast veroorzaakt en ons soms tegen de 
borst stuit, oefent die der na tuu r daarentegen een heilzainen 
invloed op ons u it; op het oogenblik dat wij het minst ge- 
neigd zijn cr in te d ee len , maakt zij zieh buiten ons weten



cn in weerwil van ons zelven, van onze zinnen mcester eil 
verdrijft onze treurigheid. Hctzclfde laauwe koeltje, dat met 
zijn adem den dauw der takken en de trauen der oogen weg 
neem t, doet het hart zwellen, en wischt er de smarten in 
u i t , of doet ze in een kahne mclancholie overgaan, die 011s 
met 011s zelven en de menschen bevredigt. Een beroemd Ita- 
liaansch schrijver, de hecr Cantò, heeft dcze gedachte in zeer 
schoone verzen u itgedrukt :

M elancolia , col placido 

Spettacol dl natura,

Le piaghe m ie , deli ! cura,
Rendi me stesso a me.

Tornami in pace ag li nom ini,

M ’insegna ob b lio , perdon ,

D i, clic follia 11011 sono 

Am or, giustizia e fc. 1

In het stadje A ltdorf, de hoofdstad van U ri, zouden wij 
onder een anderen vorm de ovcrlevering van W illem Teli te- 
rugvinden. Daar werd liij geboren, daar sleet hij langen tijd 
zijn landbouw ers- en jagersleven, to t op den dag waarin Gess- 
ler’s buitensporigheden in hem het gevoel van tegenstand de- 
den ontwaken. Op de m arkt van A ltdorf heeft m en, ter zijner 
nagedachtenis, twee fonteinen opgerigt; de eene op de p ie k , 
waar hij zieh met zijn boog plaatste om den op het hoofd 
van zijn zoon gelegden appel af te schieten ; de andere op de

1 Gij hcilge Wccmocd! zet mc in vuur,
Bij ’t lieflijk schouwspcl der Natuur!

Zalf droefheids slangenbeten !
Geef mij gchcel mij-zclvcn wecr !
Verzocn mij met den Mensch, cn leer 

Vcrgeven cn vergeten !
Leer mij, dat Licfde en Dcugd geen scliijn,
Gcloof cn Hoop geen dwaasheid zijn.

De lezer zal met mij miju vriend, den dichter ten Kate, dank weten voor de 
schoone overzetting dezer regelcn. v e r t .
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pick, waar da t moedige kind met vertrouwen het boofd w rhiei. 
Indien dit dramatische toonceì het zelfde is als dat van Palna- 
toke door Saxo den gram m atici^ verhaald; indien de Zwitsers 
het ontleend heb ber, aan de .. • n van het Noorden, om het 
als een juweel in hne-o* nation*» nijken in tc kassen, zal ik 
mij wel wachten dit te • < indien ik er eens toe-
gebragt werd om 1, • ; nipsel te erkennen,
«tou ik het liev r V- . . hrrngt-n Wie
zou een geheel volk, u  <•- van t: .. -, ritgekraamde
geleerde ijdelhesd, een ii -hterlijk gelooi ; v «ßtrooven, dat 
het als een heilige nalatenschap van zijne voem iderqn ontvan- 
gen en waarop het zieh sedert eeuwen verhoovaardigd heeft?

X r-nrbii > 1 •:1 v'r.r > ■ ,- .* v . I- Alpeitstrekcs te betreden;
ji «Ti ?•:.;} van hare ri* 

Vi crei, - - - dWwijls een nood-
'o ttig r vi . « . •: : « stad stroom t, over haar
rot s«:;« bed , de Shäehenhach. regte de ïU '.m T o t  «an Arosteg 
stijgt men echter t: •: - , - -, : , -i:- V- ii
St. Gotthard, er >■ -ü
8 ! Ijf in ‘ •

bergketenen, die van ring tot ring, van trap tot. rap, zieh 
verderop verhelfen tot met eeuwige sneeuw bedektc toppen.

X oor d« rtig  jaren nòg overschreed men dezen ruwen berg-
pas s l e c , -  's  een. eaauw s t e i l  voetpad, nu eens van stort-
v^° ‘ - • do- I sueeuwvallen gebroken.
loch  werri hi) js'-f’njks 4 » , < eisenden menschen, gevolgd
'.:ev! beenden beesten, nemar n» d* 'îxy.ing van
den Over sogt längs den Splügen ;?• • • • •<, «•  , Bernar
din in 1S1Ö, hebben de koopbed* - de reizigers
dezen vaak zoo moeijelijken en son?:, eoo gevaarlijken weg 
verlatcn. Om de onde handelsbeweging naar hnn bodern te- 
rng te voeren, besloten de beide kantons Uri en Ticino o -k
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plek, vvaar dat moedige kind met vertrouwen liet hoofd verhief. 
Indien dit dramatische toorieel het zelfde is als dat van Palna- 
toke, door Saxo den grammaticus verhaald; indien de Zwitsers 
het ontleend hebben aan de sagen van het Noorden, om het 
als een juweel in hunne nationale kronijken in tc kassen, zal ik 
mij wel wachten dit feit nit te pluizen; en indien ik er eens toe- 
gebragt werd om het als een historisch inkruipsel te erkennen, 
zou ik het liever verzwijgen dan het aan het licht brengen. Wie 
zou een geheel volk, ter wille van een gemakkelijk uitgekraamde 
geleerde ijdelheid, een dichterlijk geloof willen ontrooven, dat 
het als een heilige nalatenschap van zijne voorvaderen ontvan- 
gen en waarop het zieh sedert eeuwen verhoovaardigd heeft?

Voorbij A ltdorf begint men de Alpenstrekcn te betreden; 
reeds kündigen zij zieh aan door het gedruisch van hare ri- 
v ieren , waaraan het srnelten der sneeuw dikwijls een nood- 
lottige kracht verleent. Links van de stad stroom t, over haar 
rotsenbed, de Shächenbach, regts de Rcuss. Tot aan Amsteg 
stijgt men echter nog steeds langs een ligte helling naar den 
St. G otthard , en aan weerszijden van den weg ontplooijen zieh 
altijd frissche valleijen; verder op is het met dien zoeten aan- 
blik der weilanden gedaan; wij bevinden 011s tussclien twee 
bergketenen, die van ring to t rin g , van trap tot tra p , zieh 
verderop verhelfen tot met eeuwige sneeuw bedekte toppen.

Voor dertig jaren nog overschreed men dozen ruwen berg- 
pas slechts langs een naauw steil voetpad, nu cens van stort- 
vloeden doorsneden, dan weder door sneeuwvallen gebroken. 
Toch werd hij jaarlijks door duizenden menschen, gevolgd 
door duizenden becsten, afgelegd; maar na de opening van 
den overtogt langs den Spliigcn in 1818, en van den Bernar
din in 1819, hebben de kooplieden in vee en de reizigers
dezen vaak zoo moeijclijken en soms zoo gevaarlijken weg 
verlaten. Om de onde handelsbevveging naar hun bodern te- 
rug te voeren, besloten de beide kantons Uri en Ticino ook
een nieuwen weg aan te 1 eggen, en zij hebben er een met



bewonderenswaardige bekwaamheid in ccn tijdsverloop van tien 
jaren vervaardigd. Van achttien tot twintig voet breed be- 
draagt zijne helling op de slechtste p un ten si echt s tien per
cent; de logste wagen s rollen er gemakkclijk over heen , de 
vetturini berijden dien gemakkelijk op een draf. IIij heeft 
gewcldige sommen gekost, en toch zijn de reizigers er aan 
geen enkelen toi onderworpen. Zulk een arbeid zou een ko- 
ningrijk tot eer verstrekken en men heeft dien geheel en al 
aan twee kleine kantons te danken: hot is een merkwaardig 
bewijs wat een land kan volbrengen, wanneer het verstande- 
lijk ontwikkeld is en een wijs gebruik zijner hulpbronnen 
weet te maken.

Om längs de zachtste helling tot op eene hoogte van zes 
duizend twee honderd voet längs deze Thermopylæ op te 
stijgen, die slechts door een geringe ru im te, door de bedding 
van den Reuss, van elkander gescheiden zijn, heeft men nu 
eens den weg in de levende rots moeten uithouw en, door hem 
op een terras te doen leunen, dan weder hem door een brug 
op den anderen oever moeten overbrengen. Op deze wijze gaat 
men van top tot top , zigszagsgewijs en altijd draaijende door 
een doolhof van rotsen en afgronden. Vaak verwijdert men 
zieh van den Reuss, men meent dat men dien verlaten heeft, 
m aar zie, censklaps bruischt hij op nieuw in den afgrond 
dien hij zieh gegraven heeft en daagt hij met zijne scliui- 
mende golven op nieuw voor uwe blikken op. Men zou zeg- 
gen dat het een dier ons steeds vergezellende gedachten was, 
waaraan men zoekt te ontsnappen en die ons met geweld kö
rnen overvallen op het oogenblik, waarin wij gelooven er van 
bevrijd te zijn.

Naar mate men in deze woeste streek voortschrijdt, neemt 
de plantengroei af. Op de schoone pijnboombosschcn, die 
nog de omstreken van Amsteg bekroonen, volgen zwakke 
heesters, die een windvlaag met zieh voert en een voorbijgaande 
stortvloed ontwortelt; op deze heesters volgt armoedig struik-



ge was; op dit struikgewas eenige bosjes gras die zieh aan de 
rotsen vastkleinmen, even als het m uurkruid op de in bouw- 
vallen verkeerde wanden. Hot is dezelfde afneming die ik eer- 
tijds in de Noordelijke streken opmerkte. I le t onderscheid 
is dat ik ze daar zag op de hoogte van den zeespiegel, en dat 
het zieh hier slechts langzamerhand op vier of vijf duizend 
voet hoogte openbaart. Tot op deze dorre toppen , waar 
geen enkele boom wast, ontwaait men 110g koeijen, die een 
ondernemend herder van stellte tot stellte ge le id t, om haar 
eenige dagen te voeden met de grassprietjes die zij hier en 
daar vinden. Tot daar ziet men nog arme vrouwen, minder 
gelukkig dan de arme R u th , die op het veld van een vrij- 
gevigen meester de nagebleven korenaren opraapte. Deze 
gaan, met levensgevaar, in de wocstijn het bosje gras aan 
den rand der afgronden nalezen, dat zij in een net zullen 
stoppen en naar hun hut m edenem en, om haar geit of haar 
jong koetje gedurende den langen winter te voeden. Maar 
weldra treft men noch gras, noch kudde, noch zwervende her
ders meer aan. Men ziet niets meer dan reusachtige stecn- 
blokken, door de winterkoude gebroken, door het insijpelen 
der sneeuw en der regens onderm ijnd, verre van hun basis 
door een stortvloed of on weder weggerukt; hoogerop andere 
reeds gescheurde b lokken , die, door hunne gapende spleten 
den reiziger met doodsgevaar bedreigen; nog wederom hoo- 
ger, de met eeuwigdurende sneeuw bedekte plateaux, de in 
sombere wolken gchulde scherpc spitsen, en , vorder längs 
den weg, den afgrond, waarin men geen blik kan werpen, 
zonder zieh aan een duizeling bloot te stellen, den afgrond, 
waarin zieh, met het gcloei des donders, de woedende golven 
van den Reuss störten. Op de piek , die men den sprong des 
pricsters heeft genoem d, bruischen zij in een zwarte kolk naar 
onder, vvier diepte men niet kan peilen. On der de b rug , 
die den sondieren naain van Duivelsbrug draagt, springen zij 
op als een vurig ros onder h e tju k , dat het van zieh wenscht



te werpen. Overal, aan alle kanten ontwaart men de sporen 
der orkanen, de verwoestingen der sneeuvvvallen, het beeid 
der omkeering en der vcrnieling; van afstand tot afstand slechts 
eenige stnkjes groen, wat mos, om de eindelooze levenskracht 
der natuur te m idden der treurigste dorheid te staven.

Eindelijk bereikt men een plateau, waarop het oog nitrnst 
van de verschrikkelijke tooneelen, die men niet zonder een 
zekere huivering aanschouwt. Men haalt weder vrij adem op 
het zien van deze uitgestrekte ruim te; het is of men uit een 
woestijn een oasis betreedt. In deze oasis doen zieh aan den 
verrasten blik twee dorpen voor : Anderm att en Hospenthal. 
Maar er zijn daar noch boomen noch stru iken, geen spoor 
van bebouwing, geen uitzigt op den minsten oogst. De be- 
woners van deze dorpen hebben geen andere voortbrengselen 
van den landbouw dan hunne w eiden, die, goed jaar, kwaad 
jaar, hun het voedsel voor hunne beesten opleveren. Deze 
hebben een winkel van stukken kristai en mineralen, die zij 
in de zij den der rotsen ge von den hebben ; anderen zijn ber
li ergi ers , verhuurders van paarden en rijtuigen, voerlicden of 
postiljons. De noodzakelijkheid brengt er lien toe allerhande 
soorten van beroepen uit te oefenen, en het groot aantal rei- 
zigers, dat onophoudelijk over den St. Gotthard trek t, brengt
hun eenig vermögen op, gelijk het scliaap zijn wol aan de
dorenstruiken laat zitteu.

Toen ik des avonds rondom Ilospenthal was gaan dwalen
te m idden van zijn moerassige gronden en van zijn perken ,
die slechts met een schraal grasklecd zijn bedekt, was het 
mij of ik de bleekgroene velden van het koude IJsland we- 
derzag, en heb ik daar een poos in de nabijheid van ver- 
scheidene huizen doorgebragt, die er zoo zwart, zoo verval- 
len, zoo eilen dig uitzagen, dat men niets akeligers in de door 
de lava van den Hekla verwoeste gebuchten zon aantreffen.

Uit dit droevige dorp, waar men echter ieder oogenblik 
het getrappel van postpaarden hoort, waar de sierlijkste rij-



tuigen en de het meest op bun comfort gestelde Engelschen 
stil houden, stijgt men langzaam drie uren achtereen eer men 
de kruin van den bergpas bereikt. Daar ontwaart men tus- 
schen de sombere waterpoelen een ander nog dorder rotsplat 
dan dat van Andermatt. D aar, liebben de beide kantons, 
waaraan men dezen schoonen weg versclmldigd is, bun werk 
door een liefdadige sticbting gekroond. Op deze hoogte van 
den weg bebben zij een hospitaal voor kranke reizigers ge- 
bouwd; zij bebben er een groot buis opgerigt, waar, tegen een 
matige vergoeding, de reizigers geberbergd worden die niet 
rijk genoeg zijn om het hoofd te bieden aan de scbandelijke 
eiscben van den zeer scbraapzieken en zeer onaangenamen 
bestuurder van bet logement de Lion, te Hospenthal.

Hoe verrassend ook de overtogt van den St. Gottnard van 
den kant van bet kanton Uri zijn m oge, van de zijde van Ti
cino is bij bet nog onnoemelijk meer. Nog veel meer otngewocld 
is het ingewand van den bodem , nog veel woester zijn aan- 
b lik , nog veel vreemder de weg. H ier ontplooit bij zieh niet 
even als op de andere belling in lange bogten ; bij daalt van 
den top van den berg als een honderdm aal in elkander ge- 
draaide vlecht ; bij daalt van terras to t terras als een fantastisch 
pad, waarvan men naar welgevallen de kronkelingen heeft ver- 
menigvuldigd. Ik durf niet zeggen, dat dit een misslag van 
de ingénieurs van Ticino i s , want ik ben niet in staat zulk 
een werk te beoordeelen. H et kornt mij echter voor, dat men 
dezen weg zòo bad kunnen aanleggen, dat b ij , indien men 
zijne krommingen had verlengd, gemakkelijker te begaan ware 
geweest, in stedc van al de kleine kronkelingen zoo snel op 
elkander te doen volgen. W at cr van zijn moge, zij, door wie 
bet plan van dezen zonderlmgcn weg ontworpen is, bebben ten 
minste de grootste voorzorgcn gcnomcn om hem zoo veilig 
mogelijk te maken. Ovcral is bij door stevige metsclwcrkcn 
gesteund, overal van staketseis voorzien. De reiziger, die hem 
voor bet eerst voor zijne voeten ziet slingcren, kan onmogclijk
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z on ci er een gevoel van angst met liet oog de stellte er van 
peilen. Onze vetturino lieeft zieh vergenoegd met zijn rijtuig 
de remschoenen aan te leggen, en vervolgens zijne paarden in 
den draf gezet. De diligence draaft er evenzeer met haar vier 
paarden längs. Maar ik verbeeld mij, dat in den winter wei
nigen zieh zullen wagen op dezen weg, zonder, met billijke 
vrees, hunne ziel Gode aan te bevelen.

H ier, even als op de helling van U ri, hoort men in de stilte 
der woestenij de stortvloeden loeijen en de watervallen brui- 
schen. Men hervindt hier als reisgenoot een aan den Reuss 
in onstuimigheid gelijkenden stroom, namelijk de Tessino.

De Reuss en de Tessino entspringen op een der toppen van 
den St. G otthard , ongeveer op hetzelfde punt; maar even als 
twee in hetzelfde huis geboren hinderen, die door tegenstrij- 
dige lotgevallen verre van hun geboortegrond worden gevoerd, 
volgen deze beide rivieren een gclieel tegenovergestelden loop. 
De eene stroomt noord-, de ander zuidwaarts. De Reuss gaat 
zieh in het meer van L ucern , de Tessino in het Lago Mag
giore störten. W elk een verschil tusschen de oorden, die deze 
beide rivieren doorkruisen. W elk een tegenstclling tusschen de 
ro tskruin , waarop de Tessino ontspringt en het dal dat liij 
bevochtigt !

//Ik heb den winter te Parijs gelateli, zegt, gcloof ik, de 
lieer D upaty, in den aanvang zijner Brieven over Italie, en 
ik heb de lente te Avignon gevonden.”

Op een m inder langen togt hebben wij een grootere ver- 
sclieidenheid van indrukken ontvangen. Op een en denzelfden 
ochtend hebben wij in het klooster van den St. Gotthard het 
beeid der Noorderstreken, met haar met wolken bedekten liemel, 
haar dorren bodem , haar ijskouden wind gehad, en in het dal 
van Airolo al de pracht van den zomer. Des morgens ten acht 
ure werden door alles wat ik rondoni mij zag mijne gedachten 
naar de dagen toen ik Noorwegen mögt doorkruisen, teruggevoerd 
eu vooral naar de eenzame en sombere streken van Dovretield;



ten elf ure beschouwde ik met bewondering den bloei ecnerzuide- 
lijke streek. Op drie uren afstands twee klimaten, die men slechts 
op twee ver van elkander verwijderde breedten zou meenen te 
vinden, en twee volken. Daar, bet mannelijk en keelaccent der 
Duitsche taal; hier bet gekwecl van bet Italiaansch. Al de namen 
der steden en dorpen, die men in dit kanton doorkom t, liebben 
een Italiaanschen uitgang: Airolo, Faido , Bellinzona, Moga- 
dino. De bouw trant der huizen lieeft bet Italiaansche karakter, 
en ik betwijfel of men in de omstreken van Rome en Napels 
volmaakter typen van Italiaansche figuren zal aantreffen dan die, 
welke wij op deze grens van Zwitserland ontmoet liebben.

In den scbouwbnrg geeft de régisseur een teeken, een achter- 
doek wordt opgehaald en bet gelicele tooneel is veranderd. TIier 
lieeft men in eenige oogenblikken dezelfde verandering in de 
kleederdragt, en bet voorkomen der menschen, even als in bet 
voorkomen der natiiur. Nabij Airolo, even als in de bergpassen 
die men zoo even vërlaten lieeft, vêrbeffen zieh nog steile 
bergen en rotswanden en bruischt daar nog de Tessino even 
als de Reuss in zijn diepte neder. Maar stengels van bloeijcndc 
planten cn groenende heesters omgeven de beddingen van 
dezen sncllcn stroom, en op zijne zijden en op den top der 
bergen, en rondom de steenbrokken, die er zieh van bebben 
losgewerkt, ontwikkelt zieh een rijke plantcngroci. De pijn- 
boom en, dat sieraad van bet Noorden, zijn verdw enen, cn aan 
alle kanten strekken zieh bosschen kantanjeboomen nit. Ver- 
volgens komt men weldra in die luebtstrcek der wijngaarden, 
geslingcrd rondom boomtakken enzn ilen , tot priëelen gerond, 
in lange rijün gesebaard , limine toppen aan elkander huwende 
en in de lucht een koepel vormende, waar bet liebt doorbeen 
speelt als door een net, en waaraan de geurige en zweilende 
trossen ontsnappen.

Deze vrucbtbare bodem is overrijk aan dorpen met witte 
hu izen , roode daken en spitse kerk to rens, die zieh m et bun 
schitterend kruis te midden van digt gebinderte verkeffen, gelijk
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bij het genot van de weelde zieh plotseling in ons hart een 
zucht naar den heinel verlieft. Geheei dit land heeft de vrome 
zedeu en gewoonten van het katholicisme behouden. leder 
oogenblik ontvvaart men ter weêrszijden van den weg een bid- 
kapel met heiligenbeeiden, of inet bloernen getooide altaren. 
In ieder dorp verbalen eenvoudige boerenwoningen het leven 
der heiligen en prediken het Evangelio door de eenvoudige 
schilderingen, waarmede hare gevels versierd zijn. H e t is ie ts  
zoets die ne^erige gedenkteekenen van het geloof des volks 
te zien. Deze bidkapellen ontsluiten zieh als een veilig toe- 
vlugtsoord voor het kranke hart en den vermoeiden voorbij- 
ganger. Deze schilderingen, die den boog van een deur of van 
een venster k roonen , kondigen den katholijken reiziger het 
huis eens breeders aan. W at raakt het of zij door een onbe- 
kwame hand en grof geschilderd zijn ! zij zijn daarotn niet min
der het zinnebeeid eener vrome gedachte, misschien de ge- 
tuigen van het ex voto; door een arme moeder aan het leger 
van haar krank kind afgelegd, misschien het werk van een 
reizend kunstenaar d ie , na met Christelijke liefde in deze 
woning te zijn opgenomen, met zijn werk zijn liefderijken 
gastheer den dank van zijn hart heeft willen aanbieden.

In een halven dag brengt onze vetturino ons door lagchende 
do rpen , en frissche valleijen naar Bellinzona, een kleine stad 
met naauwe strafen, door eenige onde wallen omringd. Maar 
boven de m uren van het h ô te l, waar wij stil liouden, is een 
galerij, omslingerd met w ijngaardranken en rooslaurieren, en 
op twee mijlcn afstands van hier is het lago Maggiore.

AVel heeft de dichter reden dit met diepe watcren en wel- 
riekende boorden prijkende meer te bczingen, wel moet het een 
weelde zijn voor den schilder de verschillende gezigtspunten 
er van af tc m alen, gelijk ieder vreemdeling een omweg 
maakt ten ein de het niet onbezocht te laten. Ongeveer even 
groot als het meer van Constanz, grenst het aan Zw itserland, 
Piémont en Lombardije. Naar dit laatste land strekken zij ne
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boorden zieh min of meer afdalende uit tot dat zij zieh in de 
eentoonige vlakte van Sesto-Calende verliezen. Maar, aan de 
Noordzijde, verhetfen zij zieh als met drie cirkelvormige verdie- 
pingen, van een ideale bevalligheid en majesteit. Op dc cerste 
ontw aarf men een groene uitgestrektheid met kleine landbou- 
wende of industriëele steden en bevallige huizen bezaaid, wier 
witte m üren als marmerei! gevels door het digte gehinderte been 
schitteren; op de tweede golvende heuvels, met een woud van 
vruchtboomen bewassen, beheerscht door berk en, wier schilder- 
achtige uitwerking men nooit moede wordt te bewonderen ; op 
de derde, de naburige sneeuwtoppen van den Monte Rosa, een 
bewonderenswaardig amphitheater, waarvan hot meer hot strijd- 
perk uitm aakt, galerijen van bloem en, trappen van sm aragd, 
een hemelsche lad d er, waar längs de gedachte al hooger en 
hooger opklimt tot een dier ijsstreken, wier spitsen zieh in de 
blaauwe ruim te verliezen.

Deze heuvels, deze in een cirkel loopende bergen, vormen 
rondoni het mecr een veilig bolwerk. Zij tem peren don gloed 
des zomers, en verzachten de barheid des winters. Dââr lieeft 
men de drnkkende hitte der keerkringen, noch de koude der 
Noordelijke streken te duchten. Dââr heerscht een voortdurend 
vruchtbaar en gematigd saizoen. In het hart der valleijen, die 
zieh aan alle kanten in die uitgestrekte ruim te ontwikkelen, 
houden de grond en de bosschen niet op telken maal te groe- 
nen, en de arme Mignon zou er teil allen tijdc //hot land der 
oranjeappelen” vinden.

Twec stoombooten doorklieven iederen dag het meer in 
zijne grootste lengte, terwijl zij van stad tot stad stilhouden, 
en aan ieder station een heirleger van reizigers opnemen en 
afzetten. Ongeveer halverwege dezen tog t, verheft zieh, uit 
het midden der golven, dc kleine archipel, waaraan eene adel- 
lijke familie haar naam heeft geschonken: Isola Bella, Isola 
M adre, Isola San-G iovanni en Isola dei Pescatori. Niets is 
op een zekeren afstand bekoorlijker 0111 tc aanschonwen dan



rìeze eilanden in het heldere w a te r , waardoor zij bespoeld 
w orden, in het licht dat hun digt ineengewassen groen en 
li un n e huizen kleurt. Men zou wanen dat het woningen van 
feeën en toovertuincn waren, die de ridders van Ariosto of 
de medgezellen van Ulysses verbeiden.

D at, welks naam over de geheele wereld bekend is, d a t, 
hetwelk m et opgewondenheid in zoo vele boeken wordt aan- 
gehaald en geen enkele reiziger zou vergeteli te bezoeken, 
Isola Bella is mij echter toegeschenen niets dan een schitte- 
rende wansmaak te zijn.

Twee eeuwen geleden was het slechts een naakte en dorre 
rots. De graaf Vitalani Borromeo ondernam in 1670 er ecu 
wonder van te maken. Hij b ragt er dikke lagen vruchtbare 
aarde op aan, teekende er terrassen op af, en ontwierp er het 
plan voor een uitgestrekt kasteel. Nu wandelt men op dat 
steenblok, dat eertijds op zijnc oppervlakte slechts enkele gras- 
scheuten zag ontspruiten, längs tu inbeddcn , waar de schoonste 
bloemen ontluiken ; men dwaalt er door lanen van präch
tig geboomte, waar, behalve de planten van Europa, die der 
verstgelegen streken w assen , heesters van Indië cn van 
China, pijnboomen uit Canada, magnolia’s u it Louisiana, sui- 
kerriet der Antillen, de geheele plantengroei der beide half- 
ronden, al de wonderen van een trekkast in de open luclit. 
D at nu verrast alleraangenaamst de blikken in Isola Bella. 
D at is het werk eener edele opvatting, en een werk met 
groote kosten door de tegenwoordige eigenaars dezer gronden 
voortgezet.

W aarom heeft de milde graaf zieh niet alleen bij deze be- 
wonderenswaardige schepping bepaald? Maar het was hem 
niet genoeg deze frissche schatten uit het Noordcn en uit het 
Zuiden om zieh heen te verzamelen; hij was een aartsliefheb- 
ber van bouwen, van het rococo en van de mythologische 
eeredienst der zeventiende eeuw. Vandaar een aantal gebou- 
wen, die het oog daarom te pijnlijker aandoen, omdat zij
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door hun mismaakten en gemaniëreerden stijl een lompe te- 
genstelling opleveren met den ongedwongen en krachtigen plan- 
tengroei waardoor zij omringd worden. Men .kan geen voet 
in deze tuinen zetten zonder onaangenaam te worden aange- 
daan door een of ander smakeloos gewrocht. Naast een schit- 
terend rozenperk grijnst een Triton; nabij een catalpa met 
zijne breede takken ontwaart men een magere door den tijd 
zwart geworden Nymf. De boven elkander oprijzende ter- 
rassen konden met bloemen bcdekt en op zulk een wijze in- 
gerigt zijn, dat zij aan alle kanten een pyramide van groen 
aanboden. M aar de goden van Griekenland of Rome moesten 
er hunne plaats hebben, en een der vierhoekige zijden dezer 
terrassen is allereerbiedigst gelieel aan lien ingeruimd. Oor- 
deel over het genot dat men ondervindt, wanneer m en, van 
liet kasteel körnende, plotseling, in plaats van geboeid te wor
den door het uitzigt op het meer en van den onmetelijken 
gezigteinder, dien men voor zieh moest, hel)ben, wordt tegen- 
gehouden door een m uur, waar, ik weet niet hoeveel, Cu- 
pido’s, M uzen, Najaden, en dito , de een al leelijker dan de 
andere gebeeldhouwde, heele en halve goden zieh op pilasters 
verheffen of die men in zceschelpen ziet uitrusten. Deze zelfde, 
längs zijne zijden m et zooveel dingen versierde, m uur prijkt 
daarenboven op zijn top met een Pegasus, welks uitgebreide 
vleugelen den vernuftigen schepper van dezen steenen Olympus 
schijnen te verbeiden, om hem naar de kruin van den P ar
nassus over te voeren.

I le t  kasteel is op groote schaal gebouwd, met een vorste- 
lijken trap , ruim voorportaal, hooge en breede zalen, marineren 
vloeren en rijke zolderingen. Daar vindt men evenzecr den- 
zelfden hoogdravenden, opgesmukten geest, welks sporen men 
in den tuin heeft aangetroflen. De deuren en vensters zijn met 
een magt van Ornamenten overladen.

’t Is loofwerk beneden cn loofwerk omhoog.



Bo muren zijn onder vcrguld stukadoorwerk verscholen; de 
plafonds dreigen u met een stortvloed van loofwerk en guir
landes. Een dezer zalen verdient een afzonderlijke vermelding. 
Napoleon heeft haar op een zijner roemrijke togtcn bewoond. 
Eene, andere zou verdienen dat men er een aantal uren ver- 
toefde ; zij is over alle vakken met schilderijen bedekt. Maar de 
concierge van dit gebouw, die een aardig inkomen moet hebben 
door er de vreemdelingen in rond te leiden, is altijd zeer haas- 
tig in het vervullen van zijne taak, cn om des te spoediger in het 
bezit van zijn gulden te kom en , zweept hij hen als het ware 
voort en gunt hij zieh geen rust alvorens hen naar de rez -d e - 
chaussée te voeren. Daar laat hij lien stilstaan, en , terwijl hij een 
doordi'ingenden blik op hen w erpt, alsof hij wilde onderzoeken 
hoever hun verstand reik te, schijnt hij him toe te voegen : 
z/Daar hebt gij nu het wonder der wonderen.” B it wonder is 
een lange aaneenschakeling van grotten van geheel uit schelpen 
vervaardigde gewelven. Ik  g is, dat men door dit m ecsterstuk 
van geduld aan de oogen van een gewoon mensch een afbecl- 
ding heeft willen geven van de woning der w ater-godheden, 
zooals men zieh die kan voorstcllen overeenkomstig dc schil- 
deringen van Hom erus en Virgilius. Of Neptunus en de 
Nereiden met genoegen in dezc aan den zoom des waters 
gebouwde woning vertoeven, du rf ik nict zeggen, daar ik 
niet de minste gelegcnheid heb gehad de gewoonten dezer 
goden te bestuderen. W at m ij, zondig sterveling die ik ben , 
betreft, ik beken, dat ik in dit vreemde en weidsche kasteel 
ik weet niet welk onbeschrijfelijk gevoel van malaisé heb 
ondorvonden, en dat ik boven het denkbeeld 0111 er de eige- 
naar van te zijn, voorzeker met vreugde de voorkeur zou 
geven aan het verlangen om een der hutten te bezitten, die 
met hare groene zonneblinden mij op de Zwitserschc bergen 
niet lang geleden hebben toegelagchen.

Hoe veel geld nogtans is er noodig geweest 0111 dcze 
dorre rots te bezielen cn er hot Isola Bella van te maken!



Hoe veel geld 0111 er deze narde naar over te voeren, dat 
eerste element van groeikracht, die planten, die boomen nit 
alle landen , dat m anner der terrassen , die kolonnades van liet 
kasteel! W elk een arbeid en welk eene weeldc! Is bet niet 
in kleiner verhoudingen en in een exceptioneelen toestand een 
niet minder bewondering vergeude //tour de force” dan liet 
Sans-Souci van Frederik den Groote en liet Versailles van Lo- 
dewijk den V eertiende?

M aar de vensters van Sans-souci hebben aan alle kanten 
liet uitzigt op eene welvarende stad of op het open veld; die 
van Versailles op een heerlijk verschiet; en bij dit paleis van 
liet lago Maggiore lieeft men zulke vervallen b u tte n , dat men 
ze niet zonder een innig gevoel van medelijden kan aanschou- 
wen. Daar hangen de lompen der arm oede; daar wentelen 
zieh bleeke en vermagerde hinderen in het slijk der eilende. 
Hoe pijnlijk wordt het hart aangedaan door het ongelukkige 
gezigt van deze arme woningen te midden der kunstgewroch- 
ten van Isola Bella!
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Op cen tem greis van Duitschland ben ik Zwitserland bin
nen getogen door Constanz, deze onde Eomcinsche s ta d , die 
heden ten dage slechts een stad van den tweeden rang van 
Baden is.

E r is een tijd geweest dat zij zeer beroem d was. In de 
zestiende eeuw stichtte Lotharius I er een bisdom. H endrik 
I I I , Frederik B arbarossa, Maximiliaan I  riepen er den keizer- 
lijken rijksdag bijeen. Tijdens de worsteling, die er tusschcn 
Frederik I I  en Otto IV om de keizcrlijkc kroon ontstond, 
werd Constanz tot schcidsregter tusschen de beide raededin- 
gcrs gekozen. Eindelijk kwam in dezelfde stad het Concilie 
b ijeen , waardoor H u ss werd veroordeeld.

Toen waren de huizen van Constanz niet lioog genoeg, noch 
haar omvang voldoende om zoo veel grootwaardigheidbeklee- 
d e rs , zoo vele geestelijken en krijgslieden te bevatten. Men 
moest in der haast in het veld nieuwe woningcn opslaan. 
Daarna ging op zekeren dag het Concilie uit een, terwijl het 
de bedienden en de equipaadjen inet zieh nam. lederceli 
keerde naar zij 11 hertog- of bisdom terug , en de arme stad



met Imre lange straten en hare verlaten gebouwen werd op 
eene droevige wijze aan zieh zelve overgelaten.

Sedert hot eerste jaar van het Concilie, in 1414, tclde men 
in deze stad , naar laid  van cene onde kronijk, dortig kardi
nalen, drie patriarchen, twintig aartsbisschoppen, honderd- 
twintig bisschoppen, honderd kloosterabten, honderd-vijftig 
priors of superieuren van verschillende orden , twee-honderd 
doctoren in de godgeleerdheid, in het geheel drie-eu-twintig 
duizend geordende of niet geordende geestelijken, vier keur- 
vorsten, negentien hertogeu, drie-en-tachtig graven, tweeduizend 
edellieden, een onnoemelijk aantal bedienden en schildknapen, 
voorts duizenden kooplieden, goochelaars en tooneelspelers.

Ue paus kwam kort na de prelaten a a n , en daarna kei- 
zer Sigismund. Over de honderd-tw intig duizend vreemde- 
lingen waren toen te Constanz bijeen. leder licer wilde zieh 
daar inet een indrukwekkend gevolg van zijn liuis vertooneu. 
W eldra ontstond er gebrek aan fouraadje en het Concilie vaar- 
digde een bevelschrift u i t , dat aan den paus en de regerende 
vorsten de vrijheid slechts verleende van twintig, den kardi
nalen, van tien, den bisschoppen, van drie paarden te liebben.

Tegenwoordig telt men in den uitgebreiden kring der stad 
niet meer dan zevenduizend zielen, en van zoovele kerkvorsten, 
die in processie de trappen harer hoofdkerk liebben beklom
m en, heeft Constanz er geen enkelen behouden. Be bisschop 
van het diocees woont te Freiburg.

De inwonci's dezer edele stad verzuimen echter n ie t, oni, 
zooveel zij dit vermögen, de herinneringen van hun groot ver- 
leden leveudig te houden en te vernieuwen.

Aan den oever van het meer verlieft zieh een log en uit- 
gebreid gebouw, zonder ander versiersel dan eenig beeldhouw- 
werk aan den ingang en -een uitgebeitelden voorgevel. Daar 
kwam het Concilie bijeen. Daar verscheen Johannes Huss 
voor de doctoren, de prelaten , in eene lange door honten 
kolommen ondersteunde zaal. Men heeft in deze zaal een ge-



schiedkundig museum willen oprigtcn, d a t , door zijne bouw- 
orde op een waar verkoophuis gelijkt. Men heeft er alles 
bijeengebragt wat men bij mogelijkheid in de stad cn in de 
omstreken heeft kunnen vinden van oude meubelen en oud 
beeldhouwwerk, ja  tot zclfs behangseis der achttiende eeuw, 
die allerhande dartele herderstooneelen en den avontuurlijken 
Don Quichot en het vrolijke bolle gelaat van Sancho Pança 
voorstellen. Tegenover deze wandtapijten, die een allcrzon- 
derlingste uitwerking teweeg breiigen , staat het gestoelte van 
Sigismund naast den armstoel van paus -Johannes X X III en 
tusschen deze beide zetels der wereldlijke cn geestelijke magt 
ziet inen drie levensgroote figuren, in het costuum van hun 
tijd , Hieronymus van Praag, Johannes IIuss en den pater 
Celestin voorstellende. De kunstenaar heeft Hieronymus en 
IIuss afgebeeld als twee ter aarde geworpen personell, tèr- 
wijl pater Celestin hen een laatste argum ent naar het hoofd 
werpt. H et schijnt dat de ongelukkigen niets meer te ant- 
woorden hebben.

Om deze m erkwaardigheid te bezigtigen betaalt men een 
franc per persoon. M aar men kan tegelijk daarvoor een uit- 
stalling van oudheden , van valsche cam eeën, van snijwerk in 
gond en ivoor zien, die, zooals de cicerone zogt, tegen den bil- 
lijksten prijs te koop zijn, maar door niemand gekocht worden.

Veel beter is het de hoofdkerk inet liare heerlijk gebeeld- 
houwde eiken deuren , haar ga lerij, haar met bekoorlijke figu
ren versierde zitplaatsen in het koor en haar indrukwekkenden 
koepel te gaan zien, vanwaar men het uitzigt over een aller- 
uitgebreidst landschap heeft; aan den eenen kaut de rijke en 
vruchtbare, met bloemen en vruchten, wijngaarden en koren- 
velden, bedekte vallei, waardoor de Rliijn zieh slingert; aan 
den anderen, het meer ter linkerzijde-bezoomd door een groenen 
heuvel, ter regter door de frissche weilanden van het kanton 
Thurgau, de bergen van St. Gallen en Appenzell, de glet- 
schers van Tyrol, een verrukkelijk tooneel, waarvan geen om-



wenteling Constanz kan berooven, en dat naar deze stad de 
schilders en de reizigers inoest henenvoeren, die een lagchende 
en prächtige natuur verlangen te aanschouwen.

H et meer van Constanz, door de Duitschcrs Bodensee of 
het Zvvabische meer geheeten, ligt duizend, tweehonderd vijf- 
en-twintig voet boven de oppervlakte der zee. Hot is zestien 
mijlen lang en tussclien de drie en vijf mijlen breed. Op zekere 
plaatsen is het ongeveer duizend voet diep. H et ligt tus- 
schen de grenzen van een hertogdom , van twee koningrijken, 
van een keizerrijk en der kantons eener republiek. In zijn 
eng raam van een twintigtal mijlen stelt het op deze wijze 
de vereeniging voor der oudste overleveringen en der regerings- 
vormen die men ons, eenige jaren geleden, als een ideaal 
heeft voorgespiegeld. Dâar is een der grenzen der fiere 
Oostenrijksche monarchie, die haar tweehoofdigen arend over 
de moderne horden der démocratie u itzendt, gelijk zij dit ten 
tijde van Sobieski boven de horden der Muzelmannen deed; 
daar is de grens van het godsdienstige B eijeren, van het land 
van W urtem berg, door Napoleon to t een koningrijk verheven, 
van het lagchende landschap van Baden , die levende idylle 
van Idebel cn van den Zwitserschen bodem. Op dc wateren 
van dit meer wcmelt het van vlugge handelsstoombooten ; op 
een zijner oevers hoort men reeds het schrille geluid van de 
spoorweg-locomotief; op de heuvels, op de bergen, waardoor 
het omringd is , verheffen zieh Gothischc kastcelcn, dc ont- 
mantelde torens der onde baanderheeren , de in bouwvallen 
vcrkeerdc kapellen der middcleeuwsche gecstclijkcn, naast do 
bedrijvige fabriek en de gonzende werkplaatsen. In het mid
den dezer beweging van een aantal verschillende geslachten, 
der werken van het verleden, der scheppingen van den tegen- 
woordigen tijd , ontrolt zieh dit meer in zijne heldere, onbe- 
wegelijke schoonheid als een gedeelte van het uitspanscl, in 
de stoffige paden der aarde neêrgevallen, en op dc oevers van 
dit meer heeft men bekoorlijke plaatsen en dorpen, gelijkende



op teekeningcn diu, kcurig n e t , de randen vormen van ccn ge- 
borduurden gazen sluijer.

Onder anderen is er een Friedrichshafen; ik ben niet zoo aan- 
matigend oui dit te beschrijven. Ik  wil alleen den indruk mede- 
deelen , die ik er van heb bewaard. Men stelle zieh een groote 
strook gronds vo o r, in versehillende perken afgedecld, to t een 
boog gerond, en als een bloemenkroon rondoni het heldere 
meer loopende; achter dezen, m et een schitterend groen be- 
kleeden, met vruchtboomen beschaduw den, met kiosken en pa- 
villoens bezaaiden oever, strekt zieh een rij witte met groene 
blinden prijkende huizen n it, gelijk aan die welke Rousseau 
zieh in een der zeldzame oogenblikken van gelukkige mijme- 
ring voor oogen stelde. Daar is de stad. Aan een barer uit- 
einden heeft men een antieke kerk; aan het andere een verruk- 
kelijk klein kasteel met twee torens, gelijk aan een paar ooster- 
sche m inarets, van welker top de muezzin, als een levende klok, 
de geloovigen ten gebede oproept; voor ons de groote kom 
van het m eer, nu eens gelijkende op een geweldigc paarle- 
moeren schelp dan weder door de wollten getem perd, die er 
als vlottende sluijers een beweegbare schaduw op werpen; vor
der op de hooge bergen van St. Gallen en Appenzell, door de 
reusachtige kruin van den Saintis beheerscht.

Gedurig ziet men rondoni de kleine haven , daar op bevel 
van Frederik I ten bate van den handel van Zwaben met Tyrol 
gegraven, nieuwe woningen verrijzen. Renteniers en kooplicden, 
burgers en landbouwers, allen die zieh daar komen vestigen, 
zocken met een soort van dichterlijk instinct een aanlokkelijke 
p ick , een onbelemmerd uitzigt, en iedereen wil naast zijne 
woning een afgesloten terrein , een tuin bezitten, die zijne blik- 
ken verbeugen. De gelukkigsten zijn zij wier tuin van den 
drempel liunuer deur tot aan de golven van het meer afhelt. 
lederen  dag breiigen de spoorweg van S tu ttgard t, dc stoom- 
booten van L indau, Constanz, Bregenz en Rohrschach een 
groot aantal reizigers aan, en bij de aankomst van iederen trein



of boot zag ik, op heerlijke zomerdagen, die reizigers zieh haas- 
ten hun bagaadje in liet hôtel te bezorgen, en daarna de een 
ginds de ander herwaarts de met meidorens omzoomde paden 
inslaan. Of er ook in deze stad menschen komen voor zaken 
daaraan twijfel ik niet. M aar in ieder geval is lninne eerstc 
zaak lmnne blikken en kunne gedachten naar alle kanten heen 
te wenden. Men zou zeggen dat het legioenen bedevaartgan- 
gers waren, door een soort van pantheïstische godsdienst naar 
dit strookje gronds gevoerd, waar de lucht met zoo vele ge ir
ren is bezwangerd, waar zoovele lagchende beeiden de oogen 
tot zieh trekken. Gelnkkig hij die, terwijl hij daar een zoet ge- 
voel van liefde m edebrengt, zieh des avonds aan den oever van 
het meer nederzet en zijn hart in zoete droomen voclt wiegen, 
bij het droefgeestig gemiseli der golven, en den glans der sterren!

M aar het nu r heeft geslagen, het vooraf in een reisplan be- 
paalde n u r , dat in elk geval slechts zeer weinig gerekt kan 
worden. De elementen zouden zieh niet naar mijne grillen 
schikkcn; de maand Augustus gaat die van Septem ber vooraf; 
de bergen, die ik wen sch over te trekken , na een aantal om- 
wegen gemaakt en mij verscheidene malen opgehouden te heb- 
ben, zullen de sneeuw niet van lmnne paden weren in afwacli- 
ting dat het mij gelegen zal komen ze te betreden.

Vlak voor ons uitm untend hôtel, roept een stoomboot de 
talmende passagiers, door het haastige gelui barer klok, door 
het gestamp barer machine, aan dat van een ongeduldig ros 
gelijk. Deze boot is van voren tot achteren met lieden van 
allerhande slag bedekt : deftige Duitsche geheim raden, met 
zwarten rok en witten das en in hun trotsche bonding het be- 
wijs h tinner waardigheid leverende; Studenten met de gewoon- 
ten der lioven onbekend, vrolijk hun lcntetijd genietende, hun 
pijp rookende als T ürken , en haar niet uit den mond nemendc 
dan ora een of andere melodie van Beethoven of Mozart te 
neurieën; edele en majestueuse douairières, prächtig in wolken 
van gaas en kant gewikkeld ; blonde en frissche Fraiilein inet



• een beleefcl en tevens schroomvallig air liet lioofd rigtende 
naar elegante officier e n , die daar zij geen oproer te beteuge- 
len, en geen vesting te veroveren h ebben , op eene dappere 
wijze den zetel dezer jonge harten b erennen , zooals inen in 
de dagen van mademoiselle de Scudéri zou hebben gezegd.

Aan den anderen kant van den schoorsteen, op de tweede 
p laa ts , heeft men een gelieel ander schouwspel. Een menigte 
boeren en handwerkslieden, met grove boezeroenen en grove 
m utsen, een somber voorkomen en doffen blik. Arme lieden! 
het is linn door hunne opvoeding niet gegeven gew orden, hun 
geest boven de eenvoudige bemoeijingen van hun materieel 
bestaau te verheilen. Moet men er lien om beklagen? Helaas! 
welk een moeijelijk vraagstuk ! Wie van ons kan zeggen, dat 
de beschaving van den geest een werkelijk element van geluk 
is, indien het geluk in den vrede der ziel is gelegen? Wie 
van ons, terwijl hij zieh door den loop zijner gedachten laat 
leiden, heeft deze magtige gedachte zieh niet in het hart voelen 
grijpen als de klaauw van een gier, en haar niet, na een nur van 
dronkenschap, den naam gegeven waarmede Byron haar in 
een oogenblik van sombere wanhoop besteinpelde : The demon 
thought? Terwijl deze eenvoudige passagiers van de voorplecht 
der boot op weg zijn naar hun vredigen huiselijken h a a rd , 
slechts bij kreuzers berekenende wat zij onder weg verteerd heb
ben en wat zij naar huis m edebrengen, vraag ik mij af, lioe- 
veel naar het uiterlijk schitterende, op de eerste plaats aan- 
wezige, door overdreven zorgen gekwelde passagiers, die met 
kwistige hand de dukaten op hun weg uitstrooijen, onder hun 
met lintjes overdekten rok of onder hun satijnen m antel, den 
verteilenden worm der bedrogen eerzucht, des vernederden 
hoogmoeds, der onbeantwoorde liefde met zieh dragen? Almag- 
tige God, hoe groot zijn Uwe werken in vergelijking van onze 
nietigheden, en hoe zoet is het, bij het doorklieven van het 
ineer van Constanz, te midden dezer verwarde eilenden der 
menschheid, de oogen naar U op te lieden!



De boot geleidt ons naar Rorschach, op den oever van het 
kanton St. Gallen. Rorschach is geen s ta d , het is een 
groote straat, waar onophondelijk eene menigte passagicrs cn 
een aantal koopwaren aankomcn met de stoombooten van 
het meer van Constanz, inet de diligences van Tyrol en nit 
verschillende kantons van Zwitserland. I le t  is een soort van 
karavanserail, waarin men zieh niet neêrslaat, maar dat slechts 
tot een körte halte strekt tusschen onderscheidene streken , die 
op de landkaart aan elkander grenzen eil die toch door taal 
en zeden ten lioogste van elkander verschillen.

Wij liebben hier aller voorbeeld gcvolgd : wij zijn deze soort 
van Bosphorus met zijne groene boomen eil witte m uren , die 
zieh als een stroom van herbergen cn kleine winkels tusschen 
Germanië en de Helvetische Repnbliek u its trek t, overgetrok- 
ken. Van hier stijgen wij op naar St. Gallen, längs een weg, 
welks mim e bogten ter naauwernood zijn steilten doen verge
teli , maar die met zooveel fraaije hu izen , met zooveel door 
springende fonteinen bevochtigde tuinen overdekt is , dat men 
zieh over zijne lengte niet kan beklagen. H et is avond; de 
lucht is k o e l, de liemel beider. De twee paarden , die 011s 
huurrijtuig trek k en , stappen langzaam naast den voerm an, die 
kuijert even als zij, zonder lien een oogenblik den zweep te 
laten voelen, uit vrees liun eenigen prikkel te verooTzaken. 
Maar ieder oogenblik vertoont zieh voor ons 0 0 g een gelicele 
bladzijde u it een landelijk gedieht, een werkelijke ecloga, welke 
de onde cclogæ verre achter zieh laat, cn naast welke onze 
galante herdersdichten van de zeventiende eeuw het voorkomen 
zouden verkrijgen van allerwonderlijkste kinderen der verbeel- 
ding. Hetgeen waarachtig waar is , is ten allen tijde en op 
alle plaatsen waar. Zien wij de maaijers van St. G allen , die 
hunne met geurig liooi beladen wagens naar huis voeren, dan 
herinneren wij 011s de Schilderingen van Virgilius cn Homerus ; 
zien wij de jeugdige meisjes, met haar eng keurslijf, liare 
golvende lokken , met ligten tred  water gaandc putten aan de



b ro n , dan korat ons Goethe’s Dorothea in de gedachte. Niet 
ver van daar schuilt welligt haar Herman in stil gepeins ver- 
zonken ; haar H erm an , wiens blonde lokken moeten weêrkaat- 
sen in het kristallijncn vocht der b ron , naast het gelaat der 
bcmindc ; een schoon beeid van de vereeniging van twee we- 
zens, van de ineensmelting van twee zielen, in het hemelsche 
gevocl van eene zelfde liefde.

Bij het aanbreken van den nacht, bij het schijnsel der maan, 
die haar fantastische stralen over den top der bergen , het groen 
der valleijen en de gcvels der hutten werpt, komen wij te 
St. Gallen aan , een der oudste steden van die streck, die de 
eerste kicm van beschaving nietaan de Romeinen te danken lieeft.

In het jaar 609 zag een der Christenpriesters van de boor- 
den van het meer van Constanz op zekeren dag twee Iersche 
zendelingen zijne woning b innentreden , gevolgd door twaalf 
predikers, even als de twaalf Apostelen van den Christus. Die 
twee geestelijken, die door een brandenden ijver van zoo verre 
naar een woeste streek werden gevoerd, waren de heilige Gallus 
en de heilige Colombanus, twee dier onversaagde pionniers 
voor het Christendom in een tijd toen men nog niet dacht aan 
pionniers, die Amerika zouden ontginnen, twee geestelijken, 
die als de zuivere stralen van het Evangelic deden weêrkaat- 
sen, d ie , even als de vuurkolommen der Israëlieten, in de woes- 
tijne der wouden en in de duisternissen der barbaarschheid 
doordrongen.

De heilige Gallus, die het meer van Constanz tc lagchend 
en zijne taak aan die vruchtbare boorden te gemakkelijk vond, 
ging weg om längs rotsen en door wouden een strengere woon- 
plaats te zocken , en op een woesten grond bouwde liij 
zieh een hut en plantte er het kruis van zijn G od, even als 
later de stoute gclukzoekcrs op de kusten der Nieuwe W ereld 
den standaard gingen planten der koningen van Europa. Op 
zijne stem , even als op de toonen van een hemelsche muziek, 
werd het hart der barbaren verteederd , van die barbarm i, wier
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Canton Appenzell en Si, Gallen-





ruwheid ons door Rokken in cen enkelen vcrsrcgel is gc- 
sclietst :

Dura viris, et dura fide, durissima gleba *.

Op bet voorbeeld van zijn zcdig, mensehlievcnd on xverkzaam 
leven werden Inumo zedcn verzaclit, rondoni zijne cel schaar- 
den zicli de neophyten als schoberen rondoni den meester. De 
duistere wonden werden neêrgevcld, de velden ontgonnen en 
een nijvere vereeniging van landbouwers cn handwerkslieden 
verhief zieh allengskens rondoni de k e rk , die haar gids cn haar 
s teu n p u n t, haar leidster in deze, haar haken naar cen betere 
wereld werd. 0  ede le , heilige legende van liet katholicismus ! 
Gelijk magtige stroomen liun aanwezen vcrschnldigd zijn aan 
een kleine streep zuiver w ater, zoo klimt de geschiedenis van 
eene menigte volken op tot uw bron, van volken die in limine 
tegenwoordige grootheid u miskennen cn beleedigen. Een arm 
Iersch priester liccft de stad St. Gallen gestiebt; zijne opvol- 
gers hebben daar een klooster gehad , dat zij door limine stu
diceli beroemd maakten. In de middeneeuwen was de abdij 
van St. Gallen een der Sorbonnes van Europa. Binnen bare 
muren vereenigde zij mannen van zeldzame wetenschap ; rondom 
zicli been verspreidde zij smaak voor de letteren ; zij ver- 
zamelde kostbare boeken en handsehriften, welke de tegen
woordige democraten van liet kanton hoogmoedig opsommen, 
alsof zij zclven de moeitc liadden genomen zc bijeen tc zoc
ken cn hunne inkomsten hadden besteed om ze tc koopen. 
In de zestiende eeuw drongen de dweepzieke leerlingen van 
Luther in hunne woedc de kerk b in n en , die door hunne vade- 
l’cn vereerd werd, verwocsttcn hare kapellcn, verbrijzelden bare 
beeiden en wierpen de stoffclijkc overblijfselen van den heiligen 
G allus, den weldoener hunner voorouders, den stichtcr hun- 
ner stad , op een brandstapel.

Die brave Protestanten, die in hunne vrome woede een al-
1 Hot i s  c c n  l'u w c g r o n d ,  r u w  v a n  m a n n e n ,  r u w  v a n  g e l o o f .  v e r t .
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taar a fb rak en , de rcliqiiickastcn ontheiligden, hcbbcn evenxvel 
den naam bchoudcn, welken de Icrsclic zendeling aan lmnne 
stad en hun kanten had gcgeven, e n , door de uitbrciding 
hunner n ijvcrheid, brengen zij op lmnne handclsfactuven dien 
Evangelischen naam naar streken o v e r, aan welke de nederige 
geestelijke nooit had gedacht.

St. G allen, de hoofdplaats van een der uitgcstrektstc kantons 
van den Zwitserschen B ond, is een stad van twaalf duizend 
zielen, vrij siecht gebouw d, zamengesteld uit een hoop hui- 
zcn, die, in onrcgehnatigc grocpen door onde niuren omsloten, 
op elkander zijn gedrongen, en uit twee grillige voorstcden, 
die, met hare witte gevels, even als twee zilvercn beken zieh 
van de Gothieke boiwerken in den kom der bergen schijnen 
neêr te störten. Op dat bergvlak, twee duizend voet boven 
den zcespicgcl, bestaan geen hulpmiddelen voor den landbouw ; 
maar de bewoners van deze Alpenhelling wisten door hunne 
kennis aan de onvruchtbaarheid van den bodem tc gemoet te 
komen. E r zijn in Zwitserland twee natuurwonderen van nij- 
verheid , die der beschouwing overwaardig zijn : het een is het 
prächtige dorp la C haux-de-F onds, dat op den top van een 
koude en onvruchtbare bergvlakte zieh met zijne hooge hui- 
zen op horlogieraderen verlieft; het andere is de stad St. Gal
len , op ligtere materialen, op doorscliijnende weefsels steunend. 
Onder de veelsoortige voortbrengselen, .die door de vaart der 
nijvcrheid als toonbeelden van noeste bedrijvigheid de gansche 
wereld doorkruisen, heeft deze stad zieh een bijzonderen werk- 
kring verschalt en heeft tot heden daarvoor het bijna uitslui- 
t'end privilégié behouden. E r wordt eene menigte katoenen 
stoffen geweven, en met eene bewonderenswaardige handigheid 
borduurt men er mousselien en batist. Zoowel in hare nabij- 
lieid als op een verren afstand van hare kantoren, tot in het 
R hijndal, tot in Zweden en Beijeren, in de dorpen van onder- 
scheidenc districten, in de afgelcgen hu tten , heeft zij als een 
mierenhoop van bekwamc handwerkslieden doen ontstaan, die



onder hare leiding de schoonstc werken vervaardigen. Wij 
hebben in een magazijn van St. Gallen een bewonderenswaar- 
dige vei'scheidenheid van die bekoorlijke arabesken , van die 
weefsels van Arachne gezien ; onder anderen een zakdoek, over 
zijn gansche uitgestrektheid met bloemcn en guirlandes bezaaid, 
aan zijne vier koeken versierd met Vignetten, met de naald 
bewerkt en zoo keurig en bevallig, dat zij het stift van een 
teekenmeester cer zouden aandoen. Die zakdoek, waaraan 
onderscheidene personen liegen maanden hebben gearbeid en 
die een duizend francs zal k o sten , is bestem d voor de bruids- 
korf van een jonge dame te N ieuw -Y ork , misschien dc dochter 
van een dier verständige Amerikaansche speeulantcn, die hot 
geluk hebben gehad achtereenvolgens drie gelukkige bankroe- 
ten te slaan.

St. Gallen heeft agenten en kantoren aan dc overzijde van 
aile zeeën en maakt borduurwerken voor al de streken der we- 
reld; goedkoope borduurwerken voor dc nederige bevolking 
van Zweden en Noorwegen; weelderige borduurw erken voor de 
kwistige volkplanters der Antillen; fantastische borduurwerken 
voor dc Indische Nabobs. Laat een nicuwe streck bevolkt wor
den, laat een land rijk worden, die streek, dat land zullen 
zieh weldra erkennen als schatpligtige van de kleine stad St. 
Gallen. Reeds lieft zij belasting van de goudgravers te San 
Francisco; weldra zal zij diu gaan vragen in de vlakten van 
Australie.

Uit de opbrengst van dien arbeid, die zoowcl de verleide- 
lijkste blikken als de krachtigste fantazijen boeit, bouwen de 
fabriekanten zieh trotsche lmizen, koopen zij lagchendc land- 
goederen, en de arme handworkste rs , die zij bezigen, verdie
nen vijftien to t twintig sous per dag, waarvoor zij van den 
morgen tot den avond gekluisterd zijn voor het raam, waarop 
het ligte weefsel is uitgespannen, dat zij als het ware met 
haar naald moeten beschilderen. Van jongs af vangen zij 
onder het oog harer moeder die taak aan, welke die van ge-



licei haar lcvcn zijn zal. In hare jeugcl beginnen zij met de 
grofste borduuvsels en eindigen evenzoo als haar gezigt ver- 
zwakt. 0  rampen en eilenden der nijverheid ! Hoc velcn 
zijn er onder de elegante vrouwen, die met een ligte hand 
een dier zoo rijk geborduurde zakdoeken aanvatten, of onder een 
(lier met bloem bouquetten doorzaaide gordijnen insluimeren, 
die daarbij denken aan het lijden, dat meer dan een ongeluk- 
kig wezen zal ondervonden liebben bij het voltooijen van ieder 
dier kokette versierselen in een duistere hu t, met de zorgen 
van gisteren eil de zorgen voor morgen!

Eens heb ik in een dier nijvere woningen, verspreid door 
de bergen van het kanton St. Gallen, een dier vrouwen gezien, 
die van het opgaan der zon zoo ijverig werkten, dat hare han- 
den stijf waren, en dat zij roode kringen onder hare oogen 
had. Bij haar zat op een bankje, en krachteloos tegen den 
m uur leunende, een bleck cn mager k ind , dat wegkwijnde met 
de tering onder de leden. Be arme m oeder werkte met zoo- 
veel ijver om met de vruclit barer opoffering hem eenige dier 
gencesmiddelcn te verschaffen, die hij behoefde, en daar onder 
zonken ook hare krachten w eg, en met ieder der steken, die 
zij deed voor de eene of andere reine de salon, is welligt een 
b itter gevoel van het tegemvoordige, een smartelijke vrees voor 
de toekomst verbonden.

Een andermaal zag ik buiten de stad aan den oever van 
een bcck, onder de schaduwrijke takken van een wilg, een 
klein rneisje van, zooals men mij zeidc, elf jaar cn dat men 
voor niet onder zou liebben gehouden dan zes, zoo klein en 
zwak was zij. Zij boog het lioofd over het borduurraam , cn 
liare taak boeide zoo zeer liare aandacht, dat zij er zieh zelfs 
niet van afkeerde toen ik met haar begon te praten. Ik ver- 
nam dat zij een wees was, en dat zij met onophoudelijk bor- 
duren dagelijks ongeveer zeven sous (zeventien en een halve 
cent) verdiende. Toen ik van haar weg ging gaf ik haar on
geveer haar dagloon, eil 110g hoor ik die zachte en aandoen-



lijkc stem in mijne ooren weêrklinken, waarmedc zij bij ket 
ontvangen van die aalmocs zeide: uDank Ihnen vielmal” (Ik 
dank u wel).

Iloe  smartelijk nu ook die op zieh zclf staande tooncclcn 
van liet handelsleven, die beeiden van de gelaten armoede te 
midden van de trotsche beweging der speculatie ook zijn mö
gen, zij zijn het nogtans m inder dan in onze groote fabrieken, 
waar duizenderi en dnizenden arbeiders, slaven van de nood- 
zakelijkheid, eindelooze uren moeten doorbrengen, opgesloten 
en bewaakt door een norschen meester in een sombere werk- 
plaats, in een verpesten dampkring. H ier zit ten minste iedere 
werkster aan haar eigen haard; door haar venster ademt zij 
de buitenlucht in, ziet zij hären heuvel groenen of de planten 
bloeijen in haar tuin. Zondcr zieh van haar werk af te wen
den geniet zij de kostelijke gaven der na tuur, het lieht des 
hemels, de genren van den bodem of de rust van haar lan- 
delijk dak. Ter cere van de stad St. Gallen moet ik het zcg- 
gen, bare nijverheid lieeft dorre gronden bcvolkt, kiemen van 
welvaart in bare beemden gestrooid, liefelijke woningen opge- 
trokken tot op den top der rotsen, en hot is schoon die groote , 
trotsche bergen te zien bezieh! door den arbeid van den m ensch, 
en men wordt onuitsprekelijk verrast als men op de hoogte 
van Heiden en van Vogelinseck huizen aantreft, wier bcvalligen 
bouw trant meer dan een onzer provinciesteden zieh niet zou 
behoeven tc schämen.

Van die hoogten daalt men tc midden van een bijna onaf- 
gebroken reeks van butten längs een met frissche grasperken 
omzoomden weg in het verrukkelijk bassin van het Rheinthal af, 
dat van den top der rotsen, die over A ltstadt heen hangen, 
zieh aan de blikken der reizigers voordoet als de vallei van 
Geneve van den top der Faucille.

W at mij aangaat, toen ik die streken doorkruiste, ondervond 
ik eene aandoening die haar eene bijzondere aantrekkelijkheid 
gaf. De schaduw en de geur der pijnboomen herinnerden mij



mijn geboorteland; (le aanblik der vvitte huizen als ooijevaars- 
nesten op groene perken gezaaid, b ragt mij terug in de dagen 
mijner kindsheid, van mijn kindskeid , ontloken in de bergen 
van Franche-Com té.

Door cen omwcg in bet kanton van Appenzell, door het 
vriendelijke nijvere stadje T rogen , längs een der schilderachtig- 
stc wegen to midden van bergen, bedekt inet hooge dennen- 
bosschen en van valleijen, die zieh als groene linten door de 
bergen kronkelen, ben ik weder in het kanton St. Gallen ge- 
kom en, en bevind ik mij andermaal op een grond, bevrucht 
en ontgonnen door een katholijke corporatic en door een pro- 
testantsehe magt overweldigd.

In bet begin van de achtste eeuw doorkliefde cen ijverigc 
zendeling in een wrak bootje het meer van Constanz en daaldc 
naar het Rheinthal af. Die schoone breede vallei, waar de 
arbeid zoo gemakkelijk en de oogst zoo overvloedig is, was niet 
wat hij zoclit. Die moedige mannen gevoclden behoefte aan 
eene moeijelijke taak , aan hinderpalen die zij te boven mocstcn 
kom en, aan gevaren, die zij tc trotseren hadden; hoc ruwer en 
steiler de weg was, waarop zij zieh w aagden, hoc nicer zij er 
zieh in hun brandenden ijver over verheugden. Even als de 
klnizenaars van Thebaïs schiepen zij behagen in m ateriëel lij- 
den en ontloken zij in de woestijn. Even als die predikers 
der eerstc kerk zöchten zij de ruwste plekken op, om er het 
teelcen tc planten van hun geloof, en de onbeschaafdste volken, 
om hun de blijde boodschap te breiigen.

De vrome Pirm inius, die rceds op verschillende plaatsen 
lloosters had gesticht, geleidde in het hart der bosschen van 
Pfeffers cen twaalftal zijner jeugdige volgclingen, die even als 
hij inet ijver tot uitbreiding van het Christendom bezieh! wa
ren en stichtte er een huis, dat zieh door zij ne werken een 
grooten naam heeft. verworven.

Aan den voet van den berg , waarop zijne kerk zieh verhief, 
ontdekte een jager in het jaar 1000 aan een in de lucht op-



stijgenden rook do hcctc b ro n , waar tlinns icder jaar zooveel 
zieken heentrekken om er een middel tcgen hunne kxvalen tc 
zoeken. Die bron, achter in een donkere grot verborgen, is 
door de geestelijken van Pfeffors toegankelijk gemaakt längs 
een in de rotsen gehouwen weg; in de nabijheid hebben zij 
een huis gebouwd, en zoo hebben zij een der elementen van 
den voorspoed van het kanton St. Gallen in bet leven geroe- 
pen. Oin hen voor dat vernuftig werk, voor hunne weten- 
schappelijke studicën en voor al het goedc, dat hunne corporatie 
gedurende rneer dan duizend jaren rondoni zieh heen ver- 
spreidde, te beloonen, heeft de regering van St. Gallen de 
eerwaardige vereeniging ontbonden, en de grondcn die zij al- 
lengskens door arbeid had uitgebreid of door vromc giften 
verkregen, verbcurd verklaard. Die edelmoedige regering heeft 
evcnwel, terwijl zij de conventie navolgde, welke ten genoege 
van de Fransche patriotten zieh van de bezittingen der gces- 
telijkheid meester m aakte, een gewetensbezwaar gehad, waar- 
over onze Dantons en onze Robespierres zieh weinig bekom- 
merden. M et énn slag nani zij ecneigendom , dat geschat werd 
op vijfmaal honderd duizend francs, maar zij was kieseh ge- 
nocg om aan de geestelijken, die er de bezittcrs van w aren, 
een lijfrente te verzekeren, een pensioen van achttien honderd 
gulden aan den superior en van duizend gulden aan dc b ree 
ders. Toen dit gedaan was, moest zij met staathuishoudkundig 
beleid het middel zoeken om van die eigendommen op dc 
voordeeligste wijs partij te trckken , cn dat is haar gelukt. 
Van het huis van den abt van Ragatz heeft zij een hôtel ge
m aakt, dat zij tegen klinkende m unt vcrhuurt. H et klooster 
van Pfeffers werd in een krankzinnigengesticht herschapen.

Zonderling voorbccld van dc hcdcndaagsche omkeeringen! 
Daar waar eertijds dc zangen in de kerk weêrgalmden, daar 
klinken nu dc schrille kreten van den waanzin. Daar, waar 
door een vroom denkbceld orde heerschte, wordt die nu gc- 
vcstigd door het dwangbuis. Hoc uitgestrekt overigens dit



gestiebt ook zij, bet is nog lang niet groot genoeg oin al de gek- 
ken te bevatten, die sedert twintig jaren in Zwitserland zulke 
prächtige hervormingen ondernomen hebben.

Op een Zondag bei) ik bet dorp Pfeifers bezecht, dat ver- 
spreid ligt in een frissche vallei tusschen twee rijen heuvels 
die bet omsluiten en bet inet hnn pijnbosschen overschaduwen. 
Al zij ne inwoners waren rondoni de kerk gezeten, onbewege- 
lijk , zwijgend tusschen de mis en den vesper. Betreurden zij 
niet de godsdienstige kracht van de onde abdij, en herdachten 
de armen niet met weemoed de aalmoezen die zij u it een broc- 
derband on der bet kerkportaal des kloosters ontvingen? Om 
bet regt te hebben op die aalmocs mocten zij krankzinnig 
worden. B at is hot dagelijksch brood wat duur gekocht!

Ik  moet ter cere van bet démocratise!) bestuur van St. Gallen 
zeggen, dat bet bewonderenswaardige werken beeft doen aan- 
leggcn längs de T am ina, aan den kant van de b ro n , en dat 
bet te Ragatz ecu uitmuntend hotel beeft, ingcrigt, ecn van de 
besten die er in Zwitserland bestaan.

Daar tracht ik te schrijven en naar mijn beste weten tc schrij- 
v c n , maar niet zondcr menigmaal pen en papier op zij de tc 
sclmiven en mij al droomende voor bet venster tc plaatsen en 
langen tijd bet panorama tc besehouwen dat zicli voor mij ont- 
rolt. Ik  zou wen sehen het te beschrijven en ik ben te vorcn 
zcker dat het mij niet zal gclukkcn, maar hoc het ook u itv icl, 
ik geef het ten minstc als ecn soort van aquarel met goedcn 
wil geschctst.

Voor mij no voctcn strekt zieh cene breede vlakte u it ,  over- 
dckt met landelijke w oningen, met vruchtboom cn, met golvend 
g raan , met grocne grasperken. Die vlakte wordt doorsneden 
door den Rhijn die uit de omstreken van Spliigen, ongeveer 
dertig mijlen van hier, neêrdaalt, en tc midden van die velden, 
van die voren heenglijd t, in het onschuldig en zoet gevoel 
zijner je u g d , zondcr een voorgevoel tc hebbcn van den gevaar- 
lijken sprong , die hem te SehafFhauscn w acht, van de stijve mil-
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lionairs, waarvoor hij zieh zal moeten bukken onder do bvug 
van Bazel, van de romantische avonturen, die hem wachten 
tusschen Coblenz en Keulen, en van zijn droevig uiteinde in 
de dorre duinen van Zuidholland.

Op zijn anderen oever verhelfen zieh amphitheatersgewijze 
de bloeijende heuvels van het kanton van Graauwbunderland, 
en boven die heuvels de rotsachtige eu steile top van de 
Falknis, wier toovcrachtige aanblik voldocnde is om reeds in 
den morgen al zijne plannen voor den dag in duigen te doen 
vallen, even als die bergen van m agneet, waarvan de onde 
reizigers spreken, welke de schepen verbrijzelden door het daar- 
aan bevestigde ijzenverk tot zieh te trekken.

Zij die de zee niet anders hebben gezien dan in het voor- 
bijgaan längs een of anderen oever, kunnen zieh niet verbeelden 
dat deze eindelooze watervlakte ieder oogenblik eene verbazing- 
wekkende verscheidenheid van tafereelen kan aanbieden. H un 
die niet tusschen de bergen geleefd hebben, is het eveneens 
geheel onbekend welk eene verandering er op hot voorhoofd 
dier schijnbaar zoo gelijkvormige reuzen plaats heeft.

Zeeën en bergen, hemelsehe grootheid der n a tu u r, er ligt 
in de beschouwing van uw verheven schoon eene onuitspreke- 
lijke bekoorlijkheid, waarvan geen ander een denkbeeid geven 
kan, en hij die zijn geest met die aanschouwing heeft ver- 
vuld, wendt er zieh slechts met een soort van verblinding van 
af, die hem de zorgen van het gewonc leven doet vergeteli.

De Falknis wier puntige top boven de haar omringende 
bergen uitsteekt even als de spits van een Gothiselie hoofdkerk 
boven de muren eener stad, lokt mij gedurig tot de aan
schouwing van een nieuw toonccl uit. Nu eens is haar kruin 
bij het aanbreken van den dag verzilverd als de schedcl van 
een grijsaard; dan weder verlieft zij zieh zwart en donker als 
een vuurtoren in de schadnw, wanneer zijne lichten zijn uitgedoofd. 
Onophoudelijk hoopen de wolken zieh o]i haar kruin op. Soin- 
tijds ontrollen zij zieh in dünne vlokken een sjerp gelijk, längs



hare zijclen; op een anderen tijd , door een onstuiinigen wind 
voortgezweept, vliegen en stormen zij over de rotsen als ge- 
wiekte ruiters ; wederom later bedekken zij haar top met een 
azurcn sluijer die zieh in het blaauw des hemels verliest. leder 
oogenblik doet zieh de Falknis aan den blik in een gclieel 
ander karakter voor, even als een door een bewegelijken geest 
bezield b ee id , waarop de glans eener vrolijke gedachte de uit. 
drukking eener diepe droefheid vervangt.

Nabij het hôtel heeft men een ander zeer uitgestrekt en zeer 
aangrijpend gezigt. In een lange, tusschen twee rotsm uren als 
een diepe bres geopende kloof, britischen de golven der Tamina. 
Of het die stroom is, die zelf, even als een andere Rolands
degen, de beide bergen, aan wier grondslag hij knaag t, heeft 
gcspleten, of dat hij zieh slechts längs een natuurlijke helling 
in een door een zondvloed gegraven afgrond nederstort, is een 
vraag die tot het gebied der geologen behoort, eil wier op- 
lossing ik mij wel zal wachten te beproeven. In mijne een- 
voudige onwetendheid beschouw en bewonder ik veci liever 
de uitwerking dezer onstuimige, door de ncdertuimelendc vollen 
gevoedc w atcren, die inet het geraas van den donder tusschen 
de pijnbosschen voortwentelen. Bij het zien dezer golven, zwart 
geworden door de lagen van leisteen , die zij ondermijnen en in 
haar vaart m et zieh voeren, zou men- meenen de zwarte wateren 
van den alouden Cocytus te aanschouwen ; bij het zien van het 
soort van hol, door welks sombere bogten zij henen b ru ischen , 
zou men meenen den ingang van den duistereu Acheron voor 
zieh te liebben.

Langs dezen stroom hebben de ingénieurs van St. Gallen een 
m oeijelijken, steilen weg aangelcgd, d ie, hier en daar in de 
levende rots uitgehouwen, hier en daar op een m uur rü stende , 
niet zoo stout, niet zoo woest is als de gelijksoortige weg die 
van St. Laurent naar de groote Chartreuse loopt, maar niet- 
temin dikwijls hoogst indrukw ekkend van voorkomen is. Langs 
de zij den van dezen weg strekt zieh een reeks van pijnboom-



honten pijpen uit, die naar Ragatz een gedeelte der badbvon van 
Pfeffers overbrengen. B it lieilzame water, dat zieh tot in den 
niarmeren bodem van het hôtel n its trck t, en , gedurende den 
zomer, het lijden van een aantal zieken verzacht, is in zijn 
kanaal verborgen. De voorbijgangers zicn hot nict en hooren 
zijn ligt gem unnel nict : dc voorbijgangers hebben het oog ge- 
rigt op de bruischende oppervlaktc van den stroorn. Hoc lncnig- 
uiaal in het leven blijven onze blikken en onze gedachten zieh 
hepalen bij het rum oer dat ons te vergeefs in beweging brengt, 
terwijl naast ons, nict heldere golven, in dc schaduw de lieil- 
zaiue bron der goede gevoelens voorbijvlocit, die ons de rust 
der ziel zou hergeven!

Ongeveer een gelicel nur trek t men längs dc boorden der 
Taniina tusschen digte bosschen en wild bruischende water- 
vallen voort, vervolgens bereikt men een kleine ruim te, waar 
men dc voornaamste badim igting aantreft, een groot somber 
lmis, dat het strenge voorkomen heeft van een klooster. Baar 
vercenigen zieh zij die inderdaad ziekzijn , zij die naar de baden 
gaan, niet ora eene afleiding tc zocken voor de wcrcldsche ver- 
moeijenissen des w inters, of oin een der voorschriften van de 
elegante maatschappij der salons op te volgen, m aar om een 
weldadig werkend genecsmiddel voor wezenlijk bestaandc krank
ten tc vinden.

I lc t  bronw ater, dat men van Ragatz laat kom en, verliest 
on der weg een dcel van zijne kracht; hier is het krachtiger en 
toch is men nog nict aan de bron zelve. Om die te bereiken, 
moet men een grot van een kwartier lang over een soort van 
brug binnendringen, die op de zijden der rots is aangebragt 
boven de Tam ina, door het smclten der sneeuw en de b e k e n , 
die er van den top der bergen in afdalen, gezwollen. Gecn 
menschclijk wezen heeft zieh voor het eerst op deze brooze 
planken durven wagen zonder een ongewonc aandoening tc 
ondervinden. Voor zijne vocten schuiint en bruischt in een 
verward donker het water van den strooni; boven zijn hoofd



vereenigen zieh rotsmassa’s, waardoor liij slcchts hot daglicht 
als een fijnen dünnen draad ontwaart. Duistcrnis eil gebul- 
der der water en, aan dat eens orkaans ge lijk , rotsachtige 
paden, een rotsgewelf waarop reusachtige bergen d rukken , alles 
is daar als door eene verschrikkelijke romantische opvatting 
vereenigd, om den geest te verrassen en te doen ontstcllcn, 
of om een denkbeeid te geven van de verschrikkingen des Bijbels.

Aan den voet van den berg H ekla, terwijl zij de Geysers 
lninne kokende w ateren, te m idden van een met sneeuw be- 
dekte aarde , zagen opw erpen, geloofden de onde bewoners van 
IJsland dat zij het vagevuur zagen. Ook ik heb mij bij de 
Geysers neêrgezet ; ook ik ben des nachts u it den slaap gewekt 
door het gedonder hunncr opbruischingen ; maar indien ik in 
de natuur een zigtbaar beeid van het leerstelscl des vagevuurs 
zou willen zocken, zou het daar voor mij aanwezig zijn, aan 
het einde van dezen langen duisteren weg, waar men van de 
gelicele wereld is afgescheiden, on der de grotten van Pfeifers, 
in deze putten van kokend water, wier hitte cn zwavelreuk voor 
een aantal kranken een middel is om het zaligc genot der ge- 
zondheid op nieuw te smaken.

Bij het vcrlaten van dit hol is het een weeldc op nieuw den 
uitgestrekten blaauwen hemel te zien, de frissche lucht in te 
ademen cn wederom in het bloeijende dal van Ragatz af tedalen.

Op de reizen, die ik altoos verlang te doen, op de reizen 
waarbij men in volle vrijheid zijn weg kan volgen gelijk een 
beek, zieh aan de lange kronkelingen zijner fantazij kan over- 
geven , vindt men oorden, die men voorbijgaat als menschen 
welke men in de afwisselende drukte der salons ontmoet. Deze, 
en vaak de meest geroem de, wekken in ons geen enkcl ge- 
voel van sympathie op. A ndere, van wie wij nooit hebben 
hooren spreken, en waar wij tocvallig aankom en, verleiden 
ons op het eerste gezigt door eene oiibeschrijfelijke bekoorlijk- 
lieid. Wij gevoelen dat onze blikken er vredig met ons leven 
op rüsten , dat onze ziel, aldus gedrukt er zieh opent om er



zieh zelve te vergeteli en er hare lagchendste denkbeelden 
nit te störten. Wij sprekcn met hen als met onde vriendeii; 
wij deelen hun onze verwaehtingen en smarten m ede, en het 
schijnt dat zij elk onzer aandoeningen beantwoorden door den 
glans hunner k leuren, door limine vrolijke akkoorden, en door 
het klagelijk gemurm el hunner wateren. Wij wandelen längs 
grillige paden, onder hun gehinderte, te midden hunner bloem- 
stengels, al onze arme geliefkoosdc droomen medevoerende; en, 
even als wij 011s die plekken herinneren, die wij tot onze ver- 
trouwden hadden gem aakt, komt het 011s voor, dat zij onzer 
ook gedachtig moeten zijn in haar blijden lentetijd, in de droef- 
geestige dagen van den herfst eil zelfs onder haar ijskoud 
winterkleed. Nieuwe dwaze begoocheling die zieh bij zoovele 
anderen voegt! Wij hebben de zuiverste kern onzer ziel aan 
den grond toevertrouwd, waarin zij niet kan ontkiem en, aan 
de winden die er mede speien. M aar zoo sterk is de aandrift 
en de kracht der assimilatie van den mensch, dat hij, wat liij 
ook doen möge niet in zieh zelven gekeerd kan blijven. Indien 
hij zieh van de maatschappij verwijdert, zal hij daardoor niet 
aan de wet van zijn bestaan ontvlugten, die een wet der liefdc 
is. Hij zal naar de eenzaamheid vlugten en slechts in het 
hart der natuur de vurige behoefte aan mededeeling en mc- 
degevoel met zieh voeren, die hij niet meer aan de wereld 
wil toevertrouw en.

Aan de baden van Ragatz lieeft men geen speeltafcls zoo 
als te Baden en lioort men de toonen van het voi orkest niet 
weêrklinken zoo als te H om burg, en hun bestuurder hemelt 
ze in de dagbladen niet met grooten bluf op; vandaar komt 
het dat zij enkel door ziehen bezocht w orden, die er werkelijk 
liehoeftc aan hebben, of door reizigers, die op weg naar den 
Splügen zijn. W ie er echter gekomen zijn, niet door eene 
smartelijke noodzakelijkheid, maar door de aantrekkingskracht 
van een heerlijke pick, zullen er gaarne vertoeven en wenschen 
er noginaals terug te keeren.



Langs een aangenaraen wandclwcg in liet Rheintlial, aan den 
voet van wijngaardhellingen en eenige bouwvallen van kasteolen, 
bereikt men den ouden burg t W allen stadt; met eon stoomboot 
doorklieft men liet meer, dat deze beheerscht, ceil vrij bcvalligc 
w atervlakte, maar in de reiswijzcrs van Baedeker en Ebel met 
al te opgewonden bewoordingen beschreven. Met ecu van een 
dek voorziene bark , die mij de vredige Ilollandsche trekschui- 
ten in hcrinnering b rcn g t, kom t men door een breed kanaal 
in liet m eer van Z ürich , dat sclioone meer, hetwelk, jam mer 
genoeg, een weinigje te veel op een operadecoratie gelijkt, 
met een groot aantal aanmatigende dames, die er de laatste 
modeartikelen ronddragen , en een menigte jeugdige of onde 
bedorven lions, die er, gedurende den zomer, als droefgeestige 
sonn ette n of kokette madrigaux 1 rondfladderen.

Deze hoofdplaats van het kanton , die hare wittc lmizen 
längs den oever van het meer u itstrekt en hare "onde torens 
en nieuwe fabrieken in zijne wateren w eêrspiegelt, is mij be
ll end. De beweging der nieuwere tijden heeft Zürich tot een 
stad met twee aangezigten gemaakt. Op de helling harer heu- 
vels heeft men de naauwe s tra te n , de kleine wink cl s , de ge- 
sloten lm izen, waar alles den fieren onafhankelijken geest der 
Zwitsersche n a tie , het koude individualisme van het protes- 
tantsche leerstelsel, van de prediking van Zw ingli, den Luther 
dezer landen , ademt. Aan de boorden van het meer ontwaart 
men in al haar glans de bcdrijvigheid van het moderne lcven, 
met zijne industrie , zijne liefde voor de weelde en zijn cosmo- 
politismus ; hôtels en m agazijnen, bedrijvige fabrieken en schit- 
terende w inkels, voorkomende bedienden en gedienstige schui- 
tenvoerders; geheel-een wereld van haastige en gehaaste li eden 
is daar b ijeen , die al de talen spreekt, al de godsdicnstcn 
toelaat en zieh er volstrekt niet om beküm m ert n it welk land 
men kom t, mits men slechts wigtige dukaten te verteren hebbe.

I le t  kanton Zürich is een der meest bevolkte en rijkste van
1 Zekei- soort van puutdicht met ongelijke verzen. v e r i .



den Zwitserschen Bond. Men telt er d rie duizend lion der d 
vijf-en-zestig zielen op een vierkante mijl. E r zijn weinig lan
den in Europa die zulk een opeengedrongen bevolking bezittcn.

De ban d e l, de fabrieken bezielen deze nijvere bevolking en 
raaken liaar rijk ; fabrieken van machines —  daar is er eene 
die niet minder dan acht honderd werklieden onderhoudt; 
fabrieken van katoenen goederen, linten en zijden stoffen. 
Duitschland wordt door hare voortbrengselen overstroom d, die 
echter niet zoo prächtig als onze stoffen uit Lyon en Saint- 
Étienne , maar ook minder kostbaar zijn. Deze fabrieken zijn 
over het gelicele kantoii verspreich Men vindt er zeer aan- 
zienlijke in den bürg t Uster en in het stadje W interthur. De 
schoonste evenwel heeft men in Zürich.

Deze onde stad Zürich , die hare wallen zoo flink verdedigd 
heeft tijdens de Zwitsersche oorlogen tegen Oostenrijk en de 
Bourgondiërs, heeft ze niet kunnen bewaren tegeuover den 
vooruitgang der nijverheid. Zij heeft haar granieten liarnas 
verbroken , een goed deel barer bevolking heeft zieh buiten 
haar oorspronkelijken omkreits verspreid, even als een nieuwe 
bijenzwerm buiten de te enge korf. De onde stad, op de oevers 
van de Limath gebouwd, bewaart haar gestreng karakter, bare 
naauwe en bogtige stra ten , hare door den tijd zwart gewor
den lniizen. M aar digt daarbij, op de oevers van het m eer, 
verrijst eene andere lagchende en bevallige, bedrijvige en on- 
dernemingzieke stad. Daar onophoudelijk gloeit het fornuis, 
sist de stooin, wentelen de räderen en loopt de ligte schiet- 
spoel tusschen de handen van den wever. H et welslagen eener 
onderneming noodigt den kapitalist tot eene andere speculatie , 
de voordeelige fabrick doet eene andere fabrick verrijzen, en 
daardoor ziet men ieder jaar rondoni Zürich de kantoren en 
fabrieken in aantal toenemen.

Op ongeveer een mijl afstands der stad heeft men een met 
bout bewassen heuvel, waaraan men den naam van de W aide 
geeft. Op dezen heuvel staat een fraaije herberg, zoo als men
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in Zwitserland slechts op de schil'derachtigste plckken aantreft. 
Ik wensch raijnen vrienden to e , dat hun het geluk möge ten 
deel vallen in die herberg op een of ander heerlijken dag t,e
ontbijten. De tafcl staat in den tu in , onder de pijnboomtak-
ken, aan den rand van een terras. De basterd-nachtegaal zingt, 
terwijl liij van boom tot boom fladdert; de bij gonst om de 
bloeijende planten, eil de in het gras verborgen krekel lieft, 
vrolijk zijn zomerzang aan. Een sclioon en ingetogen meisje 
bedient zelf met een heusche bevalliglieid de gasten barer moe- 
der. Terwijl ik het oog sloeg op bare zachte blaauwe oogen 
en haar open en innemend gelaat, dacht ik aan de dochter 
der kasteleinesse, door Uhland, den beminnelijken Duitschen 
dichter, in een zijner balladen bezongen :

Een drietal gezellen trok over den R liijn,
Heu lokte er een herberg om jolig te zijn.

hZeg, moeke, is uw hier en uw wijn 110g zoo goed?
Ban waar toeft uw dochter? Ze brengt ons geen groet.”

„ „Mijn bier is nog krachtig, mijn wijn is nog klaar.
Maar ’t meisje stiert gistren en ligt op de baar.” ”

Zc traden naar binnen: de hist van lict liuis,
Ze lag daar als marmer in koolzwarte kluis.

En de eerste hief siddrend het lijkkleed omhoog,
En staarde op de doode, den weemoed in ’t oog.

„A ch, zoo gij nog leefdet, beminnelijk kind,
Ik had van dit uur af u teeder bemind !’’

Be tweede sloeg zwijgend liet lijkkleed weêr digt,
En keerde zieh at met de hand voor ’t gezigt.

„ A ch , dat ik u tlians als een doode hervind !
Sinds jaar eil sinds dag heeft mijn ziel u bemind.”



Be derde hief ’t kleed weêr en drukte terstond 
Een viirigen kiis op den ijskouden raond.

«Al zijt ge gestorven, mijn hart mint u toch ,
En ’k zal u beminnen in eeuwigkeid nog.” 1

De jeugdige kasteleinesse der W aide is wel sclioon genoeg 
om ook teedere gevoelens in te boezemen ; maar het komt 
mij voor, dat zij niet bestem d is oin, als de in de ballade 
bezongene, spoedig in een somber lijkkleed gehuld te worden.

Van de hoogte der W aide lieeft men in zijne geheele uit- 
gestrektheid het panorama van Z ürich , het meer en de groene 
heuvcls waardoor het omringd is , de bergen die het beheer- 
schen , de talrijke gebouwen die zijne oevers versieren : lan- 
dclijke lm tten , lusthuizen, spinnerijen en fabrieken van aller- 
handen aard.

Boven deze verschillende gebouwen, met witte m uren, glin- 
sterende vensters- en groene zonneblinden verlieft zieh in haar 
grootsche majesteit de hoofdkerk van Z ürich , de M ünster, eene 
der oudste kerk van Europa.

Door hare Byzantijnsche bogen , op groote zwarte oogen 
gelijkende, zou men zeggen dat zij met verba zing op de be- 
weging en de scheppingen der hedendaagsche nijverheid necr- 
zag, die zieh rondom hare wanden ontwikkelen. M aar die eer- 
w aardige, door vrome handen gestichtc, door de inildheid 
van ICarel den Groote en tallooze patriciërs verrijkte Münster 
heeft wel andere dingen gezien. Hij was gedurende een aan- 
tal eeuwen verhecrlijkt geworden door de feesten, de pleg- 
tige diensten van het katholicism e, en op zekeren dag heeft 
hij zijn heiligen predikstoel zicn beklimmen door een der vu- 
rigste dienaars der Hervorm ing, den onstuimigcn Zwingli, die, 
even als Luther, met ijver het pausdom had gediend, die na

1 Beze ovcrzetting bchoort tot de liederen, door mij Buitschlands dichtcrs na- 
gezongen ondcr den titcl van : Geest en Hart, in 1861, bij den uitgever dezcs 
versehenen. yeux.



den ooi'log der Franschen in Lom bardije, ten jare 1512, zelfs 
een pensiceli van den Paus ontving, die, cindclijk, het pries- 
teranibt in het klooster van Einsiedlen bekleedde.

En Zwingli liet zieh door de ketterijen van de zestiende 
eeuw m edeslepen, en in de hoofdkerk van Zürich predikte 
hij zijne nietiwe leer, en de edclc kerk werd van haar taber- 
nakel beroofd, door dolzinnige scheurmakers geplunderd, en tot 
de harde en droovige naaktheid van een protestantschen tempe] 
teruggebragt. *

Maar de woningen der goede, door den koophandel rijk ge
w orden, burgers van Zürich zijn met schilderijen en andere 
kunstvoortbrengselen opgeluisterd en het hôtel Bauer beroem t 
er zieh op een der schitterendste hôtels van Zwitserland te zijn.

■ De oplettende lezer zal reeds meer dan eens licbben opgemerkt, dat Marmici- 
behoort tot de vijanden van het protestantisme; dat in zijn oog bijna alleen het 
katholicisrpe cdcle mannen heeft opgeleverd, terwijl de katholijke landen en provincien 
schier uitsluitend zijne sympathie wegdragen. Tcgcn dezen laatsten uitval van den 
op dit punt dweepzieken schrijver antwoorden wij alleen, door te verwijzen naar Pro
fessor ter Haar’s Geschiedenis der Kerkhertiorming in Tafereelen, eerste dcel, vierde 
druk, bl. 300— 332. Daaruit blijkt, dat Zürich voor Zwitserland is geweest wat 
Wittenberg voor Duitschland was, en de mcnsolilieid zieh gelukkig mag rc- 
kenen, dat Zwingli op het raadhuis van eerstgemelde stad zijne zeven-en-zestig 
artikelen op den 29stcn Januarij heeft verdedigd, en de raad van Zürich den edelen 
man heeft vrijgesproken van alle kcttcrij, in spijt der pogingen van den Vicaris 
Faber, die, niet als de Zürische raadslieden, krachteus de Heilige Schrift sprak, maar 
zieh op het gezag der ICcrk en der Overlevering beriep. vert .
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P o n ta r l ie r .

Door zijne staatsregeling is Zwitserland, gelijk men w e e t, 
in twee-en-twintig kantons verdeeld. Door de taal is het in 
twee koofdafdeelingen gesplitst : het Fransche Zwitserland, het- 
welk het kanton B azel, Poren truy, F reiburg , Neuchâtel, W aad, 
Geneve en W alliserland be vat; en het Duitsche Zw itserland, 
dat u it de overige kantons bestaat.

Zürich is voor het Duitsche Zwitserland wat Geneve voor het 
Fransche Zwitserland is ; de protestantsche, door Zwingli, even 
als Geneve door Calvijn, onderwezene s tad , bloeijendc door 
koophandel en nijverheid, en te gelijk de zetel der lettérkunde 
en wetenschap.

Te midden van al hare fabriekeii en van al hare entrepôts 
van zijde en katoen, bewaart Zürich een bibliotheek die meer 
dan vijftig duizend deelen en meer dan drie duizend liand- 
schriften bevat. Zürich bezit een op de leest der Duitsche 
Universiteiten geschoeide akadem ie, en, in 1855, he eft de Zwit- 
sersche Eijksdag er eene polytechnische school gestiebt. Zürich 
noemt met trots de beroemde namen van een aantal m annen, 
die binnen hare muren zijn geboren of er ge wo on d hebben, 
onder anderen Koenraad Gessner, d ie , in de zestiende eeuw,



een kruiclkunclig stelscl ontw ierp, dat al de vorigen verre over- 
tro f ; Salomo Gessner, wiens zaclite en weeke idyllen een over- 
dreven günstig onthaal vondeu, dat zieh niet kon staande lioti- 
d e n , dewijl liet karakter der w aarheid, dat er de hoofdeigen- 
scliap van moest u itm aken, er gchcel en al aan ontbreekt.

In dezclfde stad Zürich hebben F uessli, die een kunstenaar 
van talent was ; Lavater, de beroemde schrijver der Gelaat- 
k u n d e , Ebel, aan wien men een uitm untende beschrijving van 
Zwitserland te danken heeft ; Pestalozzi, die zijn fortuin en zijn 
leven wijdde aan edelmoedige werken van opvoeding, geleefd.

Te Zürich zag H add loub , de beminnelijke m innesinger, die 
op zulk eene innemen de wijze de genoegens der liefde en de 
bekoorlijkheden der lente heeft bezongen, het levenslicht. Ein- 
delijk was het een burger van Zürich, Rudiger Manasse, die 
er z ieh , in de veertiende eeuw , op toelegde, de werken der 
ou de Duitsche en Zwitsersche dichters bijeen te breiigen , waar- 
aan men den naam van minnesingers heeft gegeven, en te Zü
rich heeft men in 1748 een eerste bloemlezing hunner wer
ken het licht doen zien.

Even als onze 'trouvères en troubadou rs, zijn deze minne
singers de geliefkoosde gasten der adellijke huizen geweest. 
Ecnigen onder lien waren zelfs groote h ee rcn , souvcrcinen en 
prinsen. Zij verhcerlijkten den moed van den m an, de sclioon- 
heid der vrouw, en hunne zangen hebben vooral onder de ge- 
welven der kasteelen geklonken. Maar zij hebben ook epische 
verhalcn, legenden en elegieën opgesteld, die onder het volk 
zijn verspreid en die een der schatten van de volkspoëzij der 
middeleeuwen uitmaken.

Geen poëzij is langer miskend en veracht geworden dan deze 
eenvoudige traditioneele poëzij, die wij onder den naam van 
volkspoëzij verstaan, en geen is er die op grooter rijkdom en ver- 
scheidenheid kan bogen. Op een tijdstip , waarin de lctterkundc 
geheel en al in het bestuderen van den stijl bcstond en de 
strengste en bevalligstc vormen najoeg, toen door Boileau in



Frankrijk , door Pope in Engeland, door Gottsched in Duitsch- 
land, aan liunne landgenooten als ware dichterlijke voorbeelden 
het correcte en gekuisckte, het van alle triviale uitdrukking 
ontdane, het vers versierd met pailletten en op hooge hakken 
werd voorgesteld om in de groote wereld opgang te maken —  
op dat tijdstip kon er volstrekt geen sprake zijn van die arme 
populaire poëzij, die zieh zoo weinig bekomtnerde om den 
vorm, en zoo luttel met den smaak der salons overeenstemt. 
Vandaar dat, gedurende verscheidene eeuwen, de geschiedenis 
van onze letterkunde onvolledig is gebleven, want men wilde 
volstrekt niets weten van deze oorspronkelijke werken, van deze 
eerste dichterlijke uitingen der m enigte, toen de bescliaving nog 
in de geboorte was. Op zekeren dag evenwel traden de onde 
en de volkspoëzij, die daarin besloten is , u it de vergetelheid, 
waarin zij zoo lang waren gedompeld geweest, te voorschijn en 
kwamen ons met hare naïeve taal en hare bevallige verdich- 
tingen verrassen. E r greep toen een letterkundige omwenteling 
plaats, die in haar graf, op haar kerkhof te Leipzig, de sellini 
van Gottsched moest doen rillen en beven. De elegante, aristo- 
cratische poëzij was verpligt zieh voor deze arme plebeïsche 
te buigen, d ie , na een slaap van vier of vijf eeuwen, een 
deel van haar erfgoed kwam opeischen. De majestueuse Mel
pomene zag voor haar het nederige tooneel der mysterieën en 
zotte klnitcn opslaaii; het heldendicht, die ecrzuchtige droom 
van alle mannen der voorgaande eeuw, kwam ons koud en 
hoogdravend voor naast den ridderrom an van Christiaan van 
Troyes en van Robert W ace; de oudc Olympus met zijne goden, 
zijnc blikscms, zijne pijlen en pijlkoker moest plaats maken 
voor cene wereld van feeön, sylphen, en toovenaars, die ver- 
wonderlijke dingen voortbrag ten , en men had lieden, die verre- 
weg boven dc Pindarische trom pet van J. B. Rousseau of 
Lebrun de voorkeur gaven aan Oberons zilveren fluitje of den 
ivoren hoorn van Robin Ilood.

De volkspoëzij had op nieuw de aandacht tot zieh getrok-



kcn; men begon haar tc bestuderen, en hoc me er men haar 
bestudeerdc , des tc meer ontdekte men er ook vruchtbare 
boomen en met bloemen bedekte takken in.

//De volkspoëzij,” zegt de goede M ontaigne, die haar be- 
grepen had eer de de critici er zieh mede afgaven, „de volks- 
en zuiver natuurlijke poëzij bezit een naïveteit en een beval- 
ligheid waardoor zij kan vergeleken worden met de voor- 
naamste schoonheclen van de naar de kunst volmaakte poëzij, 
gelijk men dat zien kan in de villanelles van Gascogne en met 
de zangen die ons worden medegedecld van natieön, die gcen 
begrip hebben van eenige wetenschap en zelfs niet van schrift.” 

„De volkszangen,” zegt H erder, „zijn de archieven van het 
volk; de schatkist zijner wetenschap, zijner godsdienst, van zijn 
scheppingsverhaal van goden en menschen, van het leven zijner 
vad eren , de jaarboeken zijner geschiedenis; zij zijn de uit- 
drukking van zijn h a r t , de afspiegeling van zijn binnenste in 
zij ne vreugde en in zij ne d roefheid , bij het bruiti sbed, aan 
den rand van het graf.”

Zal ik nog , ten behoeve der volkspoëzij, dezc getuigenis 
van een fijnen en beschaafden geest, en die teregt voor klas- 
siek kan gehouden worden, bijbrengen?

"De ba iladen ,” zegt A ddison, „de gewone zang, waarop het 
volk gesteh! is , kan niet anders dan al diegenen voldoen, die 
door de onwetendheid of de gemaaktheid niet ongeschikt zijn 
geworden ora een dichterlijk werk te bcgrijpen ; want het is 
duidelijk, dat de natuurtafereelen die deze ballade voor de 
meest alledaagsche lezers aantrekkelijk m alten, evenzeer de 
lezers van een verfijnden smaalt belang moeten inboezemen.” 

In de volkspoëzij moet men niet cnkel de ccrstc kiemen der 
lette rkunde, maar dikwijls de grondstof onzer geschiedenis 
zoelten. W anneer een volk nog op den eersten trap  der be- 
schaving staat, sclirijft het n iet, maar zingt het.

De eerste geschiedschrijvers der Noordsche volken zijn de 
Scalden. In de sagen moet men de geschiedenis der oorlogcn



en der groote daden der Seandinavisehe beiden zocken. De 
God van Scandinavie, O din, de opperste G od, sprak alleen in 
verzen. De Scalden waren de gunstelingen der vorsteu; ieder 
standioofd, ieder Jarl van IJsland of Noorwegen, had er altoos 
verscheidene aan zijn hof. Men wees hun een bijzondere plaats 
bij de gevechten aan , opdat zij de bewegingen der troepen 
zouden kunnen volgen en de daden der krijgers bezingen. Niet 
tevreden dat zij op de liederen der Scalden gedurende hun 
leven verzot w aren , hoorden de koningen van IJsland  die nog 
in hunne graven aan. Een koopman ging naar Noorwegen on- 
der zeil; onderweg ontwaarde men op den oever het graf van 
koning Fatnar; de koopman rees op en gaat alles verbalen wat 
hem van het leven en de heldendaden clezes krijgshaftigen 
konings bekend is. De bemanning kwam in de haven aan; in 
den nacht zag de koopman de sellini van Fatnar zelven, die 
hein verscheen en hem toevoegde : j/Tot loon voor het genoegen 
dat gij mij hebt verschaft door het verbalen van mijne ge- 
schiedenis, geef ik u al de schatten , die gij in mijn graf zult 
vinden.”

De Barden zijn voor de Celtische volkcn geweest wat de 
Scalden voor de Scandinaviörs w aren, volksdichters en kronijk- 
schrijvers. Hocveel kostbare documenten zouden wij bezitten, 
indien wij de door Tacitus vermelde zangen der Germanen 
konden terugvinden ! Ongelukkiglijk zijn zij verloren gegaan, 
in weerwil van de zorgen d ie, zoo men Eginhard geloovcn mag, 
door ICarel den Groote besteod zijn om ze bijeen tc verzamelen.

Na de Scalden, na de B arden, komt dat groot aantal dich- 
te rs , wier verzen over de aarde verspreid zijn: jongleurs en 
m eistreels, troubadours en minnesingers. De zang der minne 
weêrklinkt aan de boorden van den Theems evenals onder den 
hemcl van Catalonië. H et lai trek t u it Armoricum naar Zwaben, 
van de vlakten van Normandië tot aan de kusten van Provence.

De reizende fidler  voert de dichterlijke verbeelding van dorp 
tot dorp rond; de burgtvrouw laat hem die in een van hare ruime



hallen herhalen , en de burger hoort die in ecn zijner avond- 
bijeenkomsten. Geen poëzij heeft op haar weg nicer bloemen 
ingezameld dan zij; zij bezit eene lier, waarin al de hartstogten 
trillen , waarop al de denkbeelden van liefdc en k rijg , van 
vrijheid en geloof een zilveren of een koperen snaar hebben. 
De feeën hebben ze bij haar wieg opgenom en, de sylphen 
hebben ze met hare begoochelingen omringd. Nog jong , heeft 
zij de gave der P eri’s ontvangen. Als een schoone plant in de 
zon van het oosten is zij ontloken; zij heeft het Moorschc 
paleis met zijne verliefde züchten en de tuinen van Grenada 
m et hunne oranjegeuren gekend. Nog jong ook, heeft zij liare 
schoonste ridderlijke droomen gedroomd: A rthur en de Ronde 
Tafel; Lacelot, van het Meer met zijne schoone Genevra; Ivarel 
de Groote en de onverschrokken Roland; de heilige Graal en 
zijne vrome mysterieën. Open haar dus het strijdperk; zij is 
eene heldin, die op het slagvcld heeft vertoefd met Bernard del 
Carpio of Cid ei Campeador. Geef haar een plaats aan uwen 
haard. Zij is een goed cn eenvoudig m eisje, die u de klagt 
van den rouw cn den pligt der liefde zal doen liooren , en u 
zeggen zal hoe de schoone Rosamunda is gestorven en hoc de 
echtgenoote van Asan-Aga de ten t verlief, waar hare schoone 
kinderen sliepen.

De volkspoëzij heeft alles omhelsd : krijgszangen, godsdien- 
stige liederen, geschiedkundige legenden, verdichte legenden, 
de mythologie der clfcn, der reuzen, der dw ergen, der ko
lloiden , het geheimzinnige geloof des Christendom s, de roe- 
rendste tooneelen der werkelijke en de droomen der ideale 
wereld. Naast de tooverachtige overlevering van Stauffenberg 
zal zij u  de mystieke ballade van de dochter des Sultans mede- 
dcclen; nevens den krijgskrect der Walkyrieön de vrolijke ver- 
tclling van de m autelproef, de geschicdenis van H endrik den 
Leeuw en het Te Deum van den slag van Azincourt, de vervloekte 
legende van den wandelenden Jood en de hooggeëerde legende 
van de heilige Kunegondc. Deze poëzij is zoo buigzaam en zoorijk



aan afwisseling ! Zij laat zieh tot alle gebeurtenissen eigenen ; 
zij weerkaatst in haar spicgel den geest van alle tijden. Ileden 
zal zij hare hoorders komen opbouwen met het verhaal van een 
gevaarlijken pelgrimstogt naar het Heilige Land; morgen zal 
zij hem .vrolijk stemmen door de liederen van den outlaw en 
de tooneelen van zijn jolig leven in het Groene W o u d , of u 
den geest entspannen door hare raadselen in verzen ; straks 
als zieh een ernstig voorval opdoet, als de burgertwisten 
ontbranden , trek t zij onvervaard ten strijde en verontrust 
zij het vijandelijke kamp met hare pijlen. Plcbeïsche van 
geboorte , heeft zij een instinct van populariteit dat liaar 
niet bedriegt. Uit het midden der kasteelen werwaarts zij is 
opgeroepen te verschijnen, wendt zij hare l)likken nog naar 
de h u t, waarih zij is geboren. Hoe onversaagd zij hare lu it . 
ook laat klinken te m idden der vergaderingen van vorsten en 
rid d ers , tocli is hare bonding vrijer en ongedwongener, wan- 
neer zij de trappen van het marineren paleis verlaat ora liaar 
lied aan te heffen onder den lindeboom, waar het Landvolk 
te zamen komt. Zij leent zieh voor een fluweelcn m antel, voor 
een gouden keten bij de feesten der grooten, maar geheel en 
al geeft zij zieh waar het de tränen geldt van het volk. Zoekt 
gij haar in vredige tijden, gij zult haar misschien onachtzaam 
vinden neergcvlijd in den lossen leunzetcl der burgtvrouw; 
zoekt gij haar in on rüstige dagen, gij zult haar haastig naar 
de drommen der menigte zien snellcn, partijtrekkende voor de 
zwakke en onderdrukte meerderheid tegen een drijvende en 
magtige m inderheid, en censklaps van deze zelfdc lier, die nicts 
dan klagende en teedere klanken lict hoorcn , ecu mannelijken 
en krachtigen toon hooren uitgaan. Zie maar : in Engeland 
maakt zij zieh tot een Anglo-Saxischc, en va lt, onder den naam 
van Robin H ood, do Normandischc sheriffs aan ; in Frank rijk 
trek t zij icdcr oogenblik tegen de ondeugden der grooten en 
dor geestclijkheid te veldc; in Duitschland werpt zij zieh tc 
midden van den boerenkrijg en ondcrsteunt de denkbeeiden van



godsdienstvrijheid ; in Holland kiest zij de partij der G eu zen 
ora de dwingelandij van den Spanjaard te bekampen ; in Spanje 
geeft zij het antwoord op de door Alphonsus V III uitgeschre- 
ven belasting. //De vrijhcid vcrkoopt zieh tot gecn prijs :

//E l bien de la libertad 

Por ningun prccios es comprado

in Zwitscrland schraagt zij de eedgenooten tegen de overhccr- 
sching van Oostenrijk en de hooghartige eischen vau den ad cl; 
want geheel deze poëzij is het beeid des volks ; zij is het schnin- 
dere en ligtgeloovige, het eenvoudige en fijngevoelende volk, 
dat op zijne bijgeloovige ideeën vcrliefd en voor de ware denk- 
beelden toegankclijk is; het volkt dat zieh onderw erpt, terwijl 
het aan zijne verlossing gelooft ; het ter bedevaart gaande en 
krijgszuchtige vo lk , nu eens d ienstm an, dan wëder vrij m an, 
straks krachtig man ; in den beginne verborgen achter den toren 
van het kasteel, de rauren der abdij, en in stilte toenemende 
in grootheid , totdat hij op zekeren dag opstaat en de plaats 
inneemt van zijne onde graven in het kasteel, van zijne oiule 
priors in de abdij.

leder land heeft zijne volkspoëzij, die getrouwe uitdrukking 
van het karakter zijner bew oners, van hunne zeden en gewoon- 
ten , van hunne vooroordeelen en van den trap der beschaving 
door hen bereikt. Zij verbastert spoediger en wordt spoediger 
uitgewischt bij de volken die onophoudelijk betrekkingen naar 
buiten hebben en die zieh wijzigen door hunne aanraking 
met andere volken. N aar gelang het licht in de maatschappij 
doordringt, naar gelang men uit een eerst onbepaald en ver- 
ward idioom de eerste grondbcginseien eener zuiverder taal 
zict ontwikkelen, verliest de volkspoëzij een gedeelte van haar 
vermögen. Met den vooruitgang van de taal komen de rege- 
len der spraakkunst; met de woordschikking sehept men de 
prosodie. W at oorspronkelijk slechts een kreet der ziel, een 
vrije en oogenblikkelijke uitweg der gedachte w as, wordt een 
onderwerp van S tudie, een kunst, op bepaalde combinatiën ge-



vestige! en a an juiste regelen gebenden. Eertijds bestond er 
slechts eene enkele poëzij ; van dat oogenblik af bestaan er 
twee: de poëzij der geletterde wereld, de geschrcven poëzij, 
die men in de salons ontvangt en in de academies bekroont ; 
en de volkspoëzij, die het deci wordt der onkundige m enigte, 
en die, naarmate deze menigte verliebter wordt, van sport tot 
sport längs de maatschappelijke ladder afdaalt, tôt dat zij ein- 
delijk in de vergetelheid geraakt..

Bij de volken in kun land ingesloten door de zec, de ber
gen of de woestijn, is de volkspoëzij altijd rijker en bewaart 
zij langer haar oorspronkelijken type. Daarom weet ik niet waar 
wij ze in Frankrijk zullen vinden, wanneer wij niet tot de 
volkspoëzij een deel onzer onde rom ances, onzer fabliaux  be- 
trekken, ter wij 1 zij bij iedere schrede zieh vertoont in de ber
gen van Schotland, de bosschen van Scandinavië en in de 
woeste streken.

In een w erk , overvloeijende van feiten en belangwekkende 
onderdeelen, hccft de beer Fauriel ons de herderszangen der 
Klephten en Sulioten bewaard.

H erder, lieeft ons in zijne Volkslieder den mirinezang van den 
Laplander, en het lijklied van G roenland, dat zoo geheel met 
den myrioloog van Griekenland overcenkomt, gclccrd.

Een andere Duitsche schrijver, R ü h s, de auteur der Geschie- 
denis van Zweden en die der m iddeleeuw en, sprecht van de 
volkspoëzij van twee andere landen , en acht haar waardig met 
die van Groenland te worden vergelcken.

//Er zijn weinig vo lken ,” zegt h ij , //die zoo onkundig zijn 
als de bewoners van Kamschatka. Tocli roemen de reizigers 
de melodij en den aard der liede ren , waarvan zij zieh bij alle 
gelegenhcden bedienen, hetzij om liunno hartstogten uit te 
drukken , hetzij om hunne vreugde of limine droefheid te doen 
kennen. Zij hebben eene onuitputtelijke bron van dichterlijke 
onderwerpen. ledere ontinoeting, iedere gebeurtenis levert lmn 
een gelegenheid op om te zingen. E r is in hunne poëzij een



technische schikking, maar zij is hoogst eenvoudig, zonder rijm 
cn allecn gebenden aan zekere herkalingen.

//Een ander Noordsch volk ,” zegt dezelfde geschiedschrijver, 
//de bewoners van Finland, bezitten een veel tneer ontwikkelde 
poëzij. Door den aard van hun klim aat, van allen vreemden 
invloed venvijderd, hebben zij zieh zelven beschaafd, zelven 
hunne taal gevorm d, die klaarblijkelijk van de Slavische cn 
Germaansche talen verschilt, waarvan zij slechts eenige woor- 
den heeft ontleend zonder dier woordvoeging over te ncracn.

f/Ecn der voornaamste regelen hunrier poëzij is de alliteratic 
(overeenkomst van letters in elkander opvolgende woorden). 
Al de woorden of ten minste twee woorden van ioder vers 
moeten inet dezelfde syllabe of met dezelfde letter aanvangen, 
zoo als bijvoorbeeld in deze twee verzen :

Zooka iu lk i Zcunagamme 

Æ o lp h e  Eredricli ^Zrmolinera.

aH et gebrnik van het rijm is hun onbekend. Te vergeefs heb
ben eenige geleerdcn , die in vreemde landen gereisd h adden , 
hot bij lien willen invoeren, maar het slaagdc in het gehecl niet.

z/De Finsehc boeren stellen zelf hunne liederen op; ook de 
vrouwen geven zieh met de poëzij a f, vooral in de het verst 
van de zee verwijdcrde en bij gevolg het minst door de vreem- 
delingcn bczochte provinciën. Zij hebben geen enkele dichter- 
lijkc theorie; het oor en het gevoel zijn hunne eenige gidsen. 
De meesten van hen die deze liederen opstellen, kunnen niet 
schrijvcu; zij zijn verpligt zieh hunne verzen te herinneren. 
Evenwel hebben sommigen beproefd naar het model liunner 
druklettcrs eenige schriftteekenen uit te denken.

//Daar iedereen verzen m aakt, bestaat er, om de waarheid 
tc zeggen, geen klasse van lieden die men met den naam van 
poëeten aanduidt. Gebcurt het echter dat deze of gene zieh 
door zij ne compositie boven de anderen onderschcid t, dan 
geeft men hem den eeretitel van runonickal (zangmeester). 

//Des winters, wanneer de bewoners der verst verwijdcrde



streken van Finland hunne lange reis naar de op de kn st gelegen 
steden ondernem en, vereenigen zij zieh in kleine karavanen, cn 
des avonds, rondoni den haard gezeten, k ie s teen ied er liunner 
die verzen m aakt een vriend, die hem met den hantele accom- 
pagneert, en zingt de een na den ander zij ne sclioonstc liederen.

„Zij schrijven aau de poëzij eene zekere tooverkracht toe. 
Zij bezitten zangen, waarmede zij gelooven het vnur te kunnen 
uitdooven , en wonden te kunnen genezen. Zij hebben er tegen 
ziekten, tegen slangenbeten, tegen de woede liunner vijanden, 
zooals zij er ook bezitten om een voorspoedige reis en een 
gelukkige jagt te hebben.”

Maar geen enkel volk heeft de Duitschers geëvenaard, hetzij 
in de studio hunner eigene volkspoèzij, hetzij in die der vreemdc 
volkszangen. Behalve hunne nationale verzamelingen door Bii- 
sehing, van der Plagen, G terres, Brentano cn Erlach bijccn- 
gebrag t, bezitten zij daarenboven die uitm untende blocmlezing 
van volkszangen van iedere natie door H erder vertolkt en uit- 
gegeven; voorts de volkszangen van Busland door Goetz ; die 
van Denemarken door Grimm ; van Bohemen door H anker ; 
van Z wed en en Holland door O. L. B. "Wolff; 1 die van Frank- 
rijk en Italie , welke door ons zijn aangehaald, en een zeer 
beroemde verzameling van Spaanschc romances.

Van alle zangen zijn er weinig die zulk een geregeld geheel 
opleveren cn zooveel belangstelling inboezemen als de Zwit- 
sersche zangen, zoowel wat den vorm betreff, als wat de histo
rische feiten aangaat, die zij beheizen.

Bij het zien van dit schoone Zw itserland, van de landen, 
wa ardo or het omringd w ord t, geseheiden door bergen , door 
bosschcn en rotsen als met een bolwerk om geven, zou men 
meenen dat het tegen iedere vreemde indringing beveiligd was. 
Wie zou bij het zien van al deze schoone steden die zieh in

1 Gclijk men weet, heeft ook Hoffmann von Fallersleben, door de uitgave van 
zij ne llorae Belgicae, de grootste dienst aan de bekeudmaking van het Nedcr- 
landsche Volkslied bewezen. vekt.



de blaauwe meeren weêrspiegelen, Icunnen geloovcn dat zulk 
een land het tooneel van den oorlog zou kunnen zijn ? Indien 
gij ooit op een fraaijen Augustusdag Nenfchätel in het mid
den zijner helderc xvatcren en zijne met wijngaarden bcplantc 
hellingen, bczoclit hebt; indien gij, zoo als B yron , tamelijk 
lui, inet een zeil gelijk aan een zorgclooze wiek (noiseless icing) 
op den Leman hebt gevaren , of, indien gij, tot in de mcer 
verwijderde kantons doordringende, op zekeren morgen u hebt 
neergczct om de duizenderlei weerkaatsingen dezer gouden sjerp, 
die men met den naam van watervai van de Staubbach bestem- 
pclt te beschouwen; indien gij in de vreedzame en geheimzin- 
nige valleijeu van Graauwbunderland, in de bosschen van Obcr- 
hasli zijt voortgereisd, wie van u heeft zieh niet verbecld dat 
de geschiedenis van eene zoodanige streek wel zecr kalm en 
zeer regehnatig wezen moest? En toch is deze geschiedenis 
zoo bezield en dramatisch mogelijk. W el is waar heeft de ua- 
tuur bij iederen tred in dat land , een omheining van rotsen 
en bergen geplaatst, als om het tegen iederen aanval te vrij- 
waren. M aar op den top dezer b e rg en , op de kruin der rot
sen, hadden Zwitserlands onderdrukkers hunne wallen opgerigt. 
ledere vallei bezat haar m eester, iedere stad hare forteres. Idet 
despotismus vestigde zieh daar omhoog met de wapens in de 
hand, en het volle was aan zijne voeten. H et heeft tal van eeuwen 
noodig gehad om deze dreigende torens, die het zelf had hel- 
pen oprig ten , omver te werpen.

Zwitscrland, besloten in zijne geographische grenzen, heeft 
er nooit aan kunnen denken zijn invloed naar buiten uit te 
b re id en , en daar het er niet aan dacht zijne naburen tc ver- 
ontrusten, had het regt om te gelooven dat het door deze 
ook met rust zou gelaten worden. Maar het was geplaatst tus- 
schen groote S ta ten , d ie , ziende dat het zwaje w as, het zeer 
gemakkelijk vonden het onder elkander tc verdeelen. Zijne ge
schiedenis is dus geheel binnen de grenzen van het land be- 
perkt. Het gaat den vijand niet opzoeken, het slaat dien terug.



Zijne slagvelden dat zijn zijne valleijen, zijne hellingen dat zijn 
Sempach en M orat; bet verheerlijkt door zijn heldenmoed bet 
land dat bet inneem t; bet brengt den oorlog nict buiten zijne 
bergen over, maar die oorlog komt bet uitdageu en bet de 
wapenen in de band geven.

H ier ziet gij eerst zijne zoo magtige vorsten en abten, die 
geducbte graven van Toggenburg, van K yburg , en Neufcbâtel, 
dikvvijls verre van barm bartig. Zwitserland is geduldig; bet lijdt 
lang; bet ziet de forteres zijuer meesters oprijzen en zegt niets; 
bet gaat den uittartenden lioed van Gessler voorbij en buigt 
zieh. Als bet eindelijk moede wordt bet juk  te dragen, als de 
ìnaat zijner rampen voi is, aarzelt bet nog; bet staat niet in 
massa op; slechts langzamerband verbreidt zieh de kring zijner 
zaamgezworenen. Drie mannen slechts gaan naar den Griitli 
oin den vrijheidseed af te leggen, en, als de pijl van Willem 
Tell de borst van Gessler doorboort, bevindt Teil zieh alleen 
tusschen rotsen. • M aar, wanneer de vonk eenmaal is geworpen, 
barst de vlam los en slaat van kanton tot kanton, van dorp 
tot dorp over. Iedereen berinnert zieh bet onregt waaraan 
hij was blootgesteld en de wraak die hij moet nemen. Te 
vergeefs verschansen de onde meesters van Zwitserland zieh 
achter hunne wallen en roepen zij hunne vasallen 0111 zieh beeil; 
bet volk bekreunt zieh noch over de doodskreten, waarmede 
men bet vervolgt, noch over bet aantal zijner tegenstanders. 
De alarmklok luidt in de stad, en bet dorp en de but ant- 
woorden op bare roepstem. De herder verlaat zijne kudden, 
de werkman zijne werkplaats, allen reiken elkander de band; 
allen gaan op hetzelfde doel af; de vaderlandsliefde leert liun 
hoe zij moeten oorlogvoeren en de liefde voor de vrijbeid maakt 
ben tot beiden. Zwitserland heeft zijne Leonidassen, zijne Cin- 
cinnatussen. De geoefende légers vlugten voor de Soldaten van 
één dag. Oostenrijk zelf laat zijne krijgsvaandels op bet slagveld 
achter en hertog Leopold valt door bet zwaard van een boer. '

1 Slag vau Sempach, 1386.



Dit is een der eerste hcldenperiodcn van Zwitserland. Dcze 
période eindigt met de overwinning, door de achtereenvolgende 
toetreding der andere kantons tot de drie eerste inet elkander 
verbondene kantons. De beeren hebben afstand van hunne Pri
vilegien gedaan; Oostenrijk heeft om vre de yerzocht. Zal bet 
onde Helvetië nu  rust erlangen ? Neen; want daar ginder in bet 
bertogdom Bourgondië sta at een man tegcn Zwitserland o p , 
een m an, verschrikkelijk in zijne gram schap, onverwrikbaar in 
zijn wil : bet is bertog Karel, dien zijn tijdgenoot den naam van 
den Stoute beeft gegevcn, en welken naam bet nageslacht liecft 
bevestigd. Hij heeft Zwitserland liaat gezworen, en , in zijn 
haat beeft hij Pieter van Hagenbacb als zijn gouverneur er been 
gezonden. Pieter van Hagenbacb is de Bourgondische Gessler 
der vijftiende eeuw. Zwitserland zoekt zijn Willem T e ll, e n , 
daar bet dien nict vindt, laat bet zieh zclven regt wedcrvarcn. 
Op zekeren dag overvalt bet volk bet kasteel van den gou
verneur; men neemt hem gevangen, werpt hem in den kerker, 
en veroordeelt hem ter dood ; bet vonnis wordt te Colmar on der 
bet oog van acht duizend toeschouwers voltrokken. Op bet 
verneinen van den dood zijns gouverneurs brulde de bertog 
als een woedende leeuw. Dadelijk zond hij Steven van Hagcn- 
bach, aan bet hoofd van vijftien duizend man, 0111 bet opge- 
stane land te bezetten, waarna hij zclf met een nog vicrmaal 
talrijker leger volgde. I le t  gelicele eedgenootschap greep naar 
de wapenen eil wierp zieh op den aannaderenden vijand. Belioef 
ik de bijzonderheden van dozen oorlog te verbalen? W ie onzer 
kent niet de drie nederlagen van ICarel den Stoute, den bloc- 
digen slag van Grandson en bet doodenveld van Morat ?

Op deze worsteling tegen Bourgondië volgde de oorlog met 
Zwaben, naar het schijnt m inder verschrikkelijk, maar veci 
langer en noodlottiger. D aarna, als Zwitserland overwinnend 
te voorscbijn treed t, als zijn roem zieh allerwege verbreidt, als 
de koningen zijne Soldaten voor bunne lijfwacbt verlangen, ont- 
staat de Hervorming en de godsdienstige geschillcn broken over



gehee] hot land los. De band van hot Eedverbond wordt los- 
gcwoeld. De kantons vatten dc wapenen op , en ditmaal nict 
oni den vijand tegen te trekken , rnaar oui te strijden, broeders 
tegcn brooders, gemeente tegen gemeente. 0 ,  liet is ecn ver- 
schrikkelijke krijg ! een krijg die geen aasje gevoel van mcde- 
doogcu in liet hart achterlaat, die eensklaps de Zxvitsers van 
hunne deugden lierooft, die lnm eertijds zoo ten sieraad waren. 
W elk een klove tusschen de vaderlandsliefde van de veertiende 
eeuw en de godsdienstige dweeperij van de zestiende, tusschen 
den heldhaftigen Arnold W inkelried, die zieh in de vijandelijke 
lansen stort om zijne krijgstnakkers een doortogt te bauen, en 
tusschen Thomas Smoucker, met eigen hand, in koelen bloede, 
zijn broeder Lienhard onthoofdende als een zoenoffer voor de 
zonden der wereld !

De godsdienstscheuring brengt over d it, nog kort geleden 
door zijne eenheid zoo magtige, land een algemeene venvoesting, 
en de prédication, de vlugschriften, dc worstelingen der beide 
partijen strekken alleen om de wonde nog venijniger te maken. 
Daarop volgt de Dertigjarige Oorlog, vervolgens de opstand 
van liet volk tegen de magtige familieën der verschillende kan" 
tons, en toen de eerstc kreet onzcr Revolutie over den Jura  
gehoord w erd, waren Lausanne, W aadland, Bazel cn Freiburg 
reeds in opstand.

Als men al deze met geestdrift en toch met grootc waarheid 
medegedeelde feiten wil leeren kennen , moet men Zwitserlands 
krijgszangen lezen. Daar vindt gij zijne in bijzonderheden af- 
dalende en volledige geschicdenis, die des noods dc gcschie- 
denissen van L. Meijer, Zschokke of Johannes von Müller zou 
kunnen aanvullen.

Deze zangen omvatten een tijdperk van nicer dan vier eeuwen, 
van liet begin der dertiende tot hot einde der zeventiende. Er 
bestaan daarvan ecn groot aantal op icdere gewigtige gebeur- 
tenis, op iederen slag. Vcrreweg dc meestc zijn nog onuit- 
gegeven. Andere zijn in verschillende verzamelingen versehenen.

22  *



Johannes von Müller ha alt er verscheidene van aan in zijn werk 
cn Diebold Schilling heeft het cerst die van zijn tijdgenoot 
V eit-W eber in ’t licht gegeven.

Al deze zangen zijn in den ouden Zwitserschen tongval geschre- 
vcn. De hedendaagsche Duitsche dichters hebben soms getracht 
ze in een nieuwerwetsch kleed te steken, maar vaak nict anders 
gedaan dan ze bederven. De stijl dezer liederen is wezenlijk 
eenvoudig, nai'ef, een weinig ruw , in den woord een ware 
kronijkstijl, ligtgeloovig cn praatachtig. W at het hart dezer 
onde dichters aanblaast is de vaderlandsliefde ; men ziet dat 
zij allen met dat gevoel zijn bezield , hetwelk de onde Boner, 
van Bern, heeft bezongen : „De vrijheid versiert het leven; de 
vrijheid schenkt ons vreugde en moed; zij veredelt den man 
en de vrouw; zij verrijkt den arme. De vrijheid is de schat 
der eer; zij kroont het woord en de daad.”

Al deze mannen bezingen de gevechten die zij bijgewoond 
en de overwinning die zij behaald hebben. H et is hun doel 
niet fraaije harmonieuse verzen te maken, maar wel om tot in 
de kleinste bijzonderheden toe de geschiedenis van een oorlog 
te  vcrhalen en de namen op te geven van a llen , die er zieh 
in hebben onderscheiden. Ook moet men in hunne werken dien 
arbeid des geestes niet zoeken, waardoor elders de artistieke 
poëzij sekittert, of die magtige uitwerking der verbeelding, waar- 
van de Noordsche zangen, de Duitsche legenden cn de Deensche 
kaempeviser ovorvloeijen. Het zijn herders en boeren, diehctploeg- 
ijzer hebben verlaten om de lans en den degen op te nemen, 
en d ie , van de vermoeijenissen des strijds uitrustende, vcrhalen 
wat zij hebben bijgewoond. De dichterlijke figuurlijke spreek- 
wijze, de beeiden, komen zelden in hunne liederen voor. Alles 
wat zij zieh durven vcroorloven is dat zij van hertog Leopold 
ccn leeuw, van Bern een ongetemden beer m aken, en Zwitscr- 
land voorstellcn onder het beeid van een onverschrokken stier. 
Zij noemen H agenbach, hun vijand, een wild zwijn, cn roepen 
uit dat zij hem niet als getemde dieren willen gehoorzamen.



Overigens vindt gij in lmnne zangen gecn spoor van ondcrwijs 
noch mythologische herinnering. Zij belijden liet Christelijk ge- 
loof en roepen God en de Heilige Maagd aan.

Ik ken niets dat meer inet den Spaanschen Romancero over- 
eenkomt wat den eenvoud van liet verhaal en de bijzonderheden 
der feiten eil dagteekening betveft. Dikwijls begint de poëet 
als onze onde trouvères, met een toespraak tot de toehoorders 
en een aanroeping van G od:

//Hoor het verhaal dat ik u ga mcdedeelen.”
//Hoor de vreeselijke geschiedenis die men door gelieel het 

land verhaalt.”
z/Ik zal u een lied zingen, een gelieel nieuw lied.”
//In den naam van God, amen ! in den naam van Maria, 

begin ik mijn lied.”
z/Ik zal u al het merkwaardige verbalen dat ik gehoord heb. 

Ik zing met vreugde, en ik bid de Heilige Maagd en haar 
Zoon dat zij mij onderstennen.”

//In den naam van G od, ga ik u  een gelieel nieuw lied 
zingen ; in den naam van het lijden van Christus, die 011s van 
de zonde heeft vrij gekocht, möge de Heer ons bescher men!” 

Daarna vangt de poëet zijn oorlogszang a a n , en vergeet 
evenmin als de auteur van den Romancero de juiste dagtee
kening op te ge veil.

//Het was in het jaar 1386 dat Gods genade op eene won- 
derdadige -wijze over ons kwam. Den dag van het feest der 
heilige Cyrilla, beschermde hij onze eedgcnooten, zooals ik u 
ga zeggen en ga zingen.”

Vervolgens verhaalt hij lioe de lcgers in elkanders tegcn- 
woordigheid verschijnen, hoe het gerecht een aanvang necmt; 
en als de overwinning beslist is , telt hij de dooden en de 
stervenden, al de door den vijand verloren voorwerpen, zooals dat 
onder anderen in het lied van den slag van Grandson voorkomt: 

h De eedgcnooten von den veel goud en veci zilver ; zij von den 
een leuningstoel gelieel van goud ; en wat hen vooral verheugde



was de ontdekking van vier honderd goede karabijnen en van 
ijzeren ketenen.

,/De hertog verloor ook zijn zegel. Men vond eene zijden 
stof met kroonen van paarlen. Men vond, in het bloed, een 
kasuifel, een bisschopsmijtcr, en gouden hostieschoteltjes. Ook 
verloor hij zijn gouden, inet diamanten versierden degen. Nooit 
had het krijgszuchtige Bourgondië een b itterder nederlaag ge- 
leden.”

In den zang op den slag van Morat verhaalt de poëet met 
een wreede blijdschap, den tegenspoed der vijanden :

*/De slag strckte zieh twee mijlen in de rondte nit ; op twee 
mijlen in de rondte werd de rnagt van den hertog overmeesterd 
en gefnuik t, en de dood onzer te Grandson vermoorde broeders 
werd twee mijlen in de rondte met het bloed gewroken.

a Hoevcel vijanden werden er verslagen? Men weet het niet 
juist. Ik  heb hooren zeggen dat er zestig duizend gedood wer
den of zes-en-tw intig duizend verdronken.

f/En geloof mij op mijn w oord, deze eedgenooten verloren 
niet meer dan twintig man, hetgeen bewijst dat G od, dag en 
nacht, de moedige en vrome mannen bew aart.”

Somtijds schept de poëet behagen in het optellcn der ecd- 
genootschappelijke troepen , en men zou wanen dat eene blad- 
zijde van het onde heldendicht in een Zwitserschen zang was 
ingelascht :

r/Toen zag men de sterke mannen van Freiburg opdagen ; 
iedereen verlustigde er zieh in dat zij zoo goed waren ge- 
wapend ; want het was een heerlijke troep; en overal waar 
zij voorbijtrokken wilde het volk lien zien.

f/Tocn kwamen het onde W illingue, zijnc blaauwe en witte 
kleuren dragende, en W aldshut met zijne zwarte lieden. Ver- 
volgens kwam ook Lindeau met zijne groene en grijze kleuren, 
en Bazel met menig onverschrokken krijger.

//Daar bevonden zieh ook de Zwaben en een aantal andere 
steden, zoo als Meinsset en Rotwill, die zieh hadden opgetooid.



W anncer men liet oog op Schaffhausen rig ttc , bemerkte men 
ook Constanz cn Ravensburg.

//Daarnaversehenen Zürich, en Schwyz, Bern, Soleure, Fraucs- 
feld en al de lieden van Glaris eil van Lucern. Heilig dorp 
en menige stad zict de eedgenooten voorbijtrekken eil wordt 
niet moede lien te aanschouwen.”

Al deze Zwitsersche zangen hebben echter niet hctzclfdc 
karaktcr. W anneer men ze den een voor, den ander na naauw- 
keurig beschouwt, ontdekt men er gemakkelijk den afdruk van 
een volksgeest in , die zieh naar de omstandigheden wijzigt, 
en men zou geheel deze volkspoezij van den Zwitserschen Bond 
in drie tamelijk verschiffende tijdvakken kunnen verdeelen. H et 
eerste bevat de oorlogen tegen Oostenrijk. H et is een tijd van 
vaderlandslievendc worstelingen, van cdelmoedige ondernemin- 
gen , de tijd van Stauffacher, van W alter Fürst cn van Arnold 
van M elchthal, de gouden eeuw der Zwitsersche zeden. De 
eerste Januarij 1308 zag het morgenrood hunner vrijheid aan- 
breken en de slag van M orgarten sclionk hun de eerste uit- 
zigten op eene gelukkige toekomst.

H et Zwitserland van die dagen begint slechts zijne krachten 
te beproeven; het is vol moed en toch twijfelt het nog aan 
zieh zelven; het overdekt zieh met roem cn deze roem maakt 
het niet hoovaardig ; het dürft nog niet gelooven dat het magtig 
genoeg is om zieh zelven te verlossen ; het beveelt zieh aan God 
en doct zijne banieren in de kerken wijden. Geheel de volks- 
poëzij van dien tijd is met dat gevoel van burgerm oed en Cliris- 
telijken deemoed doortrokken. Toen Leopold de Zwitsers te Sem
pach kwam aanvallen, bedroeg hun getal niet meer dan vijftien 
honderd op den licuvel gclegcrdcn. H et was de tijd van den 
oogst; zij wierpen zieh tusschen het koren op de knieën even 
als de bewoners van de Vendee in 1793; zij riepen de hulp 
des Allerhoogsten in , daarna rezen zij voi mannelijke vastbera- 
denheid op en trokken den vijand te gcmoct. De volkszang 
van dien slag heeft dit feit getrouw bewaard :



//De godsdienstige Zwitsers vallen op hunne knieën en roepen 
luidkeels den Hemel aan : //O Jezus Christus, Ahnagtige God! 
in den naam van uw dood en van uw lijden, schenk 011s allen 
armen zondaars uwe ondersteuning. Verlos ons van angst en 
gevaren. Barmhartige God, bescherm dit land en hen die liet 
bewonen; schraag het; bewaar bet bij de vrijheid!”

Later kent Zwitserland zijne kracht en de zwakheid zijner 
vijanden; het tooit zieh met de zegeteekencn en wordt trotsch 
en verachtelijk. In den oorlog met Bourgondië, werpen dc 
Soldaten zieh niet nicer op de knieën om in ootmoed de hulp 
des Hemels in te roepen; zij vertrouwen op zieh zelven, en 
hunne volkszangen mengen in het weidsche verhaal lmnner 
overwinning de bittere ironie tegen hunne overwonnen vijan
den. //H a!” roepen zij u i t ,  //die arme Bourgondiërs ! om zieh 
te redden, klimmen zij, gelijk een van voedsel verstoken vogel, 
de boomen in; maar men doodt hen als raven, of geeft hun 
lanssteken en zij tuimelen op den grond; want hunne vleugels 
kunnen zij niet bewegen en de wind laat hen zonder hulpe.” 1 

Toen het hoofd van P ieter van Hagenbach onder de bijl 
van den beul viel, zette zieh een meisje bij het lijk neder en 
begon het lied aan te heffen, dat haar minnaar haar geleerd 
had, en trokken de kinderen de straten door, op deze wijzc 
de onde Paaschhymne parodiëerende.

//Christus is opgestaan. De gouverneur is gevat. Laat ons ons 
allen verheugen. Sigismund zal onzetrooster zijn. Kyrie eleison 

In den oorlog met Zwaben ondergaat deze Zwitsersche volks- 
poëzij nog eene nieuwe verandering; zij zet zieh in het bivak 
neder; zij vermengt zieh met de slemppartijcn van de kroeg; 
zij wordt onbeschaamd en lomp. IIe t zijn niet meer de cen- 
voudige en kuische zangers van Sempach, het is het onbe- 
sehofte lied van den voetknecht. Daarop volgt het staatkun
dige en godsdienstige pam phlet der zestiende eeuw , een pam
phlet glocijende van toorn, dat met zijn giftigen adern het 

1 Zang vau den slag van Moral, 1470,



rhythmus en het vers en de beeiden die het bezigt, bezoedelt. 
Daarna vcrdwijnt de volkspoëzij langzamerhand met. de ja re n , 
die elkander opvolgen en de veranderingen die zij in de maat- 
schappij invoeren. I le t  volk wordt positief en begiut te rede- 
neren; het gelooft niet me er, het bepraat de zaken : spreek 
het van de wonderlijke verdichtselen van het verleden, dan 
schudt het het hoofd met een ongeloovig voorkomen. De poüzij 
heeft het in zijne jeugd met wonderen omringd. Oud gewor
den vcrsmaadt het die. De goudcn droomen der verbeelding 
zijn in zijne ziel gestorven. De materiëele droomen treden er 
voor in de plaats. De geschiedeuis zijner vaderen komt het 
nog slechts voor als een in een vaag verleden uitgedoofd licht, 
en hunne heldenzangen versterven te m idden van het rumoer 
der werkplaats of van de staatkundige twistredenen.

De meeste dichters, die aan Zwitserland zoo veel traditioneele 
zangen hebben verm aakt, zijn volslagen onbekend geblcven ; zij 
maakten vau hun werk geen voorwerp van letterkundige ijdcl- 
lieid. ’t W as hnn genoeg de groote daden hunner medebur- 
gers en de zegepraal van hun vaderland te bezingen.

Eenigen evenwel hebben hun naam onder hun dichtstuk ge- 
p laa ts t, even als onze romanciers der middeleeuwen dien op de 
laatste bladzijde van hun boek zetten.

ilHij die u dit lied zingt kan zieh tlians noemen. Zclf is hij 
getuige geweest van hetgeen hij verhaalt. Ilij hect Jan O w er,” 
en in het land van Lucern roept hij met kracht uit: ,/0  
G od! bewaar den Bond voor aile beleediging en voor iederc 
schände.” 1

//Dit lied, eedgenooten, zingt Jan Viol vrij ter uwer c e r , 
ter uwer glorie, opdat uw lof overal bekend möge worden waar 
men zieh met u bezig houdt.” 2

//Ilij, die dit nieuwe lied hceft gezongen, heet Jan W ick. 
Hij is te Lucern geboren en wel bekend te (Jri. Hij woondc

1 Slag van Ragatz, 1446.
2 Slag vau Alorat, 1476.



den slag bij omstreeks dien go eden tijd van Mei, die ons zoo- 
veel vreugde verschaft.” 1

Op een anderen keer. besluit de dichter zijn lied met een 
beroep op de edelmoedigheid zijner toehoordcrs, hetgeen be- 
wijst dat deze liederen te midden van bet volk op openbare 
plaatsen rnoeten worden gezongen.

a Hi] die u  dit kleine lied zingt, heeft menig langen ormveg 
gemaakt. Goede wijn is duur en zijn beurs is in een siech
ten toestand. Daarom heeft hij u  zijne eilende medcgedeeld 
en bidt u  hem een kleine schatting te willen afstaan.” 2 

Maar van al de dichtcrs verdient Veit-AVeber het meest ge- 
roemd te w orden, omdat hij hen alien zoowel door den gloed 
der gedachte als door zijn kernachtige taal overtreft; zijn stijl 
is hard en ruw ; zijne lier be vat enkel stalen snaren , maar 
snaren die voortreflelijk gespannen zijn. De liefde, noch de 
teedere en liefelijke hartstogten zetten hem in gloed. H et zijn 
in een ijzeren handschoen gesloten vingeren, die zijne lier in 
beweging brengen. A7eit-AVeber is de Zwitser der oudere tijden, 
de bergbewoner, die soldant wordt. om zijn land te verdedigen, 
de soldant, die dichter wordt om het lied der veldslagen te 
zingcn. Veit-AVeber is de Taillefer 3 van Zw itserland, even 
als deze trek t hij met het zwaard in de hand aan het hoofd 
zijner m edeburgers op; even als deze verhcerlijkt hij dc dagen 
van het gevecht en de voor hun land gestorven helden.

AA7ij kennen van hem slechts vijf krijgszangen; het is echter 
waarschijnlijk dat hij er nog mecr heeft geschreven. Maar die 
vijf zangen hebben betrekking op de merkwaardigstc gebeur-

1 Slag van Schwadcrloch, 1499.
2 Slag van Grandson, 1470.

3 Taillefer qui mult bien chantout,
Sur un cheval qui tost alout,
Devant le duc alout chantant
De Karlemagne et de Rollant,
Et d’Olivier et des vassaux 
Qui moururent à Ronccvaux.



tenissen in den Bourgondischen oorlog; op zieh zelven vormen 
zij een volmaakten Ilias; zij beginnen bij den dood van Ha- 
genbach en eindigen met den slag van M orat, Zwitserland’s 
schoonste zegepraal. Een jaar later werd de magt van Karel 
den Stoute te Nancy gefnuikt. De graaf van Vlaanderen en 
de hertog van Bourgondië, door het schot van een arm bus 
getroffen, gaf zijn jongsten zucht in een moeras.

Ons is niets bekend van het leven van V eit-W eber, dan 
dat hij nit Freiburg en Breisgau afkomstig was, zooals liij zelf 
in een zijner liederen zegt, en dat hij leefde ten tijde waarop 
Zwitserland al zijne groote veldslagen leverde. Hij moet eenige 
dichterlijke studieën gemaakt liebben, want het ontbreekt zijne 
verzen, bij al de naïveteit en ruwe uitdrukking die hen ken- 
m erk t, niet aan eene zekere harmonij; er schuilt zelfs nu en 
dan kunst in de wijze waarop hij het krijgshaftige voorkomen 
zijner m edeburgers en de beweging der vijandelijke tegen elkan
der optrekkende legers schildert. Maar wat hem vooral gelieel 
in vuur zet, wat hem vooral geheele dichterlijke bezieling, geheel 
zijne poëzij geeft, is de oorlogskreet, is het gezigt van het 
slagveld. Met welk een vuur sleept hij de Zwitsers in den strijd! 
met welk een edel hoogmoedig gevoel prijst hij beurtelings de 
kracht van Freiburg , de standvastigheid van Soleure en den 
ontembaren beer van Bern. Ilij is bevreesd dat zijne mede
burgers zullen verdeeld raken, want hij weet dat de vijand zijn 
voordeel met hunne oneenigheid doen zou. W anneer hij hun 
het gevaar dat hen bedreigt heeft aangetoond, roept hij hen 
op zieh te vereenigen ; hij roept de lmlp van den Christus en 
van de Heilige Maagd voor hen in, alsmede die der bescherm- 
heiligen van iedere Zwitsersche stad; daarop, wanneer hij zclf 
in hunne rangen heeft gestreden , wanneer de worstcling ge- 
ëindigd en de overwinning bevochten is, laat hij zijn zegehymne 
schallen; zijn oog schict vuur, zijn hart bonst; met een mee- 
doogenlooze hardheid staart hij op de.w ateren van h e tm eer, 
door het blocd zijner vijanden rood gekleurd, en zingt ons



m et een stem , die ons schokt en ontzet, de nederlaag der Bour- 
gondiërs en Helvetië’s zegepraal.

Al deze zangen zijn tamelijk lang en gelijken meer, door 
den gang van het verhaal, op een fragment van epische poëzij 
dan op eene ode. Men ziet dat de dichter ze niet heeft op- 
gevat als een onderw erp, dat hij haastig moet voltooijen. Ilij 
vermeit zieh in het schilderen der militaire evoluties in de bij- 
zonderheden der feiten. De zang van H éricourt is niet m in
der dan negen-en-tw intig  strofen lang, ieder van zes vers regels ; 
die van Morat tw ee-en-dertig , en de längste van alien is die 
van Pontarlier; naar het mij toeschijnt is ook deze het meest 
doordrongen van de verschillcnde dichterlijke nuances, die 
V eit-W ebers werk kenmerken ; al ben ik van m eening, dat ik 
het niet in zijn geheel moet aanhalen, zal ik tocli het groot- 
ste gedeelte van dit gedieht hier laten volgen.

D E  T O G T  V A N  P O N T A E L IE R .

z/De winter heeft vrij lang geduurd ; hij heeft de kleine 
vogels, die hier zoo vrolijk zingen en wier zang men door 
de groene takken van het woud hoort schateren, erg be- 
droefd.

//Naauwelijks is de boomtak met eenige blaadjes beladen, 
en waarop men met zooveel ongeduld wachtte ; naauwelijks is 
de haag weder met groen bekleed of menig dapper man heeft 
zijne woning weder verlaten.

»De eene Stegen op, de andere daalden af. Verschrikkelijk 
was het liun krijgsmarsch te z ien , en men heeft den licrtog 
van Bourgondië een beleediging aangedaan, waarom hij niet 
heeft moeten lagchen.

//Men is zijn hertogdom binnengerukt, in de stad Pontarlier. 
Dââr heeft het gevecht een aanvang genom en, en eensklaps 
heeft men een groot aantal het rouwkleed, het weduwkleed 
zien aannemen.



,/Zoodra de W elschen 1 deze tijding vernainen, snelden zij 
te voet en te p a a rd , ten getale van twaalf duizend toe; zij 
wilden de stad op nieuw veroveren, maar het kwam hun duur 
te staan.

f/Dc eedgenooten vallen hen aan, drijven hen terug , doen 
hen onder huune slagen vallen, en ontnemen hun op de uiu- 
ren der stad twee groote banieren.

//De beer van Bern verneemt wat er gaande is ; terstond 
laat hij zijne nagels scherpen; vier duizend man neemt liij inet 
zieh en men hoort alom hun vrolijk gefluit.

//De nieuwe troep komt te Pontarlier op het plein aan; om 
de W elschen, die meer dan twaalfduizend man sterk waren 
te trotseren, en, op het zien van den beer worden de W el
schen door vrees overmeesterd.

//Zij zien hem op hen afkomen; zij waren in grooten getale 
en meenden dat zij hem zouden kunnen weêrstaan; maar de 
beer groet lien met zijne met steenen geladen vuurroeren en 
heinde en ver slaan zij op de vlugt.

//De Welschen zien hen andermaal terugkomen. De eedge
nooten scharen zieh in slagorde op de stem hunner aanvoerders.

//De beer was woedend, de Welschen wilden vechten; m aar, 
hoewel zij vier tegen een waren, werden zij gedwongen te 
vlugten.

,/De beer ging voort met te brüllen , en al de eedgenooten 
zeiden: //Laat de W elschen komen; wij zullen hen den ganschen 
dag bekampen !”

z/Daarom prijs ik de lieden van B ern , van F reiburg , van 
Bienne, van Soleure en van andere steden des Bonds; want 
zij hebben dapper gestreden.

//De mannen van Lucern willen echter niet achterblijven.

1 Bc woorden va li, wallh, walscher, die herliaaldclijk in de oude Duitsclie gc- 
dichten voorkomen, beteekenen een vreemdeling, die een onbekende taal spreekt. 
Vaudaar dat in de kronijk van Gest. Franc, het peregrinus (vreemdeling) door xcallus 
wordt overgezet.



Iioewel men him geschreven had n ict te kom en , weigeren zij 
tehuis te blijven en voegen zij zieh bij de Soldaten van Bern.

z/Wanneer zij van Bazel hooren dat de beer n it zijn kuil 
is gekomen, zenden zij hem versterkingen van mannen te voet 
en te paard met goede wapenen.

//De nicuw aangekomenen vereenigen zieh m et de troepen 
van Bern en rukken te zamen naar Grandson op. Dan hoort 
men daar dag en nacht de armbusschoten weergahnen, tot dat 
Grandson gewonnen is.

"//Op zekeren zondag morgen vangen de eedgenooten vrolijk 
de bestorming aan; zij veroveren de poorten en worden mees- 
tcr van de stad, zonder ergens te worden teruggeslagen.

h Zij leggen een vertrouwd garnizoen in het kasteel en rigten 
zieh niet nieuwen ijver naar den kant van Bern. Daar bevond 
zicli ook een zecr goed en zeer versterbt kasteel.

h Zij stormen naar de wallen zonder zieh te bekümmeren 
over de steenen die men op hen nederslingert, noch ora de 
m usketschoten. H et gelukt hun een bres in den m uur te doen 
ontstaan, en meer dan één dappere dringt daarin door, zon
der de minste vrees voor zijn leven.

//De Berners rukken het ecrst voort, en op hen volgen de 
mannen van Bazel; zij komen er aan en wcldra ziet men van 
den top der vesting den witten en blaauwcn standaard van Lu- 
cern wapperen.

//Bern plant er vervolgens den zijnen op, en die van Bazel 
laut zieh niet wachten. Al de steden wedijverden ora den voor- 
rang; ik mag hun dien lof nict onthouden.

//Toen de W elschen, die in het kasteel waren, zagen dat zij 
overwonnen w aren , wierpen zij hunne wapenen weg cn srncek- 
ten ora genade in den naam van God en van de Heilige Maagd.

//Zoo zij zieh eerder hadden overgegeven, zou men hun het 
leven liebben geschonken; maar men slaat hunne beden af, cn 
zij besluiten zieh tc verdedigen.



z/Zij verschansen zieh in een to ren , dien men met groote 
moeite kan bereiken. Zij zijn groot in aantal en strijden ge- 
ruimen tijd; maar niet een van hen kan ontsnappen.

z/Toch dringt men in den toren door en nooit bevond een 
mensch zieh in zulk een doodsangst; men werpt hen , dood of 
levend, boven van de wallen.

h Meer dan honderd mannen laten er liet leven. Ik wil geen 
leugentaal spreken en de Zwitsers leeren h e n , zonder vleugels 
voorbij de muren vliegen.

z/Zij die liet kasteel van Echallens bezetten, verneinen dat 
zij weldra zullen belegerd worden ; zij zenden een bode naar 
de Berners met liet berigt dat zij zieh gaarne zullen o verge veil.

z/Nog rest er een kasteel, het sterke kasteel van Jougne. 
De eedgenooten bereiken de stad en staan weldra op de wal
len ; want al de Welschen waren weder naar him land heen- 
getrokken.

zzJougne is een goede vesting; van de vijf namen die wij 
hebben opgenoemd is zij de beste; zij dient tot waehteres 
van Savoye : de Berners rukken haar binnen eil nemen er 
bezit van.

z/Hoe zouden zij zonder de hulp van God in zoo weinige 
dagen zooveel steden en zooveel kasteelen hebben kunnen ver- 
overenp Maar laat ons ook de lieden van Bern en de dappere 
Soldaten der andere steden dank zeggen.

z/De beer was uit zijn hol gekomen ; na zulk eene overwinning 
te hebben behaald, keert hij er op nieuw naar terng ; möge 
God hem vreugde en voorspoed geven ! Dit is gezongen door 
V eit-W eber. Amen.”

Zoo luidt deze krijgszang, dien de Zwitsersche boeren ccrtijds 
met gecstdrift hoorden zingen. Ik  vcrmect mij niet dien als 
een model van smaak te geven ; maar als een onde overlevering 
van naïeve en ongekun stehle poëzij. Even min ben ik venvaand 
genoeg oui te niecncn dat ik , in zulk eune beknopte ru im te,



al de rijkdommen van den volkszang heb in hei licht gesteld; 
ik heb slechts zijne bronnen van beider w ater, die ver- '  
geten b ronnen , in de aandacht willen terugroepen , waar de 
hedendaagsche boom der kunst en der wetenschap zijne eerstc 
wortels heeft geschoten, en waarin wij misschien met vrucht 
ons hart en onze verbeelding weder konden verjüngen en ver- 
nieuwen.
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V E E KLT I ENDE B O O F D S T U K .

Van Zurich  n an r  Schaffhausen . —  De onde weg. —  De Lo h nk u tsc h er .  —  Gcsehiedenis vnu 

een j o n g  ineisje. —  De liefdadigheid  vnu den  koets ier .  — i Iet kasteel van K vlm rg .  —  

De oude rel iquieën  van het  Duit sche  Ri jk .  —  Tuess. —  H e t  ve rm o o rd en  van  A lbert .  —  

D e tuch tig ing .  —  H et  klooste r  van Toess. —  W i n te r t h u r .  —  De R hi jnva l .  —  Schaff

hausen .  — De ou de kerk .  —  Jo l iannes  von Miiller.

Van Zürich naar Schaffhausen bestaat een oude zeer goed 
aangelegde en eertijds druk bezochte weg. Ik herinner het mij 
best; ik heb dien eenige jaren geleden met een Lohnkulsclier 
(huurkoetsier) afgelegd, die niets anders bezat dnn zijn rijtuig 
en zijne twee paarden, en die mij is voorgekomen de geluk- 
kigste mensch van de wereld te zijn.

Als men Zürich verlaat, loopt de weg tusschen bcrghellin- 
gen, daarna daalt hij in een vallei en ontplooit zieh afwisse- 
lend nu eens over henvels dan door dal en in al zijne lengte.

Bij iedere afdaling zorgde mij 11 voorzigtige koetsier zijn 
rijtuig de remschoenen aan te doen. Bij iedere ligte rijzing 
sprong hij vlug van den bok, naderde zijne paarden , streelde 
het een na het ander met de hand, zag of him toom hen 
nict hinderde, of alles aan hun tuig goed in orde was, 
daarna trad  hij op mij toe met het vaste voornemen om te 
p ra ten , en ik voor mij wenschte niets liever dan met hem te 
kouten. Hij noemde mij de nnmen der dorpen en der gehuch- 
ten , die wij doorreden, wat zij opleverden, hun bedrijf, en 
de voornaamste gebeurtenissen die zij beleefd hadden. Hij
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wist hoc veci ieder grondeigcnaar liczat cn kcnde de geschie- 
dcnis van iedere familie.

Vaak werden zijne verbalen afgebroken door de ontraoetin- 
gen, die wij onder weg hadden.

f/Gocdcn morgen, C laudius!” riep de boer, die zijn ploeg 
door het veld dreef.

z/Goeden m orgen, C laudius!” zeide de boerin, met haar hark 
op den schouder.

a Guten Tag , I h r r ! "  zeide schroomvallig het meisje, terwijl 
zij vriendelijk neeg.

En Claudius groette vrolijk, gaf de hand, vraagde naar het 
nieuws in het dorp, naar den toestand van een zieke, lioe het 
koren stond, of wel naar een aanstaanden doop of een verwacht 
werdend huwelijk, deed vervolgens aan wie er hem naar vroe- 
gen verslag van het nieuws in de stad en voegde zieh op 
nieuw bij mij.

,/Gij kent d u s ,” vraagde ik hem , //al de lieden van het land?” 
//Bijna allem aal,” antwoordde hij mij met een voorkomen van 

stille zelftevredenheid. //Ik ben tien jaren lang conducteur ge- 
weest op de diligence van Zürich. Gij kunt u niet vcrbeelden 
lioeveel kleine diensten men inet een weinigje wehvillendheid 
in dit beroep kan bewijzen. Hoe vcel kleine pakjes heb ik 
niet van de eene naar de andere plaats vervoerd ! Hoc vcel 
mondelinge boodschappen zijn mij al toevertrouwd geworden! 
Zoo als gij mij hier zict, m ijnheer, heb ik gezegeldc stukken 
in handen gehad, waarvan de fortuin eens koopmans afliing; 
brieven m et ongeduld door ongelukkigc familieën verbeid, cn 
men heeft mij geheimen in het oor gefluisterd, die de bedrukte 
harten tot troost mocsten zijn. Ik ben de bescheiden bood- 
schapper van arme door deurw aarders vervolgde schuldenaars, 
van m oeders, bezorgd over den toestand van hun zoon, en 
van verloofden geweest. Sedert ik de diligence heb verlaten 
oui mijn eigen rijtuig te bestu ren ,” voegde Claudius er bij, 
tcnvijl hij zijn zweep min of meer fier liet klappen, heb ik



onophoudelijk gelegcnheid dezelfde diensten te bewijzen en die 
goudc menschen danken mij voov mijne vriendelijkheid. Ik durf 
het zeggen, m ijnheer, er is onder weg geen dorp waar de naam 
van Claudius Perterm ann niet wordt uitgesproken als du naam 
van een eerlijk man, cn geen huis waar men hem, zoo hij het 
noodig had, niet gaarne een handje zou helpen. Als ik een vriend 
van Sterken drank was, zou ik, als ik van Zürich naar Schaffhau
sen ga, op ieder halt voor niet een slokje kunnen krijgen. Ge- 
lukkig wedersta ik de verzoeking. Een glas w ijn , of een klein 
spatje brandew ijn, zeg ik n iet, dat ik niet nu en dan aanneem; 
maar God beware mij voor de hebbelijkheden van een dronkaard !” 

,/Gij praat zcer verständig, Claudius, en ongetwijfeld zijt 
gij door uw goed gedrag en door uwe matige uitgaven in 
staat geraakt een rijtuig en paarden te koopenP”

,/Neen, mijnheer, mijn spaarduiten zoudcn niet voldocnde 
zijn geweest, want zulk een ekwipaadje kost vrij wat, al komt 
het u missehien niet heel schitterend voor; het is een zonder- 
lingc geschiedenis die ik u ga verbalen, als gij hot w ilt.” 

,/Vertel op.”
z/Wacht een oogenblikje als het u belieft. Wij zijn juist 

waar de weg naar beneden loopt; ik moet het rijtuig de rem- 
schoenen aandoen, cn mijne paarden bij de hand houden.” 

I lc t is Peterm ann’s gcnocgcn zieh te verbeelden dat hij vu- 
rigc paarden gclcidt, op wier bewegingen hij verpligt is ieder 
oogenblik te letten.

//W acht,” voegde hij er b ij, //als wij we er moeten klimmen, 
kom ik bij u tcrug .”

Eenige oogenblikken later komt hij weder van den b o k , 
wischt zijne paarden het zweet af cn beveelt hun inet een 
vriendelijke stem zieh niet buiten adem te loopen door te 
haastig te willen opstijgen, icts waartoc de vreedzamc dieren 
niet den minsten lust schijnen te gevoelen. Daarna komt hij 
naar mij toc en in de eene hand de lcidscls, de andere op 
het portier houdende, vangt hij zijn verhaal aan.



«H et is volkomen w aar,” zcide liij to t m ij, «wat mijne brave 
m oeder mij zoo dikwijls gezegd lieeft, dat men in dezc wereld 
soms ruimschoots voor een menschlievend bcdrijf wordt bc- 
loond. Zie hier wat mij is overkomen :

« Ongeveer txvee jaar geleden was de staljongcn op een rc- 
gcnaehtigen avond van de maand April bezig de paarden voor 
de diligence te spannen ; de bagaadjc was op de imperiale ge
laden, de reizigers waren in het rijtuig gcstegen; ik had mijn 
vrachtbrief gekregen, terwijl het nur van vertrek sloeg, en 
ging op mijn post zittcn, tocn ik eene vrouw gewaar w erd, 
die in een grooten mantel gewikkeld was en met een be- 
schroomd voorkomcn op mij toetrad , terwijl zij mij op smee- 
kenden toon toevoegde: 

h Herr Conducteur ! ”
(/Ik boog mij tot haar over om te vragen wat zij verlangde. 
h O ch, m ijnheer de conducteur,” zeide zij, «ik zou gaarne 

naar Schaffhausen gaan.”
«Maar de diligence is vol! H ebt gij uw plaats dan niet 

besteld?”
uAch! mein lieber Gott!" mompelde zij drocvig.
«Op het zelfde oogenblik kwam de directeur onzer admini

stra tie het bureau u it, en op het zien der vrouw bij wie ik 
stond, voegde liij haar op barschen toon toe:

« W at, zijt gij daar nog? Denkt ge te vertrekken? Ik heb 
u gezegd dat geen enkele reiziger kan vertrekken zonder voor- 
af zijne plaats betaald te hebben.

«De arme vrouw boog het lioofd stilzwijgcnd en bij het 
licht van den straatlantaarn zag ik twee groote tränen längs 
hare wangen rollen.

«De smartelijke uitdrukking van haar gelaat trof m ij.
«Gij kunt dus uw plaats niet betalen?” vroeg ik haar fluis- 

te ren d , vreczende haar door die vraag te beleedigen.
«Helaas! ik bczit nicts m eer, en ik ken geen schepsel in 

deze stad, en toch moet ik zoo spoedig mogelijk in Schaff-



hausen zijn. Als ik nict bang was er te laat te zullen kom en, 
zou ik den weg te voet afleggen. Ocli, înijnheer de conduc
teur, licb medelijden met een meisje dat wel ongelukkig is!” 

z/Tenvijl ik liaar aanhoorde en aanzag, kwam in mij het 
verlangen op om haar te helpen, want er lag iets zoo zoets in 
hare stem en haar ge laa t, voor zoo ver ik het onder den zwar- 
ten kapmantel die liaar gedceltelijk bedekte kon onderschei- 
den, was zeer sclioon. M aar, zeide ik in mij zelven, eene 
jonge vrouw, die geheel alleen reist, zonder gelei, zonder liulp- 
middelen, dat is toch een weinigje dubbelzinnig. Wie weet 
van waar zij kom t, waar zij heengaat, en wat zij heeft uitge- 
rigt, dat zij zieh in zulk eene verlegenheid bevindt.

//Het sclieen dat zij raadde wat er in mij omging, want 
censklaps de plooijen van haar mantel ter zijde sclmivende en 
mij met een paar groote oogen , even beider en onschuldig 
als die van een k ind , aanziende, voegde zij mij toe: ,/lJoor 
mij aan, ik ben een eerlijk meisje. Ik weet niet wanneer ik 
ri zal kunnen betalen als gij mij mede wilt nem en; maar ik 
verzeker u dat gij een goed werk zult doen cn ik lioop dat 
de goede God er u voor beloonen zal.”

//M aar,” voegde ik haar toe, //er is nog slechts een plaats 
naast mij op den bok; gij zult het er niet al te best liebben!” 

//Bekommer u daar niet over,” riep zij vlug eil levendig uit. 
a A ls ik maar naar Schaffhausen cn zoo spoedig mogelijk kom , 
dat is al wat ik verlang!”

,/W elnu, m ijnheer," zeide ik , terwijl ik mij to t den direc
teur wendde, //ik zal dezc reizigster op den bok laten plaats 
nemen en ik blijf borg voor het geld .”

//Zoo als het u zal behagen, Peterm ann,” antwoordde liij mij 
op een ondeugenden toon; //maar ik dacht dat gij wijzer waart!” 

//Ik kon gemakkelijk zien dat mijn directeur op dat oogen- 
blik zeer kwade dingen in zijne gedachten had. M aar liij be- 
droog zieh. H et droevige en lijdende voorkomen der arme 
vreemdelinge boezemdc mij slechts een gevoel van medelijden



eil eerbied in , znlk een eerbied, dat toen ik haar liielp op- 
stijgen, ik dezelfde voorzorgen nani alsof zij de vrouvv uf de 
docliter van den burgem eester ware geweest.

//Toen ik naast haar had plaats gcnom cn, zag ik dat zij a an 
het uiterste eindc van onze bank als een kleine vreesachtige 
muis incen krom p, en deze schrooravallighcid bevestigde mij 
in mijn besluit. W at men er ook van zeggcn mögt, ik had 
besloten haar te beschermen en haar zoo veci ik kon van 
dienst te zijn.

z/Het bleef op den duur rcgcnen, en er viel een koud met 
sneeuwvlokken gemcngd voelit, en de beide door ons liezette 
plaatsen waren door gcen cnkelen mantel of gordijn bcsclmt.

z/Wat zult gij nat w orden,” zeide ik tot liaar. //Dat maakt 
mij bezorgd!”

a Ik  dank u ,” hernam zij, //voor uwe zorg; maar inaak u 
voor mij niet ongerust over dit siechte weder. Dat is het 
minste. Ik denk er alleeil maar aan om te Schaffhausen te 
komen. Gij weet niet welk een dienst gij mij bewijst, met er 
mij heen te brengen. M aar ik , ik verzekcr u dat ik het nooit 
in mijn leven zal vergeteli !

//Dit zeggende wikkelde zij zieh digter in haar m antel, liet 
het lioofd op de borst zakken, en, eenige oogciiblikkcn later 
was zij ingcslapcn.

z/Ik trok toen zachtkens een dikkcn schanslooper uit, dien 
ik gewoon was bij slecht weêr aan te doen. Ik was bevreesd 
haar door een lästige beweging mijner grove koetsiershanden 
te zullen wakker m aken; maar zij sliep zeer vast, waarschijn- 
lijk een gevolg van liare sterke aandoening en vcrmocidhcid. 
Aan de stations, waar de postiljons de paarden verspanden cn 
op den duur een gruwelijk leven m aakten, ontwaakte zij zelfs 
geen enkcle maal.

//Ik bleef zoo onbewegelijk mogclijk in mijn hock zitten , cn 
sloeg zelfs, uit vrees clat ik de rust van het meisje zou stö ren , 
geen vuur om mijn pijp aan te steken, en ik geloof, dat ik



liict zou hebben durven rook en al ware mijn pijp ook aan 
geweest.

//Was die zorg voor iemand die ik nooit had gezien, die 
ik misschien nooit weêr zou zien en die zieh slechts aan mij 
vertoond had om mijn medelijden in te roepen, niet icts zon- 
derlings? In de dagen mijner jeugd had ik hooren verhalen 
van feeën en tooveressen en terwijl ik op deze onbekende 
m et zoo veci eerbied het oog sloeg, vroeg ik mij af of ik niet 
bctoovcrd was.

//Eerst in het stadje Eglisau werd zij wakker. De regen 
had opgehouden, en de zon begon door te broken. Tenvijl 
zij de oogen opende, keek zij met een verbaasden blik in het
rond, alsof zij vergeteli was dat zij den bok van het rijtuig
had beklommen; daarop den schanslooper ziende, waarin ik 
haar gewikkeld had, zeide zij:

irO mijnheer, wat zijt gij goed!”
//Zij zeide dat op zulk een toon en met zulke oogen, dat

het mij toescheen alsof ik slechts een bedelaar, een boos- 
doener was, ja  iemand zonder hart, dat ik den ganschen 
nacht mijn met bont gevoerd vest had aangehouden, tenvijl 
het arme kind gevaar liep koude to hebben. 0  m ijnheer, 
in al de tien jaren dat ik conducteur ben geweest en sedert 
ik het beroep van Lohnkutscher uitoefen, heb ik vrij wat 
reizigsters en schoone dames uit F ran k rijk , Deutschland en 
andere landen gezien, vrouwen van milords met lioopcn ba- 
gaadje, en aardige kleine boerinnen met een cenvoudig niutsje; 
maar nooit heb ik iets gezien dat met deze onbekende te 
vergelijken is, evie ik , als ik hot zoo mag zeggen, een 
plaats in de diligence tot aalmoes had gegcven. Zij was zoo 
schoon dat ik er mij over schaamde naast haar te zitten 
inet mijn grof voermans-uiterlijk en dat, als zij mij een wcnk 
zou hebben gegeven om af te stijgcn, ik terstond van den 
bok zou zijn geklommen 0111 eenvoudig naast het rijtuig te 
gaan loopen.



//Zijn vvij nog ver van Schaff hausen?” vroeg zij rn ij, nadat zij 
eenige oogenblikken rondom zieli had gezien.

z/Neen,” antwoordde ik haar. ,/Binnen een u u r zullen wij er 
zijn, misschien in anderhalf uu r, want de weg is niet a lte b e s t.” 

//Op dat oogenblik sloeg de klok van Eglisau zes urc.
//Zij telde de slagcn, den een na den ander, inet blijkbare 

oplcttcndheid, daarop prevcldc zij alsof zij tegen zieh zelvc 
sprak : //Dus 0111 half ach t, — half acht. — G od dank ! ik zal 
dan misschien niet te laat aankom en.”

,/Daarop, als door eene plotselingc op welling gedreven, zieh 
tot mij wendende, zeidc zij tot m ij:

//Gij keilt ongetwijfeld vrij wat menschen te Schaffhausen?” 
// Zeker.”
z/Kent gij mijnheer Zimmermann ?”
//\Velke Zimmermann? Daar zijn er drie.”
// Mijnheer Ivoenraad Zimmermann.”
//De zoon van den rijken koopman in hout; een knappe 

jongen! Ik  geloof wel dat ik hem keil. Hij heeft mij nicer 
dan één goede fooi gegeven, want hij is alles behalve karig , 
on nog cergistercn is hij inet mij van Zürich naar Schalf- 
hausen geroden.”

//Was hij eergisteren te Zürich?”
//Ja, en ditmaal gaf hij mij zijn fooi met een bedruk t gezigt. 

Men zogt dat hij gaat trouwen en dat hem dit huwelijk alles 
behalve aanstaat.”

//Kent gij haar die hij rnoet trouwen ook?”
//Dat booze schcpsel ken ik maar al tc goed. Zij heeft mij 

bijna mij ne betrekking doen vcrliezcn oin een eilen dige kabas, 
die zij in de diligence had laten s taan , en die een dag of 
wat zock is geweest. W ie haar had hooren grinniken, zou 
gezegd hebben dat die kabas de diamanten der Fransche 
kroon bevatte, en toen men het ding eindelijk in een hock 
van het bureau had gevonden, waar een pakkedrager het hij 
vergissing had neergezet. heeft men er drie bcurzc peren, een



stuk brood en ecu kluwen witte wol in gcvonden. Zij stolid 
wel een beetje verlegen toen men haar vroeg of dat wcl alles 
was wat zij met zooveel geschreeuw en bedrcigingen had op- 
geëischt, en de directeur en de bediendcn van onze admini- 
stratie en ik konden niet nalaten om bare verwarring te lagchen ; 
maar zij verdient gcen aasjc medelijdcn: zij is leclijk , gierig 
en zeer hardvochtig jegens de arm en.”

//Mijne sehoone buurvrouw glimlachtc tcrwijl zij mij dus 
hoorde spreken , maar haar glimlach verdween spoedig en zij 
voegdc mij op ernstigcn toon toc :

//Als dat meisje is zoo als gij mij haar afschildcrt, waarom 
trouw t mijnheer Koenraad liaar dan?”

//Zij is rijk ; zij bezit molens, w eilandcn, bosschcn, som- 
migen zeggen zelfs een groot aantal kroonen in koffers of tegen 
graven intrest uitgezet. De onde Zim m erm ann, die op geld 
gcsteld is, mccnt dat zijn zoon niets beters kan doen dan deze 
fraaije erfgename te trou wen, en is gecindigd met er hem 
toe over te halen. M aar dat was lang niet gem akkelijk, en 
men wil zelfs dat de plannen van den hoofdigen Ziinmcrmann 
zoudcn schipbreuk hebben geledcn, als Koenraad niet het on- 
geluk had gehad eenige schulden te m aken, die hij niet kon 
beta]en. Na vrij wat tegenstand is hij gcdwongen geworden 
aan de eischen zijn s vaders too te gcvcn , om aan zijn schuld- 
eischers te ontkomen. Maar zoo als ik u daar straks zeide, 
de arme jongen is zeer neerslagtig, en ik lioud het cr voor 
dat hij in zijn hart op een ander vcrlicfd is.”

//Hoc zoo?”
//Ilet zal vijf of zes maanden gclcdcn zijn dat ik hem naar 

Schaffhausen tcrug reed ; hij zat d a a r , even als gij mejufvromv, 
naast mij op den bok , en onder weg praatten wij met elkan- 
d c r , want hij is alles bchalvc trotsch. Eensklaps vroeg hij mij 
of ik wel cens in Graauwbunderland was gewcest, cn sprak 
hij van dat land, cn vooral van Coire, en dat wcl zoo ge- 
durig dat ik bij mij zclvcn zeidc : Mij 11 vricnd Koenraad



heeft claar schoono oogcn achtergelaten die hij dolgaarne zou 
vvederzien.”

f/Zuudt gij denkeu?”
z/Ik ben er niet zeker van; maar ik geloof he t.” 
z/Dat belet hem echter niet te Schaffhausen in het huwelijk 

te treden .”
z/Ongelukkig genoeg, en God weet hoe dat nu zalafloopen! 

Ziet g i j , m ejufvrouw , ile kan niet nit eigen ondervinding 
sp rek en , want ik ben nooit verliefd geweest. M aar men zegt 
dat men met de liefde niet moet gekscheren, en dat als zij 
eens zekere harten is binnengedrongen, het eveneens is alsof 
men een spijker in een eiken tronk slaat. En k ijk , om maar 
niet verder te gaan, te Eglisau, dat wij zoo even zijn door- 
gereden , heeft vóór twee jaar een b raaf jong mensch nit ver- 
driet over een vrouw, die hij bem ind had en die hem niet 
m eer bem inde, zieh deze verraderlijke handelwijze zoo aange- 
tro k k en , dat hij er de tering van heeft gezet en gestorven is. 
In  de afgeloopen week heeft men hem begraven.”

z/Terwijl ik aldus sprak, hoorde mijne bevallige buurvrouw 
mij zoo oplettend aan, dat ik er wât trotsch op was. Ik  had 
haar wel willen vragen hoe de naam van den heer Zimmer- 
mann haar bekend was, maar zoodra ik haar aanzag, voclde ik 
zulk eene beschroomdheid dat ik het beter vond. het maar stil- 
letjes te laten .”

//Na een poos gezwegen te hebben, rig tte zij dezclfde vraag 
als mijnheer K oenraad deed tot mij : //Zijt gij in het kanton 
G raauwbunderland geweest P”

z/Neen gaf ik h aa rten  antwoord; //aan den ecnen kant ben 
ik niet verder geweest dan Schaffhausen en aan den anderen 
kant dan Zurich. Tien jaren lang rijd ik dien weg on ik heb 
geen lust dien te verlaten.”

//Gij zijt dus met uw beroep tevreden?” 
r/Tevreden? Ja. Evenwel, als ik het zeggen m ag, heb ik ook 

mijn eerzucht. Alle menschen hebben die. De mijne bestaat



daarin dat ik gaarne cen klein rijtuig voor vier personell en met 
twee paarden rijk zou z ijn , oui längs denzelfden weg het vrije 
beroep vau huurkoetsier te kunnen uitoefenen.”

//En is er veel geld noodig om te koopen wat gij verlangt?” 
//Veel? Ik bereken d a t, als ik van tijd tot tijd een kleine 

som op zijde leg, ik binnen eenige jaren ten minste een ge- 
deelte van die ekwipaadje zou kunnen beta len , en het overige 
zal ik trachten allengskens met mijn werk te verdienen.”

//Gij zijt een braaf m eliseli,” zeide zij m ij, //de goede God
zal u bescherm en.”

// Deze met hare zachte stem uitgesproken woorden ver- 
oorzaakten mij zoo veel blijdschap, alsof ik een belofte van 
God zelven had vernomen.

//Ik riep den postiljon dat liij zijne paarden wat zou aan- 
zetten, en weldra daaldcn wij den lieuvel, die zieh boven 
Schaffhausen verlieft, af.

//Toen wij de stad binnen reden, wees ik mijne jeugdige
reisgezellin een groot h u is , en zeidc tot haar :

//Dat is de woning van den licer Zimmermann.” 
z/Zij nam die van boven tot beneden op, en daarop wendde 

zij het hoofd af, alsof zij bevreesd was dat men haar zou te zien 
krijgen. De deur en de vensters waren echter nog gcslotcn 
en men zag er nog geen zweem van beweging.

// Aan het bureau der diligence gekomen, liielp ik het j on ge
meisje eerbiedig afstijgen en terwijl de andere reizigers mij 
riepen, om te zorgen dat hun bagaadje Inin werd ter hand 
gesteh!, trok zij mij een weinigje ter zijde, en hare hand in 
een zak van haar japon stekende, zeide zij tot mij :

//Gij hebt de goedheid geliad mij een plaats in .uw rijtuig
tc verleenen, wetende dat ik die niet kon betalen ; daar hebt 
gij mijne ledige beurs. Ik gcef haar u als een bewijs mijner 
dankbaarheid. Later hoop ik mijne schuld af te doen.”

//Onder het uiten dezer woorden, stopte zij mij een beursje 
van groene zijde, fraai als de beurs eener fee, in de hand.



Ik was zoo overbluft en verwart! dat ik nict wist wat ik docn 
moest en het was mij of mijn kec! wert! toegeknepen, alsof 
Koenraads ondeugende verloofde mij haar streng wo! er in 
had gestopt.

f/Maar ncen. . . . maar n e o n . . . .  stamelde ik ; ik verlang 
niets. . . . integendeel. . . .  gij hebt gecn gcld. . . . laat mij. . . . ” 

z/En met eene bevendo hand boot! ik haar m ijn-lederen 
beursje aan, waarin een aantal kroonen zaten.

z/Ik dank u ,  ik dank u ! ” hernam zij, //wees onbezorgd over 
mij. Ik vertronw op de Voorzienigheid en ik lioop dat gij den 
een of anderen dag mij in een gelukkiger staat zult aantreffcn 
dan van daag. Vaarwel, vaarwel!”

z/Dit zeggcndc verwijderde zij zieh, en ik volgde haar met 
de oogen, onbewegelijk, stom en met de beurs in de hand.

z/Op dat oogenblik trad  een jeugdige saletjonker, die ju ist 
binnen uit de diligence geklommen was, op mij toe , en terwijl 
hij mij op den schouder sloeg, voegde hij mij met een spot- 
achtig gclaat toe :

z/O jou schalk van een conducteur!”
z/Ik begreep wat hij dacht, maar uit de wijze waarop ik

hem aankeek, begreep hij dat hij beter zou doen zijn korts-
wijl niet vertier voort te zetten. Hij draaide op zijne hakken 
rond. Als hij nog één woortl hat! gesproken, zou ik hem met
mijn vuist liebben neêrgeworpcn.

z/Eenige uren later keertle ik naar Zürich terug , en dacht 
nog altijd aan de bekoorlijke vreemtlelinge ; weldra echter werd 
ik door een onverklaarbare malaise van die gedachte afge- 
trokken. Ik was tot op mijn gebeente toe koud; ik rilde over 
al mijne leden en wat ik deed, ik kon maar niet warm worden. 
Ik herinnerde mij toen dat ik , nadat ik dien nacht mijn schans- 
looper had uitgetrokken om er mijne jeugdige buurvrouw mede 
te bedekken, den regen in mijn vest had voelcn doorsijpelen, 
zoodat ik tot op het hemd nat was geworden. Maar kom aan, 
zeitle ik tot mij zelvcn, het is slechts een der kleine onaangenaam-



he den van mijn bcroep ; ik heb vrij wat anderen te ver- 
duren gehad. Te B ulach, waar wij van paar den verwissclcn, 
liet ik mij een flink glas warmen wijn klaar makcn, hctgeen 
mij weder opvrolijkte. Evenwel was ik bij mij ne aankomst te 
Zurich naauwelijks in staat mijne bezigheden tu verrigten. Den 
volgeuden dag was ik verpligt om den doctor te zcnden, die, 
nadat hij mij good had onderzocht, verklaardc, dat ik cene
zware koude op de borst had gevat.

//Dank zij mijn sterk gestel, ik kwam die ziekte spocdiger 
te boven dan doorgaans het geval is. Na verlooj) van drie 
weken was ik bijna geheel kerstcld, en maakte ik mij gcreed 
om uit te gaan , tocn er op zekeren morgen aan mijne deur 
werd gcklopt; ik deed open en raad eens wien ik daar zag 
binnenkomen? Mijnheer Koenraad Zimmermann, aan zijne hand 
mijne geheimzinnige reisgenoote geleidende, niet me er in een 
eenvoudigen reismantel gekleed, maar elegant uitgedoscht en 
met een van vrcugdc stralend gclaat.

//Ik h e b ,” zeide zij tot m ij, //met innig lecdwezcn van uwc
ziekte gehoord, vooral terwijl ik mij voorstclde dat ik daar
waarschijnlijk de oorzaak van ben gewecst. Hoc gcvoclt 
gij u nuP”

//Dank u wel, veel be te r.”
//Wij zullen zijne genczing op onze reis geheel voltooije n ,” 

zeide Koenraad, //want wij komcn u lialen, brave Petcrm ann, 
om ons een aardig huwelijksreisje te laten docn.”

//Een huwelijksreis !”
h J a ,  daar hebt gij mijn Roosje, dc roos van het dal van 

Coire, die nu mcvrouw Koenraad Zimmermann licet.”
//W aarlijk ,” riep ik u it, //dat verbeugt mij niet wcinig. En 

de oude van Schaffhausen ?”
//De oude blijft met hare krooncn getrouw d.” 
iiO welk een ondeiigend schepscl. Ik kan u niet zcggen 

hocvcul lecd het mij lieeft veroorzaakt dat gij liaar zoudt trou wen. 
Maar uw vader? . . . .”



f/Mijn vader is eerst in geweldigcn toorn ontstokcn, toon ik 
den eigen m orgen , voor de trouwplegtigheid bepnald, vcr- 
klaarde liever naar A m erika, naar A ustralie , naar hot land 
der kannibalen to willen g aan , dan het afschuwelijke schcpsel 
tc trouw en, dat men voor mij bestem d had. Hij heeft ge- 
schreeuw d, gedreigd mij door mij ne schnldeischcrs te zullen 
laten gijzclen, en mij te onterven. Terwijl hij dus bezig was 
met m ij, zoo als hij zieh uitdruktc, tot rede te breiigen, 
kwam daar eensklaps de moedige reizigster, die gij ons van 
Zürich hadt m edegebragt, onverschrokken b innen , en tegen- 
ovcr het zaclitc gelnat van mij 11 beste Roosje was de gram- 
schap van mijn vader niet bestand. Zoodra hij haar zag 
word hij bewogen ; hij werd geroerd toen hij vernam hoezeer 
wij elkander sedert mijn eerste reis naar Coire, nu een jaar 
gelcden, hadden lief gekregen; hij is getroffen geworden door 
hare geestkracht toen zij verhaalde hoe z ij, terstond na het 
ontvangcn van mijn droevigen brief, geheel alleen was ver- 
trokken en wel zoo spoed ig , zonder er zelfs aan te denken 
dat zij geld noodig had om zulk een lange reis af te leggen. 
Eindclijk heeft mijn beste vader geglim lacht, toen men hem 
aan het verstand heeft gebragt, dat mijn bcvallig Roosje niet 
zoo onbemiddeld is als hij wel m eende, dat zij to t ecn ach- 
tenswaardige familie behoort, en dat haar 0 0 m , de kanunnik 
te Coire, haar een goede erfenis moet achterlaten. Is het niet 
zoo, Roosje, dat u  een aardig huis in Graau wb un de rlan d en 
een twin, en zelfs eenige renten moeten te beurt vallen ?” 

il Goede Hem el!” riep het jongc vrouwtje lagchendc u it, 
,/wat zijt gij een erge bahbelaar ! Gij zoudt veci beter doen 
als gij den braven Peterm ann bedanktet voor de dienst die hij 
mij bewezen heeft, want zonder hem zou ik niet vroeg genoeg 
tc Schaffhausen zij 11 aangekom en, en misschien zoudt g i j , in 
weerwil van al wat gij zoo goed beslotcn hadt, op dit oogen- 
blik met de rijke erfgename gctrouwd zijn.”

f/Nooit! nooit!” riep Koenraad u it, uik heb alles voor dat



ellendige huwelijk in gereedlieid laten brengen , alsof ik er in 
toestcmde ; maar in het laatstc oogenblik zou ik liet, hot had 
mögen kosten wat liet wilde, hebbcn verbroken. W at uw vriend 
Petermann bet-reft, ik vergeet niet wat ik hem verschuldigd 
b en , en gij weet wat wij met elkander overeen zijn gekomen. 
Zijt gij op dit oogenblik, mijn beste C laudius, in s taa t,” 
zeide liij, terwijl liij zieh tot mij wendde, ,/ons te geleidcn ? 
Wij hebbcn in het hotel Bauer een rijtuig en paardcn. Er
ontbreekt nu nog maar een koetsier, en wij liopcn dat gij ons
zult willen rijden. H et is nu lento. En wij willen hier en
daar gaan, links en regts, even als de vinken en zingen als
de leeuwrikken.”

//En wij zullen goed voor u zorgen,” voegde het jonge 
vrouwtje er op hartelijken toon bij :

z/Ik heb al mij ne krachten 110g niet t c r u g hern am ik , //maar 
als gij het wenscht, kan ik mij wel ter uwer beschikking stel
len. W anneer wilt gij dat ik kom ?”

//M orgen,” zeide Koenraad.
//Morgen, als gij wilt.”
//Den volgenden dag vertrokken wij zeer opgeruim d en wij 

deden een heerlijken togt naar Constanz, Freiburg en B reisgau, 
naar Bazel en het M unsterdal, naar Bienne en NeufehAtel, 
overal kleine dagreizen m akende, en overal zoodra wij in een 
hôtel aankwamen, riep mevrouw Zimmermann den eigenaar 
van het huis en zeide hem: //Ik bevecl u onzen koetsier aan ; 
geef hem een goed bed en wijn en alles wat liij zal noodig 
hebben.” En die twee jonggetrouwden ! hoc zij elkander lief 
hadden ! W at zij in hun nopjes waren dat zij in de wereld 
zijn! Het was voor mij een genot lien te zien en te hooren 
praten en kwelen als vogels. Geen aasjc verschil van mee- 
ning. Geen oogenblik van kwade luim. Die beide getrouwe 
harten ! God zegene heu !

//Een niaand na ons vertrek uit Zürich, bragt ik hen naar 
Schaff hausen terug, waar de onde Zimmermann hen met op-



regte blijdschap ontving, en toen ik op hct punt stoini afscheid van 
hen te nemen, voegde mevromv Koenraad Zimmermann mij toe: 

z/Claudius, wat denkt gij van dit rijtuig en van deze paar- 
den, waarmede wij de reis gcdaan hebben?”

ilH et rijtu ig ,” hernam ik , //is niet nieuw , maar stevig, en 
de paarden zijn twee fiere beestjes.”

//W elnu, ik herinner mij wat gij gezegd hebt op den bok 
van de diligence. Ik verlang niets licver dan dat uw eerzucht 
voldaan zij, en ik schenk u deze paarden en deze calèche, op- 
dat gij huurkoetsier moogt w orden, gelijk gij liet gewenscht 
hebt. I ie t  is mijn bruidsgeschenk.”

//En ik ,” voegde Koenraad er b ij, //ik schenk u dit om een
kleinen voorraad liooi en haver te koopen.”

//Dit zeggende stelde hij mij vijf louis d ’or ter hand.
//Ik kan u niet zeggen wat er op dat oogenblik in mij 0111- 

ging; mijn gezigt was beneveld en liet was alsof al de klokken 
van Sckafi'hausen in mij ne ooren luidden. Ik geloof dat ik 
zoo gek was dat ik geen enkel woord van dank kon uitsta- 
m elen , en ik vertrok met groote tränen in mij ne oogen.

//Nu weet gij, mijnheer, hoe ik in het bezit van deze ekwi- 
paadje ben gekom en, en twee jaren lang heb ik vrij wat voor- 
spoed gehad. Ik  heb wat geld opgespaard, ik heb een aa rd ig , 
arbeidzaam en zuinig vrouwtje getrouwd. Ik bezit een flinken 
jongen, waarover mevrouw Koenraad peet i s , en dat alles oni- 
dat ik jegens eene onbekende een goede daad heb verrigt. 
Gij zult het mij tocstemmen, mijnheer, dat, als het den goeden 
God behaagt te geven, Hij nooit half geeft.”

Zoo luidt het verhaal dat mij eenige jaren  geleden door 
Claudius Peterm ann gedaan is. Ik  lioop dat het den wakke- 
ren koetsier bij voortduring goed is gegaan in de wereld. 
M aar de weg, waarop hij zoo veel klanten heeft gehad, is niet 
meer zoo bezocht als eertijds. Zürich is tegenwoordig door 
een spoorweg met Schafi'hausen verbonden en in anderhalf nur 
trekt m en, als à vol d'oiseau, fraaije bosschen en vruchtbare



veldcn, waar tusschen de Rhijn zieh in verschillende bogten 
slingert, door.

In hot midden dezer bosschen en velden verhelfen zieh de 
dikke nraren van het lcenrocrige kasteel, dat eertijds aan de 
magtige familie der graven van K yburg toebehoorde, welke 
in het Noorden van Zwitserland uitgestrekte goederen bezat, 
en niet m inder dan honderd burgtheeren. als bare leenmannen 
telde. In 1264 stierf deze familie u it, en haar trotsche ver- 
blijfplaats werd in bezit genomen door Rudolf van H absburg, 
die er de reliquieën van het Duitsche Rijk een plaats in gaf. 
l le t  grootstc deel dezer reliquieën, waarmede men de keizers 
in de hoofdkerk van Aken ten dage hunner krooning versier- 
de, hadden, volgens de overlevering, aan Karel den Groote 
toebehoord. I ie t waren zijne met paarlen en kostbare ge- 
steenten versierde kroon, zijne beide zilveren scepters, zijne 
drie globes, waaronder een van massief goud, zijn degen en 
zijne sporen. H et waren een m iskleed, een stool, een pur- 
peren mantel en geborduurde sandalen, die liij bij de pleg- 
tige gelegenheid zijner krooning gedragen had. H et waren 
de degen van den heiligen M aurits, een stuk van de krib 
en van het ware kruis, eenige schalmen der keten van den 
heiligen P etrus, een stuk van het kleed van Johannes den 
Evangelist, en de punt van de lans, waarmede de zijde van 
den Heiland doorboord werd. Ten jare 1424 vereenigde keizer 
Sigismund met de stad Zürich het kasteel K yburg, benevens 
een deel der landerijen die er toe bchoorden, eil binnen die 
m uren, waar een geheel geslacht van trotsche heeren gcre- 
gcerd en keizers gewoond hebben, heeft thans een eenvou- 
dige dorpsburgem eester zijn verblijf.

Digt daarliij ligt het fraaije dorpje Tocss, welks naam met 
een der meest dramatische gebeurtenissen van Zwitserland is 
verbonden.

In den nacht van den l s,cn Januarij 1307 was de ecd tot 
bevrijding des vaderlands op den Griitli afgclegd geworden.
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Drie jaren la ter, rukte keizer Albrecht I , de oudste zoon van 
Rudolf van H absburg, naar de opgestane kantons op om 
den opstand te beteugelen cn hen voor hunne stoutmoedig- 
heid ten strengste te kastijdcn. Maar tcrwijl hij de lieden 
van Uri, Unterwalden en Schwyz beschuldigde, dat zij 
hunne eerste pligten hadden vergeteli, door de vaan des op- 
roers tegen liun wettigen licer op te steken, vergat hij zelf 
dat hij een beginsel van billijkheid scliond door liet erfgoed 
van Jan van Zwaben in bezit tc liouden, en reisde hij inet 
dien vorst, die, na te vergeefs herhaalde malen de teruggave 
van zijne bezittingen gcëischt te hebben, besloten had zieh 
te wreken.

Op den l sleM Mei 1310 werd Albrecht op den weg van Bazel 
naar Aarau in de vlaktc van Kceningsfelden vermoord. Jan 
van Zwaben bragt hem den eersten degenstoot toe; een zijner 
medepligtigen tro f hem in liet gelaat; een ander hieuw hem 
het lioofd af. De keizer stierf in de armen eener onde be- 
delares, die zieh daar toevallig op dat oogenblik bevond. De 
moordenaars namen de vlugt, en verzochten tc vergeefs hier 
en elders om een schuilplaats 1. Zürich sloot de poorten voor 
lien en de eedgenooten, op wier erkentelijkheid zij aanspraak 
meenden te mögen maken, omdat zij lien van een gedachten 
vijand hadden verlost, stieten lien met afgrijzen van zieh. 
Allen boetten hun misdrijf op wreede wijze. Maar ongelnk- 
kig werd meer dan één onschuldige voor hetzelfde m isdrijf 
vervolgd en ter dood veroordeeld.

Agnes, dochter van A lbrecht, weduwe des konings van 
Hongarije, drong als een Euinenide Zwitserland binnen en 
vergoot er stroomen bloods. In het vuur barer ouderliefde, 
en vertecrd door dorst naar wraak, was de ininste aanduiding 
liaar genoegzaam om ecu barer onherroepelijkc vonnisscn uit

1 Bekend is het fraaije gedieht, door mijn vriend VVithuys, naar aanlciding 
van dozen zwerftogt vervaardigd, cn ondcr den titcl van: Wanhoop ineemaamheid 
in de Aurora van 1853 voorkomendc. vert .



te lokken. W ie maar verdacht vverd aan het tegen Albrecht 
gesmeedde komplot te hcbben declgcnomen, word tot dc pijn- 
bank verwezen, terwijl zijn huis gesloopt en zijne goederen 
verbcurd verklaard werden. Op deze wijze werden eenige 
fraaije woningen verwoest en de kasteelen van W art, Masch- 
w ardcn, A ltburen, Fahnwanguen in de asch gelcgd. Te vcr- 
gecfs wierp de jeugdige cn schoone burgtvrouw van W art zieh 
voor haar op de knieën, terwijl zij haar in naam van Christus 
smcckte haar echtgenoot genade to schenken. I lc t  verlangen 
om den dood haars vaders te wreken bragt haar in ecu ver- 
voering van woesten waanzin: //Ik baad mij in M eidauw ,”
zeide zij, tocn zij op zekercn morgen het bloed van zcstig rid- 
ders voor hare voeten zag stroomen. Men zcgt dat zij nicer 
dan duizend personell aan de sellini van Albrecht ten oflcr bragt. 
Slechts de gcschiedboeken der despoten van Indie kunnen ons 
de wedergade van zulk ecne slagting opleveren.

En zonderling genocg, deze wreede vrouvv paarde met deze 
blocdige wraak een innig gcvoel van vroomlieid; van de 
goederen, die zij aan hare slagtoffers ontroofdc, stichtte zij ecu 
klooster op de pick waar men liaar vader had verm oord, en 
verrijkte zij eene andere dergelijke instelling, die reeds te 
Toess bcstond. Hare nog zeer jeugdige dochter nani den 
sluijer in laatstgcnoemd klooster aan, terwijl zij zelvc met 
hare m oeder in dat van Kœningsfelden ecu tocvlugt zoclit. 
Slechts één priester had den moed haar hare verbeurdver- 
klaringcn en wrecdhedcn tc verwijten.

Van het klooster van Toess, door gruwelijke vonnissen be- 
zocdeld en door onregtvaardige diefstallcn vcrgroot, zijn slechts 
de vcrncderdc muren ovcrgebleven. Men zingt er gcen vroeg- 
mctten noch vespers nicer; men bidt er nict nicer voor dc 
rust van h a a r , die er zoo vele maanden achtereen haar vreese- 
lijk werk voortzette. I le t  is in ecu fabriek van katoenen 
goederen veranderd.

Op ceno mijl van daar ligt W interthur, cene onde Romein-
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sche staci, die in het bijzonder door Rudolf van H absburg bo- 
schermd vverd en langen tijd allerhardnekkigst het linis van 
Oostenrijk getrouw blcef. In 1460, werd zij rloor de inwo- 
ners van Zürich belegerd, en gaf zicli eerst over na al haar 
krijgsvoorraad tc hebben uitgeput. B it dappere W interthur 
is tegenwoordig de schoonste en nicest nijvere stad van hot, 
kanton, dat haar vermeesterd heeft.

Nog eenige mijlen vertier, loopt de spoonveg längs ccn 
ijzeren brug over de T hur, die haar naam gecft aan hct vrucht- 
bare en schilderachtige kanton Thurgau, vcrvolgens ccn fraai 
bosch en met wijngaarden bewassen lieuvcls doorsnijdt, en 
cindelijk längs den Rhijnval zicli u itstrek t, zoo vele malen door 
de reizigers beschreven, door de dichters bezongen, door do 
schilders afgebeeld.

I ie t  moot gezegd worden, dat deze Zwitsersche Niagara 
geen denkbecld kan gevcn van den Amcrikaanschen watervai 
van dien naam. Ik herinner mij niets dat met dozen onme- 
tclijken, diepen en verwonderlijken stortvloed kan worden vcr- 
gelekcn, dien de Indianen in hunne beeldrijke spraak den 
donder der wateren noemen. Ik  heb het geluk gehad dien 
te z ien , en de aanblik er van zal nooit u it mijn geheugen 
worden gewischt. Maar de stroom en, de m eeren, de wouclen, 
de bergen, alles in Amerika heeft zulke reusachtige afme- 
tingen, dat ons geliefd Europa er 011s slechts een kokette 
m iniatuurafbeelding van aanbiedt.

Tocli leveren deze Zwitsersche waterm assa, die eene breedtc 
van dric-hondcrd voet beslaat cn van een hoogte van zestig 
voct nederstort, en wier geraas tot op een mijl afstanrls ge- 
hoord wordt, deze rotsen, die haar verdeelen, deze pijnboomen, 
die over de wateren de sehaduw hunner groene twijgcn uit- 
spreiden, deze donkerc toren van W oerth , dit Gothischc 
kasteel van Laufen, die haar beheerschen, deze smidsen, wier 
räderen zij in beweging b rengt, ccn grootsch, een vreem d, ccn 
indrukwekkend tafereel op. Vooral des morgens, wanneer



liarc schuimende wateren in de strale» der zon als gond 
en diam antstof schitteren, of des avonds, wanneer de maan 
er haar zilverglans op uitgiet, is lief een groot genot dezen 
watervai te aanschouwen. W anneer alles aan zijnc boorden 
slaapt, wanneer men slechts het klagende bruischen zijner golven 
hoort, zou men meenen de stemmen te hooren van nog niet 
tot niste gekomen zielen, die in de stilte van den nacht 
klagen, of wel de stemmen der voorvaderen, die de harp van 
Ossian deden trillen.

Tot op dezen moeijelijken doortogt heeft de R hijn, de edele 
Rhijn, met zoo veel geestdrift gevierd door de Dnitschers: 
Am Rhein! am Rhein! zijn loop allergelukkigst volbragt. Van 
de gletschers van G raauw bunderland, waar zijne drie bronnen 
ontspringen, daalt liij in het Sheinthal af; zijne takken ver- 
eenigen zieh op nieuw bij Reichenau, terwijl liij zieh meester 
maken wil van twee riviere» nahij Coire, van de woeste Ta- 
mina bij Ragatz. W eldra verlaat liij het grondgebied van 
G raauwbunderland, als een jeugdig en vurig landverhnizer, 
die zieh sterk genoeg gevoelt zijn geboorteland te verlaten en 
zieh in afgelcgen streken te wagen. Te Rheineek ontmoet liij 
het meer van Constanz, werpt er zieh luchthartig in , door- 
kruist het in zijne geheelc lengte, komt in Zwitserland nabij 
Stein weer te voorschijn, alsof eene teedere herinnering hem 
naar den grond, waar liij geboren w erd, terugvoerde. Maar 
zie —  eensklaps ontmoet liij op zijn weg een onverwachten 
slagboom, rotswanden die zijn loop vernaauwen, en andere 
rotsen die zijn doortogt belemmeren. Tocli wil liij overal zijn 
weg voortzetten, en woedend springt liij tegen dezen stout- 
moedigen dijk op en beukt hem met zijne onstuimige golven. 
Daar heeft men het schouwspel dezer prächtige worsteling tus- 
schen eene onwederstaanbare kracht en eene magtige kracht 
van inertie. Hoc zal die eindigen? Zal de stroom genoodzaakt 
zijn terug te wijkenP Zal de granieten m uur worden verbrij- 
zeld? N adert men de rotsen die dit bohverk vormen, dan is het



alsof men ze voelt schudden onder den scliok der golven, die 
haar onoplioudelijk beuken. Tocli blijven zij stevig in den 
grond geplant, en hier en daar komt de stroom liare belct- 
sclen met fieren trots te boven of ontsnapt nederig de hin
derpalen, die hem in zij 11 loop dreigden te stiliteli. Is lief; 
geen levend, gccn schitterend beeid van den kamp des men
schen tegen de plotseling opkomende tegcnspocden in den 
strijd des levons? Maar na zij 11c woedcnde worsteling hcr- 
ncemt de Rhijn zijn vrijen loop en sluimcrt, als een zegevierend 
kampvechter, in een lagchend dal in, vervolgens verspreidt liij 
zieh in kleine bijstroomen door de schoonc vlakte van den 
Elzas, en weêrkaatst 110g vorder met vreugde in zijne wateren 
de vorstelijke gebouwen van den Paltz, de rijke bergen van 
Riidcshcim, de torens der onde kasteclcn, de tooverachtige 
rotsen van de Lurlcy, de kerken van K eulen, totdat liij de 
weiden van Holland bereikt en zieh droppcl voor droppcl in 
den oceaan ontlast.

Gelukkig de mensch die niet in een dezer harde kampstrij- 
den bezwijkt, waaraan een halsstarrig lot hem onderw erpt! 
Gelukkig de mensch, die, 11a in een noodlottig worstelperk te 
zijn geworpen, na zijn geestkracht te liebben voelen wegkwij- 
nen en in zijn hart de doodsklok zijner vervvachtingen te heb- 
ben vernom en, andermaal opstaat, vernietigd in zijne pogingen, 
maar lier op zijn moed ; hij hcrleeft door het gevoel zijncr eer 
en vindt rust in de kainite van zijn geweten; vredig wandelt 
hij voort van dag tot dag, van jaa r tot jaa r, onder het wcl- 
dadig 0 0 g van God, tot aan de grens van zijn sterfelijk leven, 
tot aan den oceaan der eeuwigheid.

Tegenover den Rhijnval verhelfen zieh twee sieriijk gcbouwde 
liötels, en wel nabij de oude stad Schaffhausen, die van ceuw tot 
eeuw haar eerbiedwaardig oud karakter, hare met hooge toppen 
prijkende huizen, hare met naïeve Schilderingen of godsdiens- 
tige sprenken bedekte gevels en haar k e rk , haar ernstige cn 
majesteuse in de tien de eeuw naar Romeinschen st ij 1 opge-



trokken kerk hccft bcwaard. Op een tier klokkctorcns dczcs 
eerwaardigen, van zijne rijkdommen door lict protestantisme be- 
roofden, tempels kan men nog bet motto lezen door Schiller 
geplaatst boven zijn Hole, dat schoonste, breedste en roerendste 
lyrische gedieht der nieuwere tijden:

Vivos voco, mortuos piango, fulgora frango 1.

Binnen de muren van Schaffhausen werd ten ja re 1752 Jo 
hannes von M üller geboren, die, nadat hij de nederige be- 
trekking van onderwijzer in een of ander huis te Geneve had 
bekleed, tot bibliothekaris van den keurvorst te Kassel be- 
noemd werd, vcrvolgcns tot rijkshofraad tc W eenen opklom, 
en zieh later als een der m inisters van koning Jerom e in Wcst- 
phalen gekozen zag.

De Duitschcrs hebben hem tamelijk vinnig verweten dat liij 
zoo vaak van staatkundige denkwijzc veranderd is. Maar hij 
heeft zijne groote, zijnc geleerde geschiedenis van Zwitserland 
geschreven; hij is de vriend geweest der uitstekendste mannen 
van zijn geboorteland cn Duitschland, van Tronchin, van Bon
stetten , van Jacobi, van H erd er, van von H um boldt, en zijnc 
m edeburgers hebben zieh van een regtmatigen pligt gekwe- 
ten toen zij hem in het midden zijner geboortestad een ge- 
denktccken hebben opgerigt.

Te Schaffhausen bestaan nog verscheidene goedc, geniak- 
kelijk ingerigte diligences, waarmede men eertijds zoo prettig 
door Zwitserland reisde eer de spoorwegen nog waren uitge- 
vonden. Ik neem rnijn plaats in die welke naar W aldshut gaat. 
De weg dien zij doorkruist is nict zecr bclangrijk, maar hij 
brengt mij naar Bazcl.

1 „Ik roep de levenden, ik beweeu de dooden, ik brock den bliksem.” Wie lief 
letterkundig congres tc Brugge in 1SG2 licefl bijgewooiul, herinuert zieh gewis, 
hij het lezen dezer woorden, Beets’ meestérlijke toespraak, naar aanlciding van dit 
klokkcopschrift , tot stilling van een opkomenden literarischen storm. v e r t .
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Be nobelc staci Bazel, ecu halve eeuvv voov onze Christelijke 
tijdrckening door M unatius Plancus gestiebt, vijftig jaar later 
door een Romeinsch keizer met den titcl van Augusta Raura- 
conm  v creerd , in de dertiende eeuw begiftigd met de privi- 
lcgieën van vrije stad , cn door geheel de Christenheid in de 
vijftiendc eeuvv bcroemd geworden otn haar vermaard Concilie, 
is tegenwoordig een der meest miskende stedcn van Zwitser- 
land. Een groot aantal toeristen trekt liaar door zonder zclfs 
zieh tc verwaai'digen er stil tc houden; anderen, alsof zij him 
gewcten daardoor willen paaijcn, teekenen, na het doen cencr 
wandeling, in hun zakboekje ecnige vlugtigc, schcrpe of sma- 
dclijke aanmerkingen op, en vertrekken weder in de vaste 
overtuiging flat zij volmaakt weten waaraan zieh tc houden , 
waar ór sprake is van het voorkomen cn het karakter dezer stad.

Maar Bazel gclijkt op een dier talrijkc menschelijke natu ren , 
op het uiterlijk somber en k o u d , misschicn op het ccrstc gc- 
zigt ailes behalve aanlokkelijk, en waarin men langzamerhand 
na eene dagelijksche opmerking hocdanighedcn, ja  bijzonderc 
schoonhcdcn opm erkt, die men verre was van tc verwachten.
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Hocvcel zaken zijn er niet in de w ere ld , xvier waarde men 
niet zonder eenig onderzoek, en misschien niet zonder eenige 
in spanning kan schatten ! De schil van den amandel laat zieh 
niet gemakkelijk kraken ; maar zij bevat ecu geurige pit; hot 
zand der placers lieeft slechts een drocvig voorkomen, maar 
het. verbergt klompen gouderts ; de Alpenrotsen laten zieh 
moeijelijk verbreken, maar zij bevatten een beider k ri stai; de 
oester is een zeer lomp en zeer leelijk schelpdier, maar zijn 
harde en zwarte schelp bevat misschien een pare l, die het 
voorhoofd eener koningin versicren zal.

Ik beklaag hen, die als zij op reis zijn, vooraf opgevattc 
idceën hebben, waarvan zij geen afstand willen doen, reiswijzers, 
waarop iedere marschdag eu ieder nur van oponthoud vooraf 
staat opgeteekend, bij voorraad opgevatte bewondering voor 
deze, of koude onverschilligheid voor gene plaats.

Gelukkig daarentegen zijn zij die zieh niet door een der- 
gelijk programma laten leiden , die reizen naar de ingeviug 
hunner fantaisie en even als de vogcl voorttrekken, met blijd- 
schap een graankorrel oppikkende, en overal waar zij komen, 
de balscinlucht van een bosch, van een onbekend veld in- 
adem ende, en een ongehoopt genot ontdekkende in een weinig 
bekend gebuch t, dat de Handbooks, de Reisehandbücher, en de 
Guides zieh zclfs niet verwaardigen aan te geven.

Gelukkig zij die op den pelgrimstogt dezes levons zieh tot 
taak stellen uit hun geest den schcrpen doorn der ligtge- 
raaktheicl, den looden last der vooroordcelcn te weren, en- 
zieh een gcvocl van welwillendheid tot reism akker kiczen ! 
Ongetwijfeld zal het hun me er dan eens gebeuren, dat zij 
in hunne vcrwachtingcn bedrogen, in lmn edclmocdig streven 
m iskend, in hun vertrouwen gcschokt worden ; zij zullen 
nicer dan één huichelaar ontm octcn, die hen door zij ne 
valsche betuigingen zal verblinden; meer dan één geldwolf 
die met, hunne ligtgcloovigheid zijn voordcel .zal doen; maar 
hoc dikwijls zullen zij ook door hunne sympathickc begeerten



eerlijke cn vriendelijke sympathieën tot zieh trekken. Een 
Duitsch dichter heeft gezegd : Liebe erzeugt Liebe. Liefde 
kweekt liefde. Hoe zij ook overigens zieh zullen bedrogen 
v inden , waar hun dit overkomt, zullen zij het gevoel van liun 
goeden wil behouden. En het was het lied der engelen in 
den ICersnacht bij de kribbe van Bethlehem : Vrede dengenen 
die van goeden wille zijn! Fax hominibus bonœ voluntatis!

De eerste maal dat ik mij te Bazcl heb opgehouden, moet 
ik bekennen dat ik er niet erg van opgetogen was; maar ik 
heb deze onde stad leeren kennen ; ik heb haar herhaalde 
keeren wedergezien; ik houd van haar en het is een der steden 
van Zwitserland, waarheen ik het liefst wederkeer. Recds 
ondervond ik er de voordeelen mijner getrouwheid ; als ik mij 
aan het hôtel der Drie Köningen vertoon, komen de eigenaar 
en de bedienden mij met een vriendelijken lach te gemoet, en 
hoc nederig mijn rijtuig ook zij, het huis moet al zecr voi zijn 
als men mij niet een der door al de gasten gewenschte kam ers, 
een kamer met het uitzigt op den Rhijn, geeft. W anneer ik 
liccnga, oui hier en daar het uitstekend genot tc smaken van 
wat men inet den naam van flaueren bestem pelt, ontmoet ik 
ieder oogenblik den een of ander eerlijken burger, die mij vrien- 
dclijk de hand reilct, en m eer dan een die mij uitnoodigt den 
avond bij hem te komen doorbrengen.

Iloevelc puntdichtcn heeft men niet op de burgers van Bazel 
vervaardigd, op hun bekrompen geestvermogens cn liunnc voor- 
vaderlijke gewoonten ! I le t  is waar dat zij niet als de Athe- 
niönsers hartstogtelijkc voorstanders zijn van de kunst en dat zij 
geen Parthenon bouwen. H et is waar dat zij zieh niet n aa rh e t 
Forum  begeven met een heirleger d ienten, even als de Romcinscho 
patriciers, cn dat zij geen Aziatische maaltijden bereiden, op 
purperen kussens u itgestrekt, cn onder begeleiding van danse- 
l'csscn en iuu zij kanten. Piet is waar dat zij geen marineren 
paleizen bouwen, als de magtige heeren van Genua en dat 
hun eerste regeringspersoon niet met groote staatsie een liuwc-



lijk sluit met den R h ijn , gelijk de T)oge van Venetie met de 
Adriatische Zee. De ernstige inwoncrs van Bazel geven de voor- 
keur aan kapitalen met overleg in de kist geborgen, of met 
kleingeestige voorzorgen uitgezet. Van hunne eerste jeugd af 
aan gewonnen zij zieh het geld te bescliouwen als een braaf 
en degelijk werkman, die zijn meester groote voordeelen kan 
aanbrengen, mits men er zieh maar met verstand van bediene; 
en dezen kostelijken werkman wagen zij niet aan vermetei beurs- 
spel; zij störten hem n ie t, zoo als de Am erikanen, in avontuur- 
lijke speculaties; zij behouden hem liefderijk bij zieh tot op 
het, oogenblik, dat zij er een zeker en nuttig  gebruik van kunnen 
m aken, en wanneer zij zieh van hem scheiden, laten zij niet 
na een wakend oog over hem te houden.

In deze voorzigtige stad Bazcl, even als in het statige Hol
land , vindt men huisvaders, die, in plaats van een geliefd 
kind op zijn geboortedag of op nieuwjaar, breekbaar speel- 
goed of noodelooze voorwerpen van wceldc te geven, in ecu 
hunner koopmansboeken een som neersehrijven, die van jaar 
tot jaar aam vast, en het een aardig kapitaaltje oplevert, dat 
het het regt heeft ten dage zijne meerderjarigheid op te vor
deren. Op deze wijze kent het kind berekening, dc voordeelen 
der spaarzaamheid en wanneer het het bedrijvige leven in treedt, 
is het volkomen berekend het onderrigt te volgcn, welks groote 
waarde het ter goeder ure heeft leeren kennen.

Op deze wijze worden de inwoners van Bazel rijk ; op deze 
wijze is Bazel de groote schatkist van een dcel van Zwitser- 
land , van den Elzas en van het land van Baden geworden. Onze 
bedrijvige, nijverige, prächtige stad Mulhouse weet er iets 
van; hare verständige fabriekanten hebben nicer dan ecus hunne 
toevlugt tot die gcldkist genomen, en zij moeten haar hot regt 
laten weervaren van tc bekennen , dat zij haar niet al te hard 
hebben govonden.

Eene onde wet van Bazcl licpaalt dat de interest tcgen 5 
ten honderd ecu Christelijke interest is. De voortgaande ver-



meerdering der kapitalen van deze stad van kapitalisten liccft, 
langzamerhand dezen oorspronkelijken taxe doen dalen. Tn 
tijden van kainite, wanneer men dagelijks hypotheken aanh ied t, 
kunnen de eigenaren van de naburige districtcn der kleine Re- 
pnbliek gemakkelijk geld tegen 3 ten honderd leenen, de lieden 
in de stad kunnen nog goedkooper teregt. Onlangs zeide mij 
een der bedrijvigste bankiers dezer stad dat hij kapitalen wei- 
g e rd e , die men hem tegen 1  ̂ ° /n aanbood.

Hoe gering deze interessen ook wezen m ögen, worden zij 
met zoi'g geadm inistreerd, behoorlijk zoo veel mogelijk tegen 
iedere bankbreuk gewaarborgd, en geregeld de eene bij de 
andere gevoegd, tot nieuwe kap ita len , d ie, op nieuw in omloop 
gebragt worden en een nieuwen buit naar liuis zullen voeren.

Vandaar deze groote fortuinen uit een aantal kleine b ronnen , 
als de wateren van een vergaarbak, opgehoopt en nog nederig 
bij al hunne uitgebreidheid. Een mijner vrienden, die de be- 
trekking van advokaat bekleedt, begeeft zieh op zekeren dag 
naar Bazcl om er een hoogst belangrijke zaak te behandelen ; 
hij laat zieh naar de woning van den heer de Mérian brengen ; 
hij komt er aan, en naauwelijks heeft hij liet doel van zijn be- 
zoek aangekondigd, of de heer de Mérian valt hem in de rede 
en voegt hem op eenvoudigen toon toe : M ijnheer, men heeft
u verkeerd onderrigt; gij zijt hier ni et tereg t; gij moet bij 
mijn broeder zijn; ik heb maar tien m illioen, en mij noemt 
men Mérian den Arme ; mijn broeder is Mérian de R ijke.”

Deze lieden , die aldus dood op lmn gemak millioenen bij- 
eenbrengen, leven echter zeer kalmpjes en geregeld; zij zijn 
er echter op gesteld een fra ai rijtuig met twee paarden te be- 
zitten om des zondags naar buiten te rijden. Eenmaal ’s jaars 
geven zij een groot diner. Dien dag wordt bun salon gelucht 
en schoon gem aakt, de housses van de stoelen en kanapé’s 
afgenomen, en liet zilverwerk en de tafclbenoodigdhedcn met 
zorg opgepoctst. De meester des lmizes gaat zelf naar zijn k cid ei
en haalt er onde flesschen Bordeaux en Rhijnwijn u it, die hij



nog van zijn grootvader gecrfd heeft; vervolgens, nn afloop 
van hot d iner, wordt alles weder op zijne plants gozet, in d e  
hasten geschikt, de receptiezaal gesloten en de familie keert 
naar hare gewone vertrekken terug.

In het kleine koffijlmis, dat digt bij het stadhuis is gelegen, 
heb ik , armoedig wezen, de eer gehad, naast vijf eenvaardige 
burgers van Bazel te zitten , die met elkander zoo wat zestig 
millioen vcrtegcnwoordigden. lederen dag, na bun diner, ver- 
oorloven zij zieh wat men in gewone uitdrukkingen een extratje 
licet; zij gaan als eenvoudige stervelingen een kop koffij ge- 
bruiken, niets m eer, niets m inder; dat kost bun vijf-en-dertig 
centimes (17j- cents Hollandsch) per hoofd, die zij zondcrlnm gc- 
laat te vertrekken , betalen ; hunne middelen veroorloven het lmn.

Maar deze zelfde liedeu , die zoo zuinig op linn tijd en op 
lmn geld in het dagelijksch leven zijn, bekleeden met ijver 
verscheidene betrekkingen om n ie t, besprekcn in hunne offi
cicele vergaderingen de belangen van lmn kanton, regelen zijn 
budget, hebben zitting in zijne regtbanken, besturen zijne wel- 
dadige instellingen, hebben het toezigt op de scholen en andere 
openbare inrigtingen, cn beköstigen vaak nit eigen middelen 
de voltooijing van een nuttig  gebouw of het vergrooten eener 
nnttige instelling. Daar zijn er d ie , na lange jaren van orde en 
arbeid, bij hun overlijden aan hun bemindc stad Bazel een 
deel hunner fortuin achterlaten. Eenigc jaren gcleden heeft een 
hunner, die geen naastc bloedverwanten had, haar vijfmaal- 
honderdduizend francs rente verm aakt, hetgeen ongeveer dc 
gewone inkomsten dczer stad verdricdnbbelt, die naauwelijks 
driem aalhonderd-vijftig-duizend francs bedragen.

Onder al de hoofdstcdcn van den Zwitsersehen Bond onder- 
scheidt Bazel zieh door zijn liefderijken gccst. cn zijne welda- 
dige instellingen. Naast zijn uitgestrekt en prächtig hospitaal 
is c r c e n ,  wclks zediger voorkomen mij vaak heeft. getroffen: 
op de deur er van heeft men dit opschrift : Ilospitium fü r  
die arme Reisende (Toèvlugtsoord voor arme reizigers).



De arme reizigcrs, van hun geboortegrond cn limine familie 
verwijderd, vinden daar een schuilplaats oni uit te rüsten van 
limine vermoeijenissen, gencesmiddclen wanneer zij zick zijn , 
en eenige gcldelijkc ondersteuning orn hun weg te vcrveigen. In 
dien dit huis door katholijken gestiebt was, zoudcn zij er daaren- 
boven die zaclite en liefdcrijke gcestelijkc zustcrs vinden, die hct 
protestantsclie leerstelsel niet hceft kunnen voortbrengcn, cn die 
de kuischc en heilige blocmen van het katholicisnie zijn 1.

Bazel gelijku op een bedrijvige bijenkorf, waar iedereen 
zonder ophouden arbeidt; men vergunt er zieh, al is men er 
nog zoo rijk, geen langdurigc uitspanning en alleen de vreem- 
delingen geven het voorbeeld van een werkeloos leegloopen. 
Door hare ligging op de grenzen van F ran k rijk , Duitschland 
cn Zw itserland, is deze arbeidzame stad het natuurlijke entrepôt 
der koopwaren, die van het eene naar het andere land ver
zoll den w orden. M eer dan de helft der vreemde eetwaren, die in 
Zwitserland binnenkom en, gaan door Bazel; daarenboven zijn 
m anufacturen, die de stad oplevert, op zieh zelf een rijke bron 
van uitvoer.

Men lieeft hier fabrieken van zij den stoffen en vooral lint- 
fabrieken, die ongeveer twintig duizend personen aan het werk 
liouden en wier voortbrengselcn zieh in D uitschland, Engeland 
en geheel Amerika verspreiden.

Deze uitsluitcnd handcls- eil fabriekstad is evenwel geen 
vreemdelinge in kunsten eil wctcnschappcn. In het jaar 1431, 
kwam het Concilie, door Paus M artinus V , ten ge vol ge van 
dat van Constanz zaam geroepen, te Bazel bijecn cn bleef er 
zestien jaar; het bragt niet de groote dingen die men er van 
vcrwachttc voort; het slocg de ketterij der Hussieten den bodem 
niet in , cn bragt de vereeniging der Oosterschc met de Wes- 
tersche K erk niet tot stand; in stede van de oude scheuringen 
te heelen, riep het er eene nieuwe in lcven; het verzette zieh

1 Marinier schijnt onbekcncl te zijn met Miss Nightingale cn hare geestverwanten 
—  cn evenmin van Duitschc cn Holiaudscke diacouesscu iets af te weten. v e r t .



tegen de bevelcn van Eu genius, cn benoemde in zijne plants 
den hertog Amadeus van Savoye, den kluizenaar van hct kasteel 
van Repaille : hct was zijne schitterendste beslissing.

M aar bet verblijf van zoovele geleerde priesters kon niet 
anders dan een aanmerkelijken invloed uitoefenen op den geest 
der inwoners van Bazel, en bij lien het gevoel voor de letteren 
en den smaak voor de studie opwekken.

In I4 3 S , schreef Æ neas Sylvius, die de betrekking van ge- 
heimschrijver bij het Concilie bekleedde, aan een zijner vrienden: 
z/De inwoners van Bazel leggen een grooten eerbied voor de 
heiligenbeeiden aan den dag , maar zij bekümmeren zieh noch 
om de wetenschap noch 0111 de ongewijde letterkunde; zij hebben 
nooit van Cicero, noch van eenigen anderen beroemden rede- 
naar hooren spreken.

Vijftien jaren later vroegen diezelfde inwoners van Bazel, 
volgens de vrome wet der m iddeleeuwen, een pauselijke bui 
tot het stiebten eener universiteit; deze bui werd hun in 1459 
met edelmoedige privilegieën door Æ neas Sylvius verleend, 
die den pauselijken stoel had bestegen onder den naam van 
Pans Pius I I ,  en in de volgende eeuw schreef de geleerde 
Erasmus over Bazel:

r/Ik bevine! mij hier als in het grootste, het aangenaamste 
museum en ik zal het niet ondernemen u al de geleerden op 
te noemen die ik bezoek ; ik zal u alleen zeggen dat ieder 
hunner het Grieksch en het Latijn en ook verscheidenen hct 
Hcbreeuwsch verstaan : deze onderscheidt zieh door zijne ge- 
schiedkundige kennis, gene door zijn künde in de godgeleerd- 
heid. Bij mij heb ik een bekwaam werktuigkundige, een ijverig 
oudheidkenner, een uitstekend rcgtsgelcerde. I lc t is geen 
gewoon iets zoovele wetenschappclijke mannen op één zclfdc 
punt vereenigd te vinden, en , wat niet m inder opmerkens- 
waardig is, dat zijn de betrekkingen die tnsschcn deze gelcer- 
den bcstaan. Welk eene vereeniging! welk eene vriendschap! 
Men zou zeggen dat zij één hart en één ziel w aren!”



Aldus sprak Erasmus.
W elk een vooruitgang in verstandelijke ontwikkeling binnen 

een halve eeuw ! Bazel is de eerste stad van Zwitserland waar 
de drukkunst word ingevoerd, het was omstreeks het jaar 1472; 
weldra bezat zij drukkers die zieh door lnin bedrijvigheid en 
limine keiiiiis onderscheidden: Jan  Froben, die, van 1492 tot 
1527, drie honderd belangrijke werken in het licht zond en 
wiens verständige ondernemingen door zijn zoon en kleinzoon 
werden voortgezet; vervolgens Jan O porin, die, van 1539 tot 
1568, met minder dan zeven honderd vijftig werken uitgaf, 
die liij zelf met de grootste naauwlettendheid nazag; verder 
Gemusæus, W aldkirch en Petrus P erna , die onze beroemde 
de Thou in 1579 bezocht, en dien liij in zijn ouderdom met 
al den ijver van een een jong mensch a an den arbeid vond.

Na een zwerversleven gelcid te hebben, vcstigde Erasmus 
zieh ten jare 1514 te Bazel en bleef daar rustig tot in 1529. 
Op dat tijdstip dwongen de bcroeringcn der Hervorming hem 
deze stad te verla ten , die liij als zijn tweede vaderland had 
aangenonien ; liij begaf zieh in de nabijheid daarvan , naar Frei
burg. M aar in die bevallige stad van Breisgau hield liij niet 
op aan zijn geliefd toevlugtsoord Bazel te denken. IIij keerde 
er in 1535 weder, om er nog een jaar door te brengen en er 
te sterven. Hij bezat daar vrienden wier hartelijke trouw en 
belangrijke gcsprekken hij niet kon vergeteli : Jan  Froben, bij 
wien hij inwoonde en die zijne werken drukte; Sebastiaan 
M unster, den schrijver eener cosmographie, die nog waardig is 
bestudeerd te worden ; Bonifacius A m erbach, den edclen Ba- 
zelschen burger, die zijn leven en zijn for tu in ten offer bragt 
aan de verbreiding der wetenschappcn in zijn geboortestad ; 
Jan B uxtorf, den stichter der studieën van het H ebreeuw sch, 
en H olbein, een der meesters van de Duitsche kunst.

De zestiende eeuw is een merk waardig tijdstip in de ge- 
schiedboekcn van Bazel, eil een feit, dat wij niet kunnen na- 
laten aan te halen, is dat de m annen, die op dat tijdstip den



naam van Bazel door hunne geschriften, door liun mondeling 
onderwijs, door liun industrieelen arbeid , door hun graveer- 
naald of hun penseel, verheerlijkten, geboren katholijken waren 
en onder het verkillende leerstclsel van het protestantism e, de 
ideale gedachte, de vruchtbare kiem van het katholicisme be- 
waarden. Erasmus bleef katholijk, ofschoon hij een oogenblik 
eenige neiging voor Luthers leerstellingen aau den dag legde ; 
hij vlugtte uit Bazel toen de nieuwigheidzoekers er hun rcvo- 
lutionnair rumoer begonnen, en in zijn vcrblijf te Freiburg , 
schreef hij aan Paus Paulus I II  een brief, waarvoor dcze hem 
bedankte, en nooit vergat h ij, d a th i j ,  in H o lland , kanunnik 
van den heiligen A ugustinus, en , te Parijs, een der penning- 
meesters van het collegie Montaigu was geweest.

Iiolbein bewaart nog te midden der ongeregeldheden zijns 
levens, in de verschillende omstandigheden van zijn lo t, een 
godsdienstig katholijk gevoel; zijn meesterstuk is een katholijk 
schilderij, een der schatten van de kerk van Dresden : het is 
die beeldtenis der Heilige M aagd, voor wie Jakobus M eyer, 
de burgem eester van Bazel, met gelieel zijn familie ligt 
neêrgeknield.

//Er l ig t,” zegt een uitstekend kritikus, F. Schlegel, ,/or 
ligt op dat gelaat der Heilige Maagd een uitdrukking van 
nederigheid en heiligheid, dat ons een juister idcaal der Moe- 
der Gods, dan de beroemde Madonna van Raphael, geeft.”

In de zestiende eeuw rigtten de inwoners van Bazel in een 
hunner voorsteden, volgens de teekeningen van Albert D urer, 
die sierlijke fontein op , die op hare ligte kolom met een doe- 
delzakspeler en op haar voetstuk met bevallige bas-reliefs prijkt.

In den tijd van het katholicisme stichtten zij op een der 
openbare pleinen die andere fontein, die iets bekoorlijks is : 
een rond voetstuk , waarop zieh een driehoekige Gothieke toren 
verlieft, met vokomen smaak gemodelleerd en gcbecldhouwd, 
met heilige beeiden en symbolische tafcreclen versierd en op 
haar ligte uitgetande spits een engel met vergolde wieken tor-
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sehende. Te N eurenberg heb ile dit soort van werk niet 
schooner gezien.

Ook in den tijd van het katholicisme hebben de inwoners 
van Bazcl hun stadhuis, een zonderling gebouw, maar waard 
oui bezigtigd tc w orden, gestiebt, en die schoone poort van de 
voorstad Spalen , met hare beide liooge gekanteelde torens en 
haar puntig dak : haar buitengevel is met drio heiligenbeeiden 
versierd, d ie , in de lieete dagen der Hervorm ing, als door een 
w onder, aan de woede der becldstormcrs ontkomen zijn. Be 
jonge meisjes van Bourgfeld en der naburige dorpen, die in 
de fabrieken van Bazel gaan arbeiden, zeggen des morgens en 
des avonds een gebed voor de Heilige Maagd op, die daar 
tusschen de beide profeten is gcplaatst. De vrouwen kwijten 
zieh van dczelfde vrome handeling wanneer zij zieh met hare 
koopwaren naar de m arkt begeven ; de boeren maken het teeken 
des kruises onder het doorgaan der p o o rt, of nemen ten minste 
den hoed af, en meer dan één bezorgde arme vader des gezins, 
meer dan céne bedrukte huismoeder zijn getroost opgestaan, 
nadat zij, in het vuur van hun katholijk geloof, eerbiedig 
liadden geknield, bij den ingang dezer protestantsehe stad.

I le t merkwaardigste en eerbiedwekkendste gedenkteeken van 
Bazel is de , in de elfde eenw door Keizer H endrik T ge
stiebte, in 1185 door een brand verm eide, eil in 1258 op 
nieuw na een anderen brand opgetrokken , in 1363 door een 
aardbeving ingestorte, en eindelijk in de vijftiende eenw in 
haar tegenwoordigen vorm, hernieuwde hoofdkerk. Zij verlieft 
zieh niet in de lucht als de hoofdkerk van W eenen of die van 
Straatsburg, zij bezit niet het kolossale karakter van die van 
Ulm of Freiburg in Breisgau, of de rijke versiersels der kerken 
van Rheims, Chartres of Amiens. Zij is dood eenvoudig van 
hartsteen opgetrokken van een roode k leu r, dat het voorkomen 
heeft van gebakken stcen ; toch is haar portaal versierd met 
eene lange reeks beeldhouwwerk, het jongstc oordeel voor- 
stellendc; aan de voorzijde van een barer torens heeft men het



ruiterstandbeeld van den heiligen George, die den arm uitstrckt 
om zijnc Ians in den rnnil van den drank te planten ; op den 
andere verlieft zieh het beeid van den heiligen M artinas, een 
arme de helft van zijn mantel schenkende. M aar van binnen 
bevonden zieh eertijds een aantal door de vroomlieid der ge- 
loovigen verrijkte tabernakels ; in hare onderaardsche crvpten 
stonden a lta ren , waar m en , onder een statig gew elf, en in een 
inelankoliek halfduister, de mis voor de dooden zong. Alles is 
verwoest en geplunderd door de goede Ilervorm ers, die, terwijl 
zij het gelo of banner vaderen afzwoeren, het zieh tot een pligt 
maakten de godsdienstige Symbolen, waarvoor liunne ouders 
zieh hadden nedergebogen, waarvoor zij zelven, onder het oog 
hunner m oeders, geknield hadden gelegen, te vernielen. Heden 
ten dage zijn de uitgestrekte bogen der onde hoofdkerk naakt, 
en zien er droevig en somber uit. Alleen des zondags lioort 
men er de stem des predikers klinken ; gednrende de dagen 
der week wandelt de vreemdeling er met een koster rond , 
die, tegen een geringe fooi, met een neusstem , in zijn Bazel- 
schen tongval, alles verhaalt wat hem bekend is van de onde 
pracht van dit gebouw en van de vernedering die het onder- 
gaan heeft.

De goddelooze handen, die het gewaagd hebben dit grootsche 
heiligdom te berooven, hebben den prcdikstocl gcöcrbicdigd, en 
men moet er liun dank voor weten. Deze predikstoel, die van 
het jaar 1480 dagteekent, is een meesterstuk van becldhouw- 
kunst; hij heeft den vorm eener 1 docili wier kelk zieh traps- 
gewijs op haar stcel ontwikkelt en ontsluit ; het was de bloem, 
die eertijds in het midden der geloovige gemeentc de zuiverc 
en heilzame zaden van het katholicisme verspreidde; nu plaatst 
zieh daar een predikant met mantel en bef en ontwikkelt er 
op meesterachtige wijze het bcginsel van het vrije onderzoek.

De inwoners van Bazel lcunnen, even als de andere Pro
testanten , zieh verhoovaardigen op de door lien volbragte 
godsdienstige omwentcling ; deze omwenteling heeft hen echter
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geen nicuwen Erasmus noch een nieuwen Iiolbein bezorgd. 
Wij moeten bet allen bekennen , zij hcbben niet opgehoudcn 
de studie der letteren en kunsten lief te liebbcn. E r bestaat 
te Bazel een Casino, dat ieder jaar de voornaamste uitgaven 
van D uitschland, Frankrijk en Engeland zieh aanschaft, en 
meer dan lionderd-vijftig dagbladen of maandwerken uit den 
vreemde ontvangt. Men vindt te Bazel een aantal belangrijkeboek- 
winkels, on der anderen die van de heeren Hauswirth en Georg.

De stad geeft een vijfde van haar inkomen aan het onder- 
houd harer scholcn en verscheidene inrigtingen van haar open- 
baar onderwijs uit; zij heeft liare universiteit bchouden of- 
schoon deze vrij wat verm inderd is door die van Z ü rich , 
Freiburg , Tübingen en H eidelberg; zij bezit eene bockverza- 
meling die zestigduizend deelen en verscheidene honderden 
handschriften b eva t, een kabinet van médaillés en van na- 
tuurlijke geschiedenis, en een museum dat eenige der beste 
schilderijen van Jan Iiolbein den jongcre bevat.

H et is niet ju ist bekend waar deze merk wa ardi ge schilder 
is geboren en evenmin wo et men in welk oord hij begraven 
is. W at men met zekerheid weet, is, dat zij 11 vader, de onde 
Iio lbe in , die een hoogst verdienstclijk kunstenaar was, nadat 
hij Augsburg had verlaten om zieh te Bazel te vestigen, hem 
zeer jong in het gild der schilders dezer stad heeft doen 
inschrijven.

Iiolbein bleef tot op zijn dortigste jaar te Bazel, en, in 
spijt van zij ne luiheid cn van zij ne noodlottigc neigingen, bragt 
hij er allcropmcrkelijkste werken voort. Deze edclc schilder, 
die zulk een waar gevoel van de natuur, somtijds zulkc be- 
vallige vernuftsspelingen, cn nu cn dan ideale opvattingen 
h a d , was een liefhebber van den w ijn , niet zoo als Anacreon, 
Horatius of onze dichtcrs der zestiende ccuw , 0111 dien met 
een zekeren wellust te leppen, cn zieh daarbij met eenige vrien- 
den te verbeugen ; maar een liefhebber van gem eenen, 
zwaren, dronkenm akenden wijn, een vriend van braspartijen cn



van liet gezelschap der onbeschaafdste lieden. Dagen achter- 
een brngt liij in de herbergen door en bcgaf zieh niet weder 
aan den arbeid voor dat de nood er hem toe dwong. Men 
verhaalt van hem, dat, toen liij zieh verbonden had een groot 
fresco-schilderij voor een rijken burger van Bazel te vervaardigen, 
hij zieh zeer onaangenaam gestemd voelde omdat hij zijne dage- 
lijksche bezoeken in de kroeg niet kon afleggen, w ant, ieder 
oogenblik kwam degeen, die hem dezen arbeid had opgedra- 
gen, bij hem, en verklaarde dat hij hem geen geld zou geven 
als hij niet op den duur aan het werk bleef. Eindclijk kwam 
Holbein, vermoeid dat men hem zoo lang had gedwarsboomd 
en vooral door eenc langdurigc onthouding van dorst ver- 
kw ijnende, op het denkbeeld , om aan den rand van de stel- 
laad je , die het overige gedeelte zijns ligchaams verborg, zijne 
beide beenen te schilderen op den m uur, waarvoor hij gezeten 
was. Toen zijn strenge beschermer later kwam en deze beide 
hangende beenen zag, riep hij nit: //Zie eens hoe liij werkt! 
Niemand anders dan ik heeft hem er toe gebragt zoo trouw ann 
zijne taak te blijven !” Gedurende dien tijd zat Holbein in 
een kroeg te drinken en te zingen.

Uit zijne gewone uitspattingen ontsproot evenwel op zekereh 
tijd een bewonderenswaardige inspira tic. Op zekeren dag komt 
hij te liuis, na zijn laatste geld bij den herbergier te heb- 
ben gelaten , en met geen halven penning in zijn zak ; hij vindt 
zijne vrouw diep bedroefd , u itgepu t, en met een zwak kind 
in hare armen ; nabij haar een ouder k in d , door gebrek 
verm agerd, dat met zijne kwijnende oogen hem 0111 liulp vraagt 
die hij niet kan verleenen. Op het zien van deze di epe eilende 
voelt de wreede Iiolbein op eens, niet de wroeging van een 
schuldig geweten, maar een denkbeeld van kunst ontwaken : 
//Blijf d a a r ,” roept hij u it, /,verrocr u n ie t!” en hij grijpt 
zijn palet, zijne penseelen, en in een enkcle zitting niaakt hij 
van deze verlaten groep een schilderij, dat men niet kan be- 
schouwen zonder in zijn binnenste bewogen te worden.



In 1526, deed de eilende, waartoe liij vervallen was, liem 
besluiten den raad van den Engelsclien consul Arundel op te 
volgen, die hem had opgewekt zieh naar Engeland te begeven ; 
liij vertrok naar Louden met een aanbcvcliugsbrief van Eras
mus; liij weixl zeer good door den kanselier Thomas Moms 
ontvangen, en allervorstelijkst door H endrik V III behandcld , 
die hem liet vcrvaardigen van een aantal portretten opdroeg 
van de vrouw en, om wicr liefde liij boeleerde. Men kcnt liet 
antwoord van dezen koninklijken Blaauwbaard aan een der 
heeren van zijn liof, die zieh er over venvonderde dat liij de 
werkplaats van een kunstenaar bezocht: //van zcven boeren ,” 
zeide liij ; z/kan ik zeven lords maken ; maar van zcven lords 
kan ik geen enkelen Holbein m aken.”

Na een aantal jaren in Engeland te hebben doorgebragt, 
keerde dc beroemde schilder naar Bazel te ru g , en ditmaal 
stelde liij zijn gezin een groot deel van liet door hem verdiende 
geld ter hand ; daarna vertrok liij op nieuw naar liet rijke 
land, waar liij fortuin lioopte te m aken , maar liij stierf er aan 
de pest, in 15 1 4 , in den oudcrdom van negen-en-vijftig jaren.

Engeland heeft een deel zijn er teekeningen en schildcrijen 
bewaard. H et museum van Dresden bezit, zoo als wij reeds 
gczegd h ebben , zijn bewonderenswaardige Heilige Maagd; het 
museum van Dresden bezit teekeningen, waarin liij dc voor- 
naamste tooneelen uit het Lijden heeft voorgesteld, verschei- 
dene fantaisie-teekeningen en eenige zijner beste p o rtre tten , 
on der anderen dat van zichzelven, van Erasm us, van Anier- 
b ach , alsmede zijne Corinthische Lais en zijne Venus.

De kostbare verzanieling teekeningen, waaraan liij den naam 
van de Zegepraal des Doods schonk, werd aan den heer Crozat 
te Parijs verkocht, die haar weder aan graaf Fleischmann van 
D arm stadt afstond. Later werd zij het eigendom van Prins Gal- 
litzin, Russisch ambassadeur te W eenen ; than s bevili dt zij zieh 
te Petersburg, maar zij is te Bazel gegraveerd geworden door 
een bekwaam kunstenaar, den heer Cli. de Meckel.



Men had reeds te Bazcl, in het midden dor nclittiende eeuw, 
up een der muren van de voorstad Sint J a n , cene afbcelding 
van den Doodendans, ter gedachtenis van do pest vervaardigd, 
die in deze stad ten jare 1439 u itb ra k , terwijl hot Concilie 
er was vergaderd, en die ecu aantal lioogc pcrsonaadjcs ten 
grave sleepte.

Deze zelfde herinnering aan ecu ram p, d ie , in de vecr- 
tiende on vijftiende eeuw, als de cholera, gehcel Europa door- 
trok, deze akclige dans, waaraan men tc Parijs den naam 
van la danse macabre gceft, wordt, gelijk wij reeds gelegen- 
lieid haddcn op tc m erken, in ecu groot aantal kerkcn cn op 
kerkhoven voorgesteld.

In  zijnc geschiedenis der Duitsche kunst zcgt Fiorillo, dat dit 
symbolische denkbeeld oorspronkelijk nit Duitschland afkomstig 
is, en dat het zieh van daar in de verschillende landen heeft 
verspreid, waar men er hier en daar nog de sporen van aantreft.

Van alles wat er van deze verschillende werken bekend is, 
laat zieh niets met dat van Holbein vergelijken : welke ecnc 
wijsgeerige of gcestige luim , xvelk een vaak vervrolijkend ver- 
nuft vindt men in dat droevige onderwerp van schilderkunst ! 
welk eene verschcidenheid van tooneelen in dezen somberen 
lijkstoet! De zeven-en-veertig dansen, waaruit hij is zamenge- 
stcld , stellen ons het geraamte van den dood voor, maar den 
dood in cene cindelooze verschcidenheid van bonding, van ge- 
laat cn toestand; den spottenden of woestcn dood; den dood 
op dc fluit of den tambocrijn speiende, of op cene afschuwo- 
lijkc wijzc grijnzende ; den dood lagchendc zijn slagtoffcr bij 
dc hand nem ende, of worstelende met den stoutmoedigc die 
het beproeft hern tc wcdcrstaan ; den dood, dc vorstcn van hunne 
krooncn, dc prelaten van hunne mijters, dc gierigaards van hunne 
schatten beroovende; den dood, zieh niet bekreunendc ora dc 
hebzucht van den dief, den hartstogt des spelers, de uitspat- 
tingen van den dronkaard, dc hoop van den zeevarende, dc 
berekeningen van den geleerde; den dood eindclijk, met zijne



onverzocnlijkc hand alle klassen der m aatschappij, ouden en 
jongen, beeren eil knechtennaarzijne sombere dansen gelcidcnde!

Mors sceptra ligonibus aequat

In  een laatstc ironische voorstelling toont Holbein ons slechts 
een menschclijk wezen, van wien de dood zieh vcrwijdert — 
het is een arm e, kreupele, verlaten bedelaar, die hem te ver- 
geefs bezweert een einde aan zijn lijden tc maken.

Met m useum , dat de antieke en wetenschappelijke verzamc- 
lingen bevat, waarvan wij gewaagd hebben, is in eene naauwe 
oploopende straat gebouwd, wier helling men nog niet ge- 
tracht heeft tc temperen. In de laatstc twintig jaren , kan 
men echter in de verschillende kwartieren van Bazel meer dan 
céne grootc verbetering opm erken, maar alles gaat hier lang- 
zaam , vooral dat wat door de zorg van het bestuur moct ge
schieden; ik haal tot voorbeeld hiervan alleen de Rhijnbrug 
aan. Deze b rug , die de beide helften van Bazel met elkander 
verbindt, steunt op zeven honten en vijf steenen pijlers. Men 
werkt er iederen zomer aan, men moet die verfraaijen cn 
steviger maken, ik geloof zelfs dat er sprakc is van geweest liare 
honten bogen door steenen bogen tc doen vervangen; maar 
ieder jaar kom ik er weder en kan er geen groote verande- 
ringen aan zien. Zal ik lang genoeg leven om te zien dat zij 
voltooid is? Ik  dnrf het niet hopen.

Op andere punten hetzelfde langzamc besluit als het zelfs tot een 
besluit komt. H et grootste gcdceltc van Bazel is op een zecr on- 
gelijk tcrrcin opgetrokken; men heeft er straten waar geen kar 
door kan, steile Stegen, die op ladders gelijken; des winters 
als het sneeuwt en ijzelt weet ik niet hoe men er loopen kan.

Indien dat alles in onze goedc stad Parijs zieh bevond, welk 
een grond om tc ontginnen! welk een reeks van vernuftige be- 
sluiten tot a fbroken om den wille van het algemeen belang, welke 
verfraaijingcn cn al wederom verfraaijingen ! W elk een aantal

1 De dood maukt vorst eu bedelaar gelijk. v e r i .



brave lieden, aan hun verblijf in deze naauwe straten gewoon, 
zonden nit zuivere menschlievendheid verpligt zijn dczc nedcrigc 
haardsteden te verlaten, waar zij rekenden in stille rust hun leven 
te zullen eindigen, en elders buiten de stad een huisje moeten 
gaan zocken, daar hunne bekrompen middelen hun nict ver- 
oorloven hun intrek te neinen in de prächtige huizen oj> den 
puinhoop hunner oorspronkelijke woning gebouwd !

De overheid van Bazel is niet met zoo veel liefderijkc zorg 
bezieh! en dürft zieh niet aan dergelijken arbeid wagen. Zon- 
derling iets! Zij beheert met de uiterste zuinigheid liet bud
get harer stad en eerbiedigt de bezitting van den individu. 
Dcze eerlijke overheid lieeft nog een begrip van regt cn van 
een bestuur, dat blijkbaar nog verschrikkelijk ten achter is ; men 
mag de hoop voeden, da t, door het altoos hooger rijzende 
licht des vooruitgangs, zij tot het begrip zal kom en, dat hoe 
meer men een stad het onderst boven k eert, zij des te geluk- 
kiger is; hoe meer zij zieh in schulden steckt, zij des te rij- 
ker wordt. De Bernoulli’s, die zieh te Bazel een onvcrgankelij- 
ken naam hebben verworven door hunne wiskundige studiecn, 
zouden misschien zeer verlegen zijn met de oplossing van een 
dergelijk raadsel; maar 011s roemrijk geslacht brengt een aan- 
tal nieuwe wetenschappen in praktijk , waarvan de vorige ge- 
slachten nooit gedroomd noch de wonderen geraden hebben. 
All is well that ends well. (Binde good, al goed). D it is de 
titel van ecn van Shakspeare’s blijspclen.

Meer dan ecn toerist heeft gemeend dnt liij vrij wat gcest 
aan den dag legde door hot maken van nurksche aanmerkin* 
gen op bet naauwe cn steile van eenige straten dezer stad ; 
als hij had opgemcrkt hoeveel cerlijke families hier wonen, 
die eenvoudig van de opbrengst liuns dagelijkschen arbeids lc- 
ven, cn zieh verbeugen dat zij ecn ncderig verblijf in het 
kwartier waar zij geboren werden bezitten, zouden zij waar- 
schijnlijk hunne hatelijke uitvallcn achterwcge hebbcn gchouden. 
Men moot er bijvoegeu dat deze stegcn, waarvan men vaak



znlk ccn droevigc beschrijving gegcvon heeft, niets zijn dan 
dooi'gangen die, aan alle kan ten , naar breede pleinen, 
fraaije stratcn, w andclpcrkcn, en sonm ige zelfs naar prächtige 
gezigtspunten leiden.

In de middeleeuwen zeiden de Duitschers: Constanz is de 
grootste, Straatsbnrg de edelste, Spiers de vroomste, W orms 
de ärm ste, Maintz de waardigste, T rier de oudstc, Keulen de 
niagtigste, Bazel de vrolijkste stad.

De vrolijkste is deze stad inderdaad door hare ligging aan 
den R hijn , midden in een uitgestrekte en vrnchtbare valici. 
Op een hoogte die de stad beheerscht, aan den kaut van de 
hoofdkerk, heeft men een breed met eeuwenoude notenboomen 
overschaduwd terras. Hoe dikwijls heb ik daar een verrnk- 
kelijk schouwspel genoten! Regts ontwaart men de ncvclach- 
tige lijnen van deze schilderachtige s treck , die men hct Zwarte 
W oud noem t; links zict men de golvende kruinen der Vogczen; 
tusschen deze beide bergkctenen heeft men de prächtige vlakte 
van den Elzas, waar alles bloeit, alles rijpt, vruchtboomen, 
ma'isstengels, druivcntrosscn, korenaren, tabaksplantcn, cn den 
R hijn, die. langzaam door deze vrnchtbare velden voortkron- 
kclt, alsof hij niet moede werd in zijn watcrspiegcl de 
muren der steden, de torens der dorpskcrken, de vrolijke en 
open gelaatstrekken der Elzasser boeren cn de vriendelijkc 
oogcn der jonge meisjcs te weerkaatsen.

Zekcr heeft, men op de xvereld vcel grootscher tooneclcn 
dan deze, maar het zou mij bezwaarlijk vallcn cen bcvalliger 
cn aanlokkelijker op tc noemen. H et grootste gedcclte van deze 
vcrm kkelijke schildcrij behoort aan Frankrijk. De onde stad 
Bazel is slechts eene kleine republiek, ccn der allerkleinsten; 
zij bczit slechts drie dorpcn, en aan alle kanten is haar 
gebied zeer beperkt. Op cen half nur afstands harer muren 
ligt het groothertogdom Baden, waar de licden uit h c tv o lk , 
even als die van Bazel, den Duitschen tongval, dat naïeve 
door de gedichtcn van Hebel boroemd geworden dialect bewaren.



Op een kwartier afstands hceft men hct Fransche grondgebied. 
Twee poorten dezer Zwitsersche stad staan aan den kant van 
dat plaisant paps, zoo als de ongelukkige Maria S tuart dat 
noemde:

Adieu, plaisant pays de France!
0  ma patrie 
La plus chérie,

Qui as nourri ma jeune enfance !

Als men deze twee poorten is doorgegaan, vindt men twee als 
de lanen van een Engelsck park gezande wegen, die tussehcn lag- 
chende voorsteden en groene weiden loopcn, de ecu naar bet 
vredige gebucht Bourgfeld en bet aristocratiscbe kasteel Egen- 
lieim; de andere naar Saint-Louis, een groot, fraai do rp , door 
een bevolking van handwerkslieden, kooplieden en een brigade 
douanen bewoond, en met rijke en gastvrije liuizen prijkende. 
Bij bet binnenkomen van dit dorp heeft men een uitgestrekte 
besloten p laa ts , aan de vier hoeken door een m uur bescbermd 
en met een ijzeren bek gesloten: bet is bet kerkbof, de ge- 
meente der dooden, die de levenden onderrigt.

De kerkhoven der groote steden met bunne marineren 
kolommen, bunne artistieke gedenkteekenen, bunne weidsche 
opscbriften, bunne onafgebroken beweging van prächtige bc- 
grafenissen, nieuwsgierigen en wandelaars, boezemen mij wei
nig ecrbied in. De dorpskerkhoven roeren mij door bun ecn- 
voud en bunne stilte, door bunne in den groncl geplante met 
een godsdienstig opschrift prijkende bouton kruisen, als zc- 
kere teekcnen van verlossing, door dc nederige ofleranden die 
dc getrouwe liefdc er in dagen van smartclijke berinneringen 
nederlegt.

Op bet kerkbof van Saint-Louis heeft men twee steenen 
graftomben naast elkander, dc graven van ecu braaf man en 
eene brave vrouw, die mij de roerende stropben van Grav, 
den beminnelijken Engelscben d ich te r, voor den geest roepen :



(leen valschheid wist ooit naar zijn hart zieh weg te bauen ,
Hij was heel ’t leven door en goed en deugdgezind,

Hij schonk de eilende al wat hij schenken kon : zijn tränen,
En God gaf hem wat hij zieh had gewenscht : een vrind.

En thans —  sia tocli het boek zijns goeds of kwaads nict open,
En spoor niet na wat hij verdienstlijks heeft verrigt.

Hij sliep geloovig in , met stil en bevend hopen,
En ’t oordeel spreekt de Heer als de eeuwge morgen licht.

Men herinnert zieh te Saint-Louis deze beide getrouvve eclit- 
genooten, hun helderen b lik , hun zachten glindach nog; zij 
waren niet rijk en haakten niet naar rijkdoin; te vreden met 
het weinige, hun door de Voorzienigheid geschonken, bezig- 
den zij het om hun ne hinderen christelijk groot te brengen en 
namen er nog menigen penning voor de armen af.

h De e ik ,” heeft een oud sehr ij ver gezegd, ,/ziet zijne loten 
rondoni zieh opgroeijen. De mensch kan er niet op rekenen 
zijn gezin om zieh heen te behouden.”

De hinderen dezer brave lieden verbeten weenende den haard, 
waar zij zieh zoo vriendelijk beschut gevoelden, 0111 längs versehil- 
lende wegen in deze wereld een eerlijk stuk brood te zoeken. 
Eene der dochters bleef in de ouderlijke woning achter, 0111 liare 
grijze ouders de afwezigheid van hon, die zij zoo zeer betreur- 
den , te verzoeten, 0111 hen tot in hun laatste dagen bij te 
s taan , en tot den dag van hun overlijden vervulde zij hare taak 
met godvruchtige teederheid. Eerst stierf de vader, gerust 
door zijn kalm geweten, en lien die hij lief had zegenende; 
daarna overleed de goede moeder onder hetzelfde dak, want 
toen zij trouwde had zij de woorden des Bijbels ter harte ge- 
nom en: //Uw volk is mijn volle en uw God is 111 ijn God; ik 
zal sterven op den bodem waar gij gestorven zijt en waar uw 
graf zal wezen zal 0 0 k het mijne zijn.”

Beide zijn in het graf vereenigd, zoo als zij het waren op 
lmn togt door de wereld; dezelfde guirlande van palm omstrengelt 
hunne graven en vrome handen kweeken er dezelfde bloemen.



leder hunncr kin deren komt hen jaarlijks van hcinde en verre 
bezoekcn; hij knielt op de zcrken die hunne graven dekken; en 
hij gelooft dat beiden hem wachten, dat zij zieh verbeugen hem 
te zien en dat zij hot oor leenen aan zijn gebed; want voor 
de opregte en godvruchtige liefde is de dood gecn dood : he t 
is een andere vorm van het leven. Vita mutatur non tollitur 1.

Tegcnover Bazel, aan den kant van de Pieterpoort, heeft 
men den heuvel der heilige M argaretha, met frissche graspcr- 
ken begroeid , door fraaije boomen beschaduwd en met aardigc 
bui ten-herb ergen bczaaid. Des zondags gaan de goede oude 
inwoners van Bazel, wie de verveling van het protestantsche 
rigorisme op dezen dag des H eeren verschrikt, dcrwaarts 0111 

daar ecn glas Marquisaatwijn te drinken en de jonge lieden 
zetten er eene verliefde idylle voort. Van dezen druk bezocli- 
ten heuvel kan men binnen körten tijd zieh naar Arlesheim, 
een bevallig katholijk dorp, begeven, dat te regt op zijn be- 
vallige kerk en zijn oud adellijk kasteel trotsch is, ecn prächtig 
gebouw door een onafzienbaren tu in om ringd, die wel niet door 
een Varée is aangelegd, maar daarom toch de scherniste En- 
gclsche tuin van Zwitserland is.

Op twee mijlen afstands van Bazel, in eene andere rigting, 
te midden eener woeste na tuur, heeft men het klooster van 
Maria Stein (Onze Lieve Vrouw van den Steen), dat door 
Benedictijner monniken bcwoond wordt; het verlieft zieh op 
een steilen top, als een rots op eene andere rots gebouwd. 
Aan den voet van zijn k e rk , in cene diepe g ro t, is eenc 011- 
dcraardsche aan de Heilige Maagd toegcwijdc kapcl; iederen 
dag leest men er de mis; iederen dag dalcn de bedevaart- 
gangers uit verschillende landen , onder het bidden van den 
rozenkrans, de zeventig trappen af, die naar deze gewijde ka
pcl gelciden, eil buigen er de knieën voor een wonderdadig 
beeid, en verlaten deze plaats nict dan na hier gcbiccht cn het 
avondmaal gchruikt te liebbcn.

1 Het leven verändert, maar wordt nict opgclicvcn. vnin.



Op den weg van Bazcl naar Dclsbcrg, ligt Bellerive, een 
groep met kliinop en andere slingerplanten begroeide huizen, 
in een bekoorlijk klein dal door de heldere wateren van de 
Bisse besproeid. Deze groene kom is in een kring van gol- 
vcnde henvels ingesloten, waar de beuk bare lange takken 
uitsprcidt, waar de zang van den herder en hot zilveren klokje 
zijner kudden weerklinken. Op den top van een dezcr heu- 
vcls verlieft zieh eene onde kapel, die, sedcrt het jaar 1040, 
door Pans Leo IX  met een aflaatbul bcgiftigd werd, en die 
van dat tijdstip af altoos in dit land ten hoogste geëerbiedigd 
is geworden. In de nabijheid daarvan heeft men een uitmun- 
tcndc herberg, waartoe een mineraalwaterbron behoort, die naar 
men zcgt, verscheiden,e ziektcn gcneest. Indien dit water voor 
hot lijdonde ligchaam zulk eene uitwerking kan hebben ,kom t 
het mij voor dat de schoonheid van dit dal, de kainite 
die men er inadem t, de geur van zijne bloemcn en bos- 
schen , het vriendelijke voorkomcn van zijne schaduwrijke 
padcn, van zijne vredige woningcn, en van zijne kapel, ook 
als een heilzaam water dc vermoeide ziel moot verfrisschcn 
eil haar lij den verzachten. Gelukkig de plaatsen waar dc 
jengdige harten zieh openen in al de volheid van limine 
liefde en van hun geluk, en gezegend ook die plaatsen waar 
de bedrogcn, vcrbrijzcldc en afgestorven harten rust mögen 
vinden !

B urckhardt, de beroemdc rcizigcr, behoorde tot een der 
ecrwaardige families van Bazcl. Ilij werd ten jare 1784 ge
boren en sticrf in Cairo, in 1817, als het slagtoffer van zijne 
liefde voor de wetenschap. Ik bewonder de geestkracht, die 
hem op verschillende togten onderstcundc, en dc vernuftigc 
middelen die liij aanwenddc om dc dwcepzucht der Türken te 
verschalken, ten einde Mekka en M edina, die stad, waarvan het 
bczock den Christenen zoo gestreng is verboden, te bczocken. 
Maar het verwondert mij dat liij dc bloemrijke lioorden van 
den Rliijn, dc rijke vlakten, den gulden gezigtcinder van het



land van Bazel lieeft kunnen verlaten, oui de droevige woes- 
tijnen van steenachtig Arabie te gaan doorkruisen.

W at mij nog verwondert, is dat zoo veel eerlijke burgers 
van Bazel, wien de goedgunstige goden zoo veci heerlijke ge- 
nietingen aanbieden, zieh tussehen de somberc muren van ecu 
kantoor opsluiten, hunne dagen doorbrengen gebogen over him 
gcldkist of him lessenaar, den uitslag hunner onderneming 
berekenende, en onophoudelijk cijfer naast cijfer zettende, 
veel liever dan zieh vrij en vrank over te gevcn aan de be- 
koorlijkheden dezer n a tu u r, die aan alle kanten hen uitnoo- 
digt een zuiver en ideaal genot te smaken, door hare zangen, 
hare bloemen en hare lichtstralen. Ligt er dan zulk ccn groot 
genot in het geldwinnen? Bestaan er werkelijk lieden, die 
zieh kunnen verbeelden, dat limi eerste pligt in de wereld 
bestaat in het doen aangroeijen van het fortuin, hun door liun 
vader nagelaten, in plaats van er zieh eenvoudig op toe te 
leggen dit als een toevertrouwd goed te bewaren, door God 
in hunne handcn gesteld om er een edel gebruik van te maken? 
Verbeelden die lieden zieh dat zij in het doodenrijk, in die 
onbekende en onbezochte oorden, zooals Shakspeare ze noemt, 
beter zullen ontvangen worden, omdat zij er de aureool van het 
fortuin zullen dragen die hen in het rijk der levenden omgaf?

Och, hoeveel wijzer zijn zij, die, terwijl zij aan dc wet van 
den arbeid, onzen stamvader opgelegd, gehoorzamen, met ver- 
trouwen hot gebed des Heeren bidden: Pattem nostrum
quotidiamm da nobis hodie, en zieh niet om den dag van mor
gen bekommeren.
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Ik  ken twee romantische d a len , die men beide ter lierin - 
nering eener onde k e rk , dalen van M outhier heeft genoemd : 
het eene in Franche-C om té, op den weg van Pontarlier naar 
Besançon ; het andere in Zwitserland, op den weg van Bazel 
naar Bern. Beide wekken op zekere punten de bewondering 
van den voorbijganger door hun grootschen en woesten aan- 
blik op, terwijl zij op andere hem door hunne idyllische be- 
valligheid bekorcn. Als ik moest zeggen welk dal het fraaiste 
is zou ik mijn oordeel niet durven uitspreken. Maar dat van 
Franche-Com té grenst aan mijn geboortcland. Ik ga er her- 
haalde malen heen; ik bezit v rienden , die mij er alle jaren 
w achten, d ie , om mijne aankomst te vieren, met geestdrift 
in hun kelder den ouden langhals gaan zoeken, gevuld met 
hot druivennat van het dal, en een brandoffer maken van 
hunne vetste kiekens. Daar leef ik wcdcrom in de herinnc- 
ringen mijner kindschheid, en ik droom daar eenmaal een laatst 
toevlugtsoord te zullen vinden in de nabijheid van mijn wieg.

I le t  Zwitsersche dal van M outhier heb ik twcemaal door-





r o m ü B R  POFBSTEK;

H i t  itni I a s  M o u lb U r .  - K o u n e b o  i . - i d j .  !L ‘t '  •• —  (,c

.Iauq<iv=. -  i o n » . - , . ;  -hijfic W r  ?■■■' ■■■■■■ -  A a r s r a u .  - -  / . i j i i .

S a w ss 'iid f ii 'h e  !.ei ii t«s '  ' ■ ' !?■ - D u  i . s e r c u . .  -  I W I t i - i i m g

IVrii*. in:: It —  T ig e »  n w r d ig c  - la s t  U fi s tu d .  - îo n g liv g fe l i  v a n  u n d e r »  tj?. - H un» 

f c u m i .  —  O c  • l i a g c i i .  —  D c  g e n ize n ja g i

I k  k e n  t w e e  r o m a n t is c h e  dal o n , d ie  m e »  b e i d e  ter  Iterili- 

nerin-z e e n e r  o n d e  k e r k , ria] fai van M o; ft hi ev Iteci't. g e n o e m d  : 

het. e e n e  in F r ^ i i c k e - C o t e i v ,  o p  tien w e g  van  F m ta r l ic i1 nani- 

B e s a n ç o n  ; b e t  a n d e r e  in Z w i t s e r la i id ,  op  ctoc. w o g  van Butan  

Haar B ern . B e i d e  w e k h o n  o p  z o k e r e  p u n te l i  d e  b e w o n d e r i n g  

van  d en  v o n v h ijg a n g e r  d<v>r b u n  v i w t s t ' h v »  e»  w u c s te n  ■'iji r; - 

b lik  u p ,  tcrw ij ì  zi] op  m o w -  a - ,  homi-:: ni} i liscine L e 

vai l i g h o iJ  b e k o r e n .  A is dc mor-a . g g  a. ■ ■ ' ■ o a .n s ie

is z o t i  ik !iii)n o o r d e c i  u im  d u rv m i »HspvoKCH. .uaur d it van  

F r a n c h e - C o i n t é  g r ü n s t  nan m ijn  g e b o o r t e l a n d .  I k  :ra or n e r 

ba a id e  male.il b e e n ;  ik  bcz it  v n e n d e n , d ie  mij ei a lio  j a i c n  

w n c h & m . d i e , o m  mij tie. a a n k u in s t  i e  v i e r e n , im 1 gt.estt.irdr 

in  la i n  k e ld c r  d e n  ou  d e n  la n g h a ls  gaa.u z o 4 ;  ='•;:• g w i i l d  m e t  

Iict. d r u iv e n n a t  van her  d a l ,  on e e n  bra  

h im  uè \ c i s t e  k ie k e n s .  P a a r  l e e f  ik  w c ir -t  dv  b v r in n e -

rn iaei;  m ijncr  ! ’.n . l s e h h e id ,  e n  ik  dr«>ou vt a u a a l  con  iaatst  

t o e v l u g t s  tord te  zu hm; v in d e n  in u e  natitjbeid  v a n  m ijn  w ie g .

H o t  Z w its v r s c h e  dai tat .  Mouillier heb ik tw oein u .i l  dour-



hbseSS

Canton Aapgau en Züpieh.





kruist en ik durf er niet wederkeeren. Ik was toen jong en 
kelaas! verliefd. De oorden, die men, door de begoocheling 
der jeugd en door eene teedere aandoening betooverd, heeft 
bezocht, worden nooit nit ons geheugen gewischt.

Al ligt er tussclieu toen en nu een jaren langen afstand, 
nog zie ik ze, zoo als ik ze in die dagen mogt aanscliouwen, 
die reusachtige rotsen die aan weerszijden van den weg oprij- 
zen als mnren eencr vesting, als de gekanteeldc toppen van 
een leenroerig kasteel, als de hoog in de lucht zieh verhel
fende spitseu eener gothische kerk; die krachtige pijnboomen 
die tusschen de spleten der rotsen opschieten en ze inet hunnc 
groene takken tooijen; dat heldere water van de Birse, dat loopt, 
springt en m urm elt als een vrolijk kind längs den rotsach- 
tigen bergpas, —  geheel dat frissche en geheiinzinnige dal, dat 
uitsluitend schijnt ontstaan te zijn 0111 in een zoete mijmering 
aan gelukkige harten een verblijf aan te bieden, en aan de poüzij 
hunner gedachten de verhevene poëzij der natuur te pareil.

Zoolang deze rotsen zieh op haar voetstuk zullen verhelfen, 
zoolang de Birse in haar zilveren bedding voort zal wentelen, 
zullen er jongelieden worden gevonden, die zieh daar zullen 
gaan vermeijen in begoochelende droombeelden.

De natuur b lijft, liet onveranderlijke beeid der eeuvvigheid. 
Maar de menschelijke geslachten gaan beurtelings voorbij en 
de genietingen der jeugd vervliegen nog veel sneller.

In liet hart van hoeveel reizigers zal, nadat zij in de op- 
geruimdste stemming liet M ünsterthal doorkruist, met wellust 
den geur zijner boomen ingeadem d, met opgewondenheid de 
aan de boorden der rivier ontloken bloemen gepinkt zullen 
hebben, misschien een elegie opkom en, gelijk aan die van 
den Russischen dichter Joukowski!

0  bloem des velds, van steun misdeeld,
Zoo stil als eenzaam opgekomen ,

De w ind, wiens adem met u spcelt,
Heeft u ’L zoo vlugtig schuon oiitnoinen.



Ook (lat is ’t lo t , drn moliseli bewaard :
Be lierftswind strooit mv blaadren heuen,

Onze ochtend wordt door nacht bezwaard,
En ’t heil is van ons pad verdwenen.

Geen dag die nict van ons bestaan 
Een rijken schat ons komt ontrooven,

Geen liellijk droombeeld doet vergami,
Geen wensch der liefde of zoct geloovcn.

Wie zegt ons dan als ’t hart verkwijnt 
En aan den rouw is prijs gegeven,

Wat rasscher hier beneßn verdwijnt,
De bloem des velds of wel iict leven.

Beze dichterlijke weg van M ünsterthal wordt niet zooveel 
meer als eertijds bezocht. Tegenwoordig wordt Bazel door een 
spoorweg met Bern verbonden, en , wij moeten bet bekennen, 
deze weg levert op verscheidene plaatsen alleraangenaamste 
gezigtspunten op.

W anneer men Bazel verlaat, gaat men een gebouw längs 
waarvan ik nog nict heb gewaagd. Be goede inwoners van 
Bazel zouden het mij niet vergeven als ik bet vergat. Als 
men het portaal, op dat van een ouden tempel gelijkende, 
en den tuin en het frissche grasperk, waardoor het omringd 
wordt, alsmede de heerlijke boomen, die zijn uitgestrekt park 
versieren, aanschouwt, zou men ligtelijk gelooven dat dit huis 
de woning is van een rijken en eleganten patrieiör, die het 
met een waar gcvoel voor de kunst heeft laten bouwen, en 
wien het een lust is de wetenschap der hoveniers er in uit 
te stallen. Neen. I le t  is meer dan een woning aan het zelf- 
zuchtige genot van eenige bevoorregten voorbchouden. H et 
is een gastvrije woning voor een ieder geopend door eene 
brave vrouw, die door een gevoel van liefde voor de mensch- 
heid zieh aan diepe keukenstndieën heeft overgegeven, die er 
zieh op beroemt hare klanten koffij voor te zetten, waarin 
sleehts zeer weinig suikerij voorkomt, ham , die oneindig lioo-



ger staat dan die van M aintz, en forellen uit de Birse met 
ecu talent van den eersten rang gerccd gemaakt. Ik spreek 
niet van de ineelspijzen, die, naar het sckijnt onbeschrijfelijke 
m eesterstukken der lekkerbekkerij zijn. Door hare kunde en 
hare kiesche oplettendheden, lieeft deze waardige vrouw haar 
établissement tot de hoogte van een weldadige inrigting vor- 
lieven. Daar is het den jeugdigen verloofden een lust hunne 
eerste verbindtenis te vieren, daar is het voor pas gehuwdcn 
een roem hunnen vrienden een plegtig feest aan te bieden. 
Gewoonlijk heeft men er ’s zondags concerten, die een groote 
menigte derwaarts lokken. M aar iederen dag der week telt 
hot Casino zijne getrouwe bezoekers. De vrouwen gebruiken 
er haar avondmaaltijd breijende; de mannen rooken er hunne 
p ijp e n , onder het drinken van witten wijn en de kinderen ver- 
orberen e rk o e k , terwijl zij in het gras spelen. Alzoo is iedcr 
gelukkig en nog gelukkiger de knappe, verständige bestuur- 
ster van dit Casino, die getuige is van al de blijdschap door 
haar ora zieh heen verspreid, en die des avonds met een ge- 
rust geweten de voordeelen van hare goede werken in haar 
geldkist sluit.

In de nabijheid van dat gebouw, in een met een ijzeren 
hek omsloten ruim te, verlieft zieh een soort van pyramide, 
naar het model van de spitsen der Gothische kerken vcrvaar- 
digd en met tien Zwitserschc Schilden prijkende. H et is het 
gedenkteeken van den vcldslag van Saint-Jacques, die een 
der roeinrijkste bladzijden der Zwitserschc geschiedenis beslaat. 
In de nabijheid dier plaats wierpen zieh, in 1444, vijfhondcrd 
Zwitserschc eedgenooten onverschrokkcn op een leger, uit Ar
magnacs, Engelschen cn Oostenrijkers bestaande cn aangevoerd 
door den Dauphijn van F rankrijk , later onder den naam van 
Lodewijk X I bekend. Dc slag duurde dric dagen. Aangevangcn 
op de boorden van dc Birse, wercl hij voortgezet in het nospi- 
taal en tusschen de puinhoopen van het gehucht Saint-Jacques, 
waar de mocdigc van alle kanten ingesloten Zwitsers, nog met
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wanhopigcn moed als de Spanjaardén in Saragossa streden. 
I le t  vijandelijk leger verloor in die woedende worsteling dui- 
zenden en duizenden Soldaten. H et onverschrokken Zwitsersche 
legioen werd geheel en al vernietigd met uitzondering van een 
tiental m anschappcn, d ie , in het uitcrste oogenblik , de vingt 
namen en in de dorpcn , waar zij een schuilplaats zöchten, 
als lafhartige wezens werden behandeld.

De D auphijn, getroffen door de dapperheid dezer nieuwe 
Spartanen, teekende een vredestractaat met de kantons, die 
hij voornemens was geweest aan het Oostenrijksch gcbied too 
te voegen. Van dat tijdstip af dagteekent de alliantie van 
den Zwitscrschen Bond met F ran k rijk , en het in dienst treden 
van Zwitsers in de garde onzer koningen.

Deze getrouwe Soldaten, die op den 10llcn de Tuillerieën zoo 
moedig tegen de Jacobijnsche hordcn verdedigden, behoorden 
tot het zelfde geslacht van die vijfhonderd m annen, die in de 
maand Augustus van het jaar 1444, hun leven opofferden om 
den invai der vreemden op hun grond te weerstaan. De gc- 
denknaald van Saint-Jacques, de leeuw van Luccrn, getuigen 
van den zelfden heldenmoed eil moeten den zelfdcn eerbicd 
inboezemen.

Alleen zij het mij vergund aan te m erken, dat de herinne- 
ring aan deze roemrijke en andere niet m inder gedcnkwaardige 
gevechten somtijds de vcrbeelding der Zwitsers een weinigje 
meer opwindt dan het gezond verstand vcroorlooft. Bij den 
minsten tegenstand dien zij ontm oeten, hoffen zij oorlogs- 
zuclitige kreten aan, en grijpen zij naar de wapenen. On- 
langs 110g, toen wij hun verdriet hebben veroorzaakt door 
de aanhechting van Savoye bij F rankrijk , zou men gezegd 
hebben dat zij er slechts naar haakten om onze légers hun 
land te zien binnen trekken, teil einde zc, als die van Oosten- 
l'ijk en Karel den Stoute te Sempach, te Granson eil tc 
M orat, te vernielen.

Onder de regering van Lodewijk Filips hadden zij ook wcl



eens een staatkundig versckil, dat hen terstond in vlam zette. 
Ik herinner mij een avond te hebben doorgebragt met een 
braaf burger van tiazel, die, nadat liij mij eenige overwin- 
ningen van Zwitserland had herinnerd, onder het zwaaijen van 
het roer zijner p ijp , alsof het een vreeselijk slagzwaard ge- 
weest was, mij toevoegde: » Mijnheer, als Frankrijk onze bil- 
lijke voorstellen niet aanneem t, zullen wij regelregt op Parijs 
trekken!"

y a n  het station van Bazel doorkruist de spoorweg de 
weiden van het door boeren bewoonde district L iesthal, 
vervolgens loopt hij door de bosschen en de heuvels van het 
kanton Aargau. Dit schilderachtige en vruclitbare kanton be- 
vat een bevolking van honderdduizend zielen, waarvan onge- 
veer de helft katholijk is. D aaruit is het liuis van H absburg 
voortgesproten, da t, in 1273, bezit nam van den Duitschen 
keizerstroon, dat zieh heeft voortgeplant door het huwelijk 
van Maria Theresia met hertog Frans van Lotharingen, en 
nog over Oostenrijk regeert.

Op den top van den W ulpelsberg verliefen zieh nog de 
duchtige muren van het kasteel van H absburg, dat in de 
elfde eeuw gebouwd werd. De bewoners der naburige dor- 
pen hebben er voor hunne gerustheid een soort van wacht- 
huis van gemaakt. Een wachter bewoont het om het alarm
sein te geven als hij ergens een brand ziet uitbarsten. Waar- 
om heeft die bewaker van de wieg der Ilabsburgen ook het 
Oostenrijksche H uis niet tijdig kunnen waarschuwen tegen 
den brand der revolutie die in zijne Staten uitbrak!

In het stadje Brugg, aan den voet van den W ulpelsberg, 
werd Zimm erm ann, de beroem de schrijver van De Eenzaam- 
heid en van De Nationale Trots, geboren. Op eenigen afstand 
van daar, op het kasteel Bieberstein, overleed ten jare 184S, 
Heinrich Zschokke, een der beroemdste schrijvers van het 
nieuwere Duitschland. Zijne Gescliedenis van Zioitserland, een 
gedeelte van zijne verbalen en romans zijn in het Fransch



vertaald en hebben er een verdiend onthaal gevonden. Zijn 
populairste werk is da t, hetwelk liij op rijperen leeftijd zon- 
der naam in hei licht gaf. H et draagt tot titel : TJren aan de 
Godsdienst gewijd en bestaat u it acht zware deelen. De Duit- 
schers zeggen dat dit werk de volledigstc uitdrukking van het 
rationalisme is, en reeds zijn er nieer dan dertig uitgaven 
van versehenen 1.

In de hoofdstad van dit fraaije kanton Aargau te Aarau le
wen nog twee nitstekende mannen : doctor Troxler, schrüver 
van verscheidene wijsgeerige werken en de licer Rochholz, 
aan wien wij een verzameling van legenden te danken heb
ben , die van dichter]ijlce opvatting eil groote geleerdheid 
getuigen.

W einig reizigei's, als zij geen bepaalde reden er toe heb
ben, verlaten liun weg om dit stadje Aarau te bezoeken, dat, 
wel is waar hun niet een opmerkenswaardig gebouw aanbiedt. 
Maar zij die niet al te veel haast hebben om het ein de linnner 
reis te bereiken, mocten ten minste eenige uren te Olten stil- 
liouden, al ware het alleen om er eene wandeling te doen.

Olten is een klein vlek van het kanton Soleure, op de piek 
eener Romeinsche kolonie gebouw d, in het midden eener uit- 
gestrekte vlakte, door een kroon van bergen omgeven, wier 
kruinen zieh naar achteren schijnen te bu igen , alsof zij voor 
de oogen des reizigers deze fraaije door de Aar bevochtigde 
kom van groen des te beter wilden doen uitkomen.

Over deze rivier ligt een met hont overdekte brng en aan 
alle kanten met kleine winkels bezet. Men zou zeggen dat 
het een bazar was, en al ziet men e r , niet even als in de 
bazars van het Oosten, rijke zij den stoffen, magazijnen van 
chibouks en kleinodieën, zoo kan men er toch, wat veel 
nieer waard is, de bewonderenswaardige kleuren, de schatten 
eener rijke natuur zien.

1 Ten onzent bestaat er reeds een vijfdc druk der vertaling van het complete 
werk, tcrwijl het aautal daaruit getrokken Blocmlezingen vrij aauzienlijk is. vert .



Ann de ovcrzijde van deze brug  ligt de bevallig gebouxvde 
en met zorg bestuuvde stad. Hoe dikwijls lieeft men niet 
gezegd dat de katholijke gemeenten niet zoo arbcidzaam en 
niet zoo welvarend als de protestantsche zijn! Be inwoners 
van Olten zijn vurige katholijkcn, en met den besten wil van 
de vvereld zou ik niet in staat zijn in gcheel bet protestant- 
sclie Zwitserlaud een aangenamer, levcndiger en helderder stad 
te zicn dan de hunnc. De industriëele arbeid gaat er met den 
landbouw hand aan hand, en de ondevncmingcn van den lian- 
delsgeest met de genoegens voor de studie. In dit stadje, dat 
niet meer dan vijfhonderd inwoners telt, lieeft men een zeer 
goedcn boekwinkel, een soort van lceskabinct, verscheidene 
zeer tromv bezochte scholen en een belangrijkc papicrfabriek. 
Men telt er veertien fabrieken van wollen kousen, en men 
drijft er vrij levendigen handel in wijn en grauen.

In 1807 hebben de inwoners van Olten linn parochiekcrk 
in ' een uitnemcnden stijl herbouw d, en een lmnner m edebur- 
ge rs , een schilder van groote talcnten, de beer Martin Distal 
lieeft haar met een der schoonste voortbrengselen van zijn pen
see! opgeluisterd.

De protestantsche tempel is alleen des zondags open, even 
als die akademische zalen, waar de professore!! slechts écne les 
in de week gevcn. De katholijke kcrk is onafgcbrokcn geopcnd. 
Zij is de toevlugt van den arme en van den bedrocfdc en 
onophoudelijk le vert de wereld armen en bcdroefden op.

De dag, waarop ik die van Olten bczocht, was daar ecu 
man in diepen rouw en die zij ne ziel in een vurig gebed 
uitstortte. Hij was oud en op zijn gelaat stond de dicpste 
droefheid geteckcnd. Misschien had hij de getromvc gezcllin 
zij lis levons verloren, misschien bet k in d , dat zijn oudcrdom 
tot vreugde moest zijn, eil hij kwam er God 0111 troost in 
zijn lijden, 0111 stenn in zij 11 c verlatenheid sincekcn.

Eenige oogenblikken later traden vier vrouwen binnen en 
knielden in ootmoed neder. Als men lette op hare bestoven



kleederen , op den rozekrans dien zij in de hand en haar rcis- 
zak dien zij op den rüg d roegen , kon men er gemakkelijk 
die katholijkc bocrinncn in herkennen, die een bedevaart on- 
dernemen naar onze Lieve Vrouw van den Steen of onze Lieve 
Vrouw der Kluizenaars. Zij schonen vermoeid en rustten in 
het heilige gebouw nit, terwijl zij een harer vrome werken 
voortzetten. Toen zij de kerk verbeten, slocg de grijsaard 
stilzwijgend een blik op haar, cn na fluisterend cenige woor- 
den met haar gewisseid te hebben, haalde hij zijne beurs nit. 
en stopte haar eenige kleine geldstukken in de hand. Zoo 
hadden in een oogenblik twee wezens, door menschelijke ei
lende gebogen, elkander in het liuis Gods ontmoet en onder- 
steund. De rijkc bedroefde gaf zijn aalmoes aan de arme 
bedevaartgangsters en de arme bedevaartgangsters gingen voor 
den rijke bidden. Men zegt dat er tegenxvoordig geen won
der en meer geschieden. Men kan niet genoeg zeggen hoevcel 
gcheimzinnige won deren van hoop en liefdadigheid er dage- 
lijks plaats hebben.

Tn een nur brengt de spoonveg de reizigers van Olten 
naar Bern. Naauwelijks was ik in deze hoofdstad van den 
Zwitserschen Bond aangekom en, of ik snelde naar de p ick , 
waaraan ik zoo dikwijls gedacht had, en die ik voor alles 
wenschte weder tc zien, naar de platform van de hoofdkerk. 
üeze  platform , die zieh honderd tien voet boven de Aar ver
lieft, was eertijds een aan de kerk grenzende bcgraafplaats. 
Men heeft die geëffend, men heeft er een fraai plein van 
ongevecr honderd meters in de breedte van gemaakt; men 
heeft er banken geplaatst, kastanjeboomen geplant, en zc met 
een balustrade omringd; men heeft er het bronzen standbeeid 
van den hertog van Zaehringen, den stichter van Bern, opge- 
rigt. Tot volmaking cindelijk van al deze vermiftige scliik- 
kingen, hebben twee verständige industriëelen, wcl wetende 
dat onze arme ligchamclijke machine zoo wel als de gecst liare 
hehoeften heeft, aan de beide uiteinden van het dichterlijk
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B e r n ,





terras een paviljoen opgerigt, xvaar men ieder oogenblik zijn 
honger en dorst kan stillen. En den geheelen dag door wordt 
er in deze menschlievende instellingen een zeer m ini gebrnik 
van bier, koffij, ijs en verschillende eetwaren gemaakt; en den 
geheelen dag door ziet men op den bodem dezcr esplanade, 
waarin eertijds de graven voor de afgestorvenen werden ont- 
sloten, een groot aantal vrolijke levenden verschijnen. Zeker, 
ik heb in Zwitserland en in andere oorden der wer eld nicer 
dan eene tercgt beroemde wandelplaats bezocht: de tuinen van 
Vcvav, hct balk on van liet huis D iodati, hct terras van het 
hôtel de l’Univers te Chamounix, de alameda van de Havanna, 
den nitgestrekten top der pyramide van Cheops, de kruin van 
de H ekla , het strand van Trom soë, tusschcn de blaauwe gol- 
ven der zee en de sneeuwbergen ; m aar, terwijl ik mijne ver
schillende reisherinneringen in mijn gehengen terng roep , moot 
ik bekennen dat ik niets vind, dat zieh laat vergelijken met 
het afwisselende schoon en het grootschc der tooneelen, die 
zieh tegenover de platform van Bern ontplooijen. Aan den 
voet van deze platform , op de steile zijden des heuvels, die 
zij beheerscht, heeft men een opeenstapeling van donkerc wo- 
ningen*, een der droevigste kwartieren der s ta d , met sombere 
stegen en morsige trappen doorsneden ; het verblijf der liclo- 
ten , d ie , in spijt van de fraaije liberale phrases, even good in 
onzen tijd als in de oudheid bestaan ; het ned erige verblijf van 
den arm e, tusschen de hoog opgetrokken woning van den rijke 
en de prächtige bouwvallen der natuur; lager, de schiiimende 
Aar, in haar onstuimigen loop voortspringende en tusschen hare 
golven een smaragden eiland, een badhuis, een bloemrijke tuin 
insluitendc. Aan de overzijde van dozen langen stroom , die 
van de gletschers des Grimsels afdaalt, en zieh nabij Coblentz 
met den Rhijn gaat vcrecnigen, verheffen zieh de heuvels van 
Gurten en Belpberg, met pijnboombosschen bedekt, waar tus
schen men hier en daar groote weiden en talloozc berghutten 
ontm oct; eu vorder op, aan den verwijderden gezigteinder, de



dc licevlijke, do prächtige B erner-A lpen-keten , de ronde dom 
van den Blum lisalp, de scherpe spitsen van den VVetterliorn, 
den Sclireckhorn, den Finsteraarhorn en de tro tschc, ver- 
hevene kroon van de Jungfrau.

Met vvclk een genot zie ik deze prächtige bergen w eder, 
hier en daar, in de uitgestrekte ruim te die zij beslaan, golvende 
als de blaauwe wateren der zee, hier en daar de lucht als 
tooverachtige torens en diamanten spitsen doorborende! Ik 
heb er mij van vervvijderd. Ik keer er naar terug , na in 
verscheidene oorden gedwaald, na de verschillende aandoenin- 
gen ondervonden te liebben, die men op iedere reis onder- 
vindt, en die trotsche bergen staan daar ongevoelig, onbewegelijk 
in hunne verhevene grootheid, in hunne eeuwige majesteit. Zij 
verpletteren mij als het ware door hun reusachtig voorkomen ; 
zij verblinden mij door hun luister; zij trekken mij a an en 
brengen mij geheel en al door hunne onuitsprekelijkc bekoor- 
lijkheid ten onder. Ik heb ze aanschouwd op al de verschil
lende tijdperken van den dag , en iederen dag dat ik ze aan- 
schouwde, boezeinden zij mij eene nieuwe bewondering in. 
Des morgens, als de dag begint aan te b reken , terwijl men 
ze van hun sneeuwkleed, van dc dam pen, waarin zij 'gehuld 
zijn, zieh ziet on tdoen , zou men meenen een heirleger reus- 
achtige maagden tc zien, die, bij het ecrste stralen van den 
dageraad, op hare blanke sponde ontwaken. Des middags 
vonkelen zij in den zonnegloed als gouden en zilveren wanden. 
Des avonds, wanneer de heuvels, die zij beheerschen, de dalcn 
die hen om ringen, in de schaduw gedompeld zijn, kaatsen 
zij nog de laatste stralen der zon te ru g , en liebben zij het 
voorkomen van gouden koepels, van in de lucht hangende 
heiligdommen, waar een gewijd licht Brandt, te midden van 
de stilte der w ereld, in het duistcr van den nacht.

Nabij het terras, van waar men dit tooveraclitig schouwspel 
geni e t, verlieft zieh het indrukw ekkend ge weif en de liooge 
toren der hoofdkerk. I le t  is ook wel de beschouwing waar dig,



dat eerbied afdwingende gothische gebouxv, door de Stvaats- 
burger bouwmeesters opgetrokken in den verheven stijl der 
vijftiende eeuw. De Protestanten liebben zieh tot een heiligen 
pligt gemaakt het van zijne schilderijen, a lta ren , kandelaren 
en andere versierselen, waarmede het door het katholicisme 
verrijkt was, te berooven. Zij hebben echter de bouworde 
ongeschonden gelateli, die tegelijk bevallig en majestueus is; 
zij hebben het beeldhouwwerk van het portaal niet verbroken, 
dat eene voorstelling van het laatste oordeel is. Van binnen 
hebben zij ook wel een doopvont van zwarten, allerbewon- 
derenswaardig uitgebeitelden steen , eiken gestoelten , meester- 
stukken van beeldhouwkunst, en de geschilderde glazen van 
het koor willen sparen. Een dezer geschilderde glazen stclt 
ons God den Vader voor, die met volle handen het manna 
uit den hemel strooit, terwijl de vrouwen der Israëlieten het 
in haar voorschoot opvangen. Een ander b iedt ons een allcr- 
zonderlingst voorbeeld der naïeve vereeniging van ideeën en 
van den symbolieken geest der middeleeuwen aan. Eoven 
in het raam ziet men Mozes, die met zijn staf de rots slaat 
en het water er uit ontspringen doet. Dat water brengt een 
molen in beweging, waarin de een of andere paus de vier 
Evangelisten werpt. D aaruit vollen gewijde ouwels, die een 
kardinaal in een kelk opvangt, en aan eene schare van 0111 

hen lieen geknielde geloovigen uitdeelt.
In de sacristij worden nog de priesterkleederen bewaard 

door de inwoners van Bein aan die van Lausanne ontroofd ; 
de vier behangseis die te Bern in het begin der zestiende 
eeuw, ter eere van den heiligen Vincentius, vervaardigd werden, 
wiens legende zij voorstellen, en de zes onder den naam 
van Bourgondische behangseis bekend.

Overal en ieder oogenblik, schijnt het onzigtbare noodlot, 
het Fatum, zoo wel in groote als in kleine zaken, tc speien 
inet de menschelijke eerzucht en ijdelhcid, even als een grillige 
wind zijn spcl drijft met de bladeren der boomen of met de



zaadkorrels, die hij in een zijner dwarrelingen in liet ronde 
jaagt. De Bourgondiscke behangseis zijn een der tastbare voor- 
beelden dezer spelingen van het lot en van zijne bittere ironie.

In de vijftiende eeuw rigtte Filips de Goede te Atrecht een 
fabriek op, waaraan hij de kundigste werklieden trachtte te 
verbinden. Daar werden deze zes groote behangseis ecrst 
geweven en getcekend, waarop een groot aantal personell van 
natuurlijke grootte voorkomen, in de Vlaamsche kleederdragt 
der m iddeleeuw en, en hier de geregtigheid van Trajanus, het 
driemanschap van Cæsar, van Pompejus en Crassus, daar den 
overtogt over den Rabico en den slag van Pharsalus en elu
dei ijk den zegevierenden intogt van Cæsar binnen de muren 
van Rome voorstellende.

Karel de Stoute voerde deze behangseis op zijne talrijke 
veldtogten inet zieh , om er zijne tent als een Sultan van 
het Oosten mede te versieren , zij werden in 1470 door de 
Zwitsersche eedgenooten in de velden van G ran son veroverd, 
en voor eenige penningen laat in de hoofdkerk der Bernsche 
republiek een koster ze u zien.

Na met een aandoening van diepe droefgecstigheid het wel- 
eer zoo schitterende en nu zoo naakte schip dezer kerk te
hebben doorkru ist, ben ik längs een van zijne fraaije kleinere
torens, de twee honderd vijftig naar een platform geleidende 
trappen opgeklom m en, door Wächters bew oond, die daar
als levende uurwerken zijn geplaatst, en er dag en nacht
op e e n k lo k , de zwaarste van gehcel Zwitserland, ieder nur, 
half uu r en kwartier moeten aangeven, en door deze regel- 
matige beweging bewijzen dat zij niet ingesluim erd, maar 
getrouwe wachters liunner stad zijn.

Deze aan liunne waakzaamheid toevertrouwde stad zien zij 
in bare geheele uitgestrektheid voor zieh, en zij zijn er toe 
gekomen dit uitzigt zeer eentoonig te v inden , omdat hun 
pligt lien oplegt er ieder oogenblik naar te zien, teil eindc 
terstond het miiiste teeken van brand aan te geven. Maar



in rie oogcn van hem , die niet aan dezelfde dagelijksche tank 
gebonrlen, noch vermoeid is door dezelfde gewoonte, levert 
deze stad Bern een ongemeen schonwspel op, zoo als zij 
daar ligt omvnt door den smaragden golvengordel van dc Aar, 
wier wateren liaar aan dric zijrlen hcsprocijen, te midden 
van een gol vend m e tgebuchten , dorpen en bosschen overdckt 
terrein, met de groene weiden of de sneeuwbcrgen in bet verre 
versehict.

Het is ongeveer zeven eeuwen gcledcn, dat op de door 
rie Aar omringde landtong hertog Berthold van Zaehringen, 
stedehouder van het rijk in het Duitsche Zwitserland, dc ccrste 
huizen dezer stad bouwdc, en wel op de plek, waar hij oj> 
zijne vcelvuldige jagtpartijen een beer had gedood. Van daar 
ook, naar men zegt, de oorsprong van den naam van Bern, een 
gemakkelijkc verbastering van Biircn of Biirn (beer); van daar 
de eerbied eil de voorliefde der inwoners van Bern voor deze 
viervoetigc wilde dieren. Be klimmende beer komt allccn op 
hun wapen voor. Be beer is op hunne banieren geschilderd 
en versiert een aantal hunner gebouwen. Tusschen cle Groote 
straat en de M arktstraat, en een ouden toren, heeft men een 
uu rw erk , even kunstig zamengesteld als dat van Straatsburg. 
Een haan kraait e r, terwijl hij zijne vleugels beweegt, en een 
potsenmaker geeft er het nur aan. M aar wat den inwoners 
van Bern het meeste genoegen verschaft, is het zien van een 
troep bronzen met pieken gewapende beeren, die ieder nur 
nit een der holten van het uurwerk tc voorschijn komt, langs 
de wijzerplaat heentrekt cn op nieuw in een nis verdwijnt. 
Op een ander gcdenktcekcn, op de poort van M orat, prijken 
twee reusachtige beeren, naar de tcekcning van Thorwaldsen, 
den beroemden Becnschen beeldhouw er, en in graniet gebeiteld 
door Abarth van Unterwalden. Eindelijk onderhouden do 
inwoners van B ern , niet tevreden dat zij om zieh been zoovcel 
afbeeldingen van beeren bczitten, in bet midden hunner stad 
eenige levende beeren, die zij gaarne gaan bezoeken en welke



gcmecnzaam door hcn hunne mutze genoemd worden. Een 
eerzaam burger heeft a an zijne lieve mutzen bij zijn overlijden 
een aanzienlijk legaat vermaakt. Zij bezitten een kapitaal, die 
gclukkigc beeren van Bern, zij trekken ren te, zij zouden 
zieh kunnen vermaken m et het beursspel, het speculeren op 
het rijzen der gran en of de onteigening van g ronden , indien 
zij niet in hunne beerenonschuld, met deze fraaije bezigheden 
van den bcschaafden mensch onbekend w aren, indien zij in 
hunne beerenonwetenheid niet liever rustigjes wilden leven, 
hunne pooten lekk en en slapen.

Be Romeinsche wolvin heeft de wereld doen schuddcn, de 
Britsche luipaard heeft zijne klaauwen over alle zeeön uit- 
gestrekt; de beer van Bern heeft zulk een groote magt noch 
zulk een grooten naam verworven. Toch heeft hij bij meer 
dan eene gelegenheid getoond dat hij wel degelijk te duchten 
is. Men heeft hem in al zijn kracht gezien in den slag van 
Jam m erthal, van Laupen, van F raubrunnen , van Saint-Jacques, 
van Granson, van M orat, en van Novarre. In de vijftiende eemv 
bragt de beer van Bern Aargau ten 011 der; in de zestiende, 
het kanton AVaad. De Fransche omwentcling, die zoovele 
eerbiedwaardige dingen vernietigde, in haar waanzinnigheid 
zoovele edele slagtoffers m aakte, deed zoo vele eeuwenoude 
troonen waggelen en vallcn, m aar zij vernietigde ook de oli- 
garchische regering van de stad Bern. De aan haar onderwor- 
pen kantons hernamen hunne onafhankelijkheid. De schatten, 
die zij door wreede afpersingen had opgehoopt, werden haar 
overeenkomstig de eeuwige wet der regtvaardigheid door den 
beruchten Rapinat ontroofd. De aristocratische k äs te , waar- 
door zij bestuurd w erd , werd genoodzaakt met de andere 
kästen zieh in der minne tc verstaan, en de uitoefening van 
het gezag tc deelen met lien, eertijds door haar als hare nede- 
rige onderdanen behandeld.

Na deze geweldige omkeering, na die welke vervolgens in 
1S14, daarna in 1830, ten gevolge van eene andere Parijsche



om went cling plants g reep , is de staat Bern eindelijk rustigjcs 
gevestigd geworden. Indien deze, voor zeven eeuwen op eeii 
woest terrein gebouwde, stad niet nicer al liet grondgebied bezit 
dat zij in de burger- of godsdienstoorlogen veroverd had, lieeft 
zij echter niet al te veel regt zieh over haar lot te beklagen. 
Tegenwoordig is zij de hoofdplaats van het grootste Zwitser- 
sche kanton, de zetel van den rijksdag, de verblijfplaats der 
vreemde diplomateli, het W ashington der Helvetische republick. 
Zij telt ongeveer zeven-en-twintig duizend inwoners. H et kan
ton, waarvan zij de hoofdplaats is, bevat er vier maal honderd 
duizend, waarvan een achtste Fransch sprecht, en de katho- 
lijke godsdienst belijdt; het overige gedeelte is Duitsch en 
protestantschgezind.

Deze stad van zeven-en-twintig duizend inwoners bezit een 
Observatorium, een botanischen tu in , een schilderij-verzame- 
ling waarin men het genot mag smaken verscheidene land- 
schappen van Diday en Calarne te aanschouwen, een kabinet 
van natuurlijke geschiedenis, een gymnasium, eene voorbe- 
reidende school voor het polytechnisch instituu t, cene univer- 
siteit, eene bibliotheek met meer dan vijftig duizend boekdee- 
len en vijf duizend handschriften, waarvan de heer Sinner den 
katalogus heeft vervaardigd. Deze boekerij verlieft er zieh 
teregt op, dat zij gedurende eenige jaren bestuurd is gewor
den door H aller, den ontleedkundige, den kruidkundige, den 
geneesheer, den dichter, een der merkwaardigste mannen der 
achttiende eeuw. In 1708, te Bern uit eene patricische familie 
geboren, wijdde hij zieh op jeugdigen leeftijd aan de natuur- 
kundige wetenschappen. Na verscheidene reizen in H olland, 
Frankrijk en Engeland gedaan, na gedurende ongeveer ze- 
ventien jaren met de meeste onderscheiding den leerstoel in 
de ontleed- en kruidkunde aan de universiteit van Güttingen 
bekleed te hebben, keerde hij naar Bern terng. Met alge- 
meene stemmen werd hij door zij ne medeburgers tot amt- 
tnann gekozen en overleed er in 1777.



Bern is dikwijls aangehaald geworden als een der schoonste 
steden van Zwitserland. Onlangs is zij nog meer verfraaid 
door den bouw van het Bonds-paleis, dat twee millioen heeft 
gekost en door dat van het Berner-H of, een der grootste en 
prächtigste hôtels, die men zien kan. Ik zou dczc trotschc 
Zwitsersche hoofdstad niet willen lästeren ; rnaar met hare 
hooge grijze gevcls, hare met bogen overdekte straten, is zij 
mij altijd doodsch en somber voorgekomen. Hare arcaden 
hebben noch de hoogte , noch de siérlijke afmetingen van onze 
bogen van Rivoli; ze zijn laag, onregelmatig, gebogen of 
naauw. E r zijn er in de m uren van de huizen die op de 
opening van een grot gelijken. Onder de gewelven, die zij 
steunen, is men, het is waar, voor regen en snecuw beschut, 
maar de zon ziet men er zelden en frissche lucht adernt men 
er niet in. Men voelt zieh gedrukt in een vrij naauwen door- 
gang , die nog van beide kanten door de uitstalling van koop- 
waren enger is gemaakt. De bogen van de Groote Straat 
zijn evenwel een der geliefkoosde wandelingcn van de inwo- 
ners van Bern. Eene sombere wandeling, naar mijn oordeel, 
en ik geloof ook naar dat van de lieve schooncn, die daar 
hare door de crinolinen gezwollen japonnen aan zeer onzachte 
aanrakingen zien blootgestekl.

W at mij te Bern aan trek t ,  of liever wat mij in verrukking 
b rengt, dat is, gelijk ik reeds zeide, de platform van den 
M unster. Daar ga ik lezen, mijmcren, uren lang verwijlen. 
Intusschen is er een dag in de w eck, waarop het binnenste 
ge de eite van de stad een vrij aardig schouwspel aanbiedt. 
Ik spreek , wel te verstaan, niet van den zon dag, dien zwij- 
genden , loggen , langen , wanhopigen protestantschen zondag. 
Ik  spreek van den m arktdag. Dan komen duizenden boeren 
uit de omstreken naar B e rn , kamperen met paard en kar op 
de openbare pleinen of doorkrnisen deftig de s tra ten , de 
mannen m et lmn brceden hocd, en lmn langen voor de feest- 
dagen bestemden jas; de vrouwen in haar bekoorlijk traditio-
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neel gewaad, liet zwarte enge keurslijf, het fijne, op de borst 
geplooide hem d, de Huweelen lialskvaag, de zilveren kettiugjes 
om de beide arm en, en als koket hoofdtooisel een vlecht van 
linten op de ligte muts. Onze knappe Parijsche modisten 
mögen doen wat ze willen, ze zullen nooit iets zoo eenvou- 
digs en zoo bekoorlijks uitvinden.

Dank zij den spoorweg zijn er boeren, die, om zelvc liunne 
waren te verkoopen, of al hunne benoodigdheden in te slaan, 
zelfs uit het hart van het Oberland komen. Een koopman in 
onde papieren en onde boeken, bij wien ik dikwijls ging 
snuffelen, heeft mij in kennis gebragt met een van die Ober- 
landsche boeren , een stevigen jongen man met een sehitterend 
oog, een vasten tre d , een ijverigen gemzenjager. Ik weet 
niet waarom de hartstogt voor de jagt mij ontzegd is. Men 
zegt tocli dat het een aangename hartstogt is , en ik heb de 
beste menschen van de wereld gekend, die maar al te geluk- 
kig waren, als zij hun liooge jagtlaarzen mogten aantrekken, 
en dan door berg en d a l , door moeras en bosch mogten rond- 
dvvalen, om een vingt patrijzen te bespieden, het trekken van 
wilde eendcn af te wachten, en het vurige wilde zwijn tot in 
zijn schuilhock te vervolgen.

W at er ook zij van dat genot van N im rod, die, volgens 
den Bijbel, een geweldig jagcr was, — ik heb er nooit den 
minsten smaak in gehad en ik zal, als de Hem el wil, sterven 
zonder het kleinste înuschje door een korrel kruid te hebben 
verschrikt. Maar even als de aan een zittenti leven gewende 
stedeling, die in zijn leven niet gewaagd heeft in een sclmitje 
eene onschuldige rivier over te steken, er genoegen in vindt 
van zeereizen en gevaarlijke ontdekkingstogten te lezen, even 
zoo schep ik er vcrmaak in om mij ne dapperc v rien den 
hunne jagtavonturen, dikwijls tamelijk aardig opgesierd, te 
hooren verteilen. Overigens heb ik met grnagtc de verbalen 
gelezen van de olifantcn- en tijgcrjagt in de jungles van 
Indie ; van den leeuwenjagt op de hellingen van den Atlas;
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van de struisvogeljagt in de woestijnen van Kafferlaud ; van 
de bisonjagt in de onmetelijke prairieën van westelijk Amerika ; 
van den kangoeroejagt in Australie; van de beerenjagt in de 
wouden van Canada; van de eland- en rendierenjagt in liet 
koude Lapland; van de eendenjagt in de rnoerassen van H ol
land ; en, door tusschenkomst van mijn vriendelijken Bernschen 
boekverkooper, heb ik nu met genoegen, u it de verbalen van 
den jeugdigen Oberländer, de voornaamste bijzonderheden 
van de gemzenjagt vernomen.

Van al de viervoetige dieren der Alpen is de gems stellig bet 
belangwekkendste. Iiaa r kop gclijkt eenigermate op dien van 
een bok; hare horens zijn zvvart, kort, van boven afgerond, 
en van achteren hoekvormig gebogen; bare oogen zijn lang 
en smal; de pupil van haar oog vorint een langwerpig Vier
kant. De kleur van haar huid wisselt naar gelang van bet 
jaargetijde. In de lente is die witachtig grijs; des zomers 
roodachtig b ru in ; in den herfst neemt ze een donkerder kleur 
aan en des winters vvordt ze zwart.

De gemzen leven bijna nooit afzonderlijk. Gewoonlijk ver- 
eenigen zij zieh in troepen van tien tot tw intig, en somtijds van 
veertig, zoo mannetjes als wijfjes. Daar ze zeer schuvv zijn , 
kiezen zij de steilste plaatsen te midden der ro tsen , in de 
nabijheid van sneeuw en ijs, om er zieh voor de vervolgingen 
der menschen en der roofdieren in veiligheid te stellen. 
Des m orgens, voor het aanbreken van den d a g , dalen zij in 
de meest nabijgelegen weide af; maar zoodra de zon opkomt 
keeren zij naar haar wilde schuilplaats terug en breiigen er 
den ganschen dag op de sneeuw liggende door. Des avonds 
gaan zij op nieuw uit om haar vocdsel te zoeken en keeren 
dan naar haar oudcii schuilhock weder. Bij het naderen van 
den winter dalen zij in de bosschen af eil somtijds zelf's, als 
het jaargetijde zeer streng is, wagen zij zieh in de nabijheid 
der bewoonde valleijen; maar zoodra zij in de hooge Alpen- 
streken haar voedsel kunnen vinden, haasten zij zieh daarheen



terug te keeren. De n a tu u r, die ze zoo vreesaehtig lieeft 
gem aakt, heeft haar ook bijzondere eigenschappen geschonken, 
om het gevaar, waaraan zij zijn blootgesteld, te herkennen en 
te ontgaan. Bij de gems zijn het gehoor, het gezigt en 
de reuk zeer stcrk ontwikkeld en hare achterpooten bezitten 
cene ongeloofelijke veerkracht. Met één sprong kan zij eene 
hoogte van tien voet bereiken, of over een breeden afgrond 
springen. Zij loopt längs de rotsen met dezelfdc zekerheid 
cn dezelfde snelheid als de antiloop in de zandvlakten van 
Afrika, en ze klimt met de meeste vlugheid längs bijna lood- 
regte rotswanden.

Aan die voorbehoedmiddelen paart ze een buitengewone 
waakzaamheid. Als de geinzen in een weide rust liouden , 
letten ze onophoudelijk op het rninste gerucht en op de min- 
ste beweging. Daarenboven staat op eenigen afstand een 
schildwacht, die, zoodra ze een gevaar voelt genaken, ze waar- 
scliuwt door een soort van gefluit, dat zij voortbrengt door 
haar adem met kracht tegen harc tanden en nit hare neus- 
gaten te stooten. Die schildwacht is gewoonlijk het oudstc 
wijfje van de troep. De gemzen schijnen haar in gemeen 
overleg tot haar gids tc kiezen, cn haar de volstrekte leiding 
van het gezclschap toc te vertrouwen. Zij volgcn haar gc- 
willig en gehoorzamen altijd aan haar teeken. Komt zij bij 
ongeluk om, dan zijn de arme vreesachtigc dieren, waarover 
zij met cen soort van moederzorg w aak te , geheel uit het veld 
gcslagen en ontstcld. Dan zict men haar zieh naar alle kan
ten vcrstrooijen, even als de bijen die haar koningin verloren 
hebben , cn somtijds zict men ze als in waanzin den jager 
te gcinoet snellen.

De onsclmldige gemzen, in harc wocstc sclmilhoekcn aan 
de instorting van rotsen cn de sneeuwvallen blootgesteld, 
hebben daarenboven een tal van vijanden: de beer, de wolf, 
de vos, cn zclfs den magtigen gier der Alpen, den lam mergier, 
die in zijne klaauwen hunne jongen kan meêvoercn. Maar
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de vreesclijkstc di er vijanden is de mensch, de vlugge eil 
moedige jager.

Gewoonlijk vereenigen zieh twee of drie mannen om de 
steile rotsen te beklim m en, om elkander te helpen bij hun 
togt op gevaarlijke paden en om gezamenlijk den b u it, dien 
zij begeeren , te bespieden: de arm e, weerloozc gem s, wier 
bloed, lieet gedronken, een voorbehoedmiddcl is , naar men 
zogt, tegen de duizeling, wier vleesch een geurige spijs ople- 
vert, wier vel door de handschoenmakers gezöcht is en wier 
hoornen voor de stokkenfabrieknnten geld waard zijn.

Maar meer dan een stoute bergbewoner waagt zieh allcen 
op dien avontuurlijken togt. Gcwapend met den getrokken 
karabijn met dubbelen loop, en met een kleinen zak op den 
schouder, waarin hij gerstebrood, een stuk kaas en een flesch 
forsch geborgen heeft, gaat hij des nachts u it om met hot 
aanbreken van den dag de hoogc weiden te bereiken, waar 
hij de gemzen hoopt aan te treffen. Als hij ze in de verte 
met behulp van een verrekijker ontdekt, dan tracht hij längs 
allerlei kronkelpaden en met de grootstc voorzorg een plants 
te bereiken , boven d ie , waar de troep zieh ophoudt, gelegen. 
Gelukt liet hem dan een gems te dooden of te wonden, 
dan snelt hij er op toe en begint met haar de beengc- 
wrichten door tc snijdcn. Als hij nict te ver van zijne 
woning verwijderd is, werpt hij het dier op zijn rüg en neemt 
het mede. In het tegenovergesteld geval vilt hij het, cn 
m aakt zieh alleen meester van het vel.

M aar dikwijls gaat die jagt niet zoo gemakkelijk cn zoo 
spoedig. De gemzen, door haar getrouwe wacht of door eigen 
instinct van de nadering liarer vijanden onderrigt, vlugten in 
aller ijl naar ontoegankelijke schuilplaatsen weg. Dan moot 
de jager tot een zware taak eil wreede vermoeijenissen be- 
sluiten. Dan staat h i j , door den hartstogt overmeesterd, voor 
geen enkel gevaar. Hij doorkruist sneeuwlagen, zonder zieh 
te verontrusten over de afgronden die zij bedekken; hij waagt



zieh onverschrokken op dc gevaarlijkste punt,en, beklim t de 
ro tsen , zonder te bedenken hoe hij weder naar benedcn zal 
komen. De nacht overvalt hem te midden van zijn vurigen 
loop. Hij zet. zieh neder aan den voet van een rots, necmt 
zijn karigen voorraad nit zijn tasch, gebruikt zijn sober maal, 
legt een steen onder zijn hoofd en slaapt in, al peinzende 
over de plants waarheen de gemzen gevlugt zijn. Den vol- 
genden m orgen , bij bet ontwaken, meet hij met den blik de 
afgronden die hij moet overschrijden, drinkt 0111 zieh te ver
sterben een slokje kirsch of brandewijn cn gaat weder op weg.

Op die wijze brengt de jager somtijds onderscheidene dagen 
achtereen te midden der woeste bergen door. In dien tus- 
schentijd is zijne vrouw of zijne bruid  ongerust, maakt zieh 
bezorgd, en dürft in haar angst niet gaan slapcn; want 
in de Alpenstreek is liet een volksvooroordeel, dat als een 
mensch op de rotsen of in het ijs is om gekom en, hij des 
nachts aan den persoon die hem het dierbaarst is verschijnt, 
oin hem mede te deelen waar zijn stoffelijk overschot zieh 
bevindt, en dozen te smeeken hem de laatste eer to docn 
bewijzen. Toch is de aantrekkingskracht voor die jag t zoo 
groot, dat de meesten van h e n , die ze hebben ondernom en, 
en al de daaraan verbonden vermoeijenissen cn gevaren ken
nen, zieh er niet van kunnen onthouden.

f/Ik h eb ,” zegt de licer de Saussure, //een jong mensch 
van Sixt gehend, welgemaakt, van vriendelijk uiterlijk , die 
pas inet een allerliefste vrouw was geliuwd en die mij zeide: 
mijn grootvader is op dc jagt gestorven, mijn vader evenzeer, 
ik ben zeker dat ik er ook op zal sterven. Dien zak, dien 
ik op mijn rug draag, noem ik mijn lijkwade, en tocli als 
gij mij aanboodt mij gelukkig te willen maken , op voorwaarde 
dat ik van de gemzenjagt moet afzien, zou ik er nict in 
kunnen toestemmen. Ik heb ,” voegt de heer de Saussure 
er b ij, ,/met dien man eenige togtjes in de Alpen gedaan; 
hij was bewonderenswaardig behendig cn sterk. Maar zijne



stoutheid was nog grooter dan zijne kracht, en ik heb ge- 
hoord, dat hij, twee jaren later, op den rand van een afgrond 
was uitgegleden en hem daar het lot had getroffen dat hij 
maar al te wel had voorzien.”

De herinnering aan die bladzijde van den geleerden natuur- 
kundige kwam bij mij op, terwijl ik achter in den winke! 
van den boekverkooper de naïeve verbalen van den jengdigen 
Oberländer aa'nhoordc. Mögt toch die koene jager aan de 
gevaren zijner stoutmoedige togten ontkomen! Mögt h ij, na 
de proeven gegeven te hebben van zijn m oed, zijn geweer 
in zijne hut afleggeu en rüstig in den schoot van zijn huis- 
gezin leven ! Wij mögen voor het minst wel een wensch dos 
harten uiten voor lien die ons om niet eenig onverwacht ge- 
noegen verschaffen, of ons eene nieuwe leering schenken, en 
ik heb aan dien Alpenjäger een der aangenaaraste uren te 
danken, die ik in de staatkundige en diplomatieke stad Bern 
heb doorgebragt.
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lia ien t sua fa ta  libelli! zeiclen de ou den , en inoeten wij 
niet van steden en grootc en kleine sta te li, en van alle nien- 
schelijke dingen ieder oogenblik zeggen : lia ien t sua fa ta !  
Ik heb Bern verlaten en in een uiir heeft de spoorweg mij 
naar Freiburg overgevoerd. W elk een overeenstemming tus- 
sclien de eerste bladzijden der gcschicdenis van dezc steden ! 
En vervolgens welk een verseli il ! In 1179, sticht een hertog 
van Zaehringen op een he uvei, aan drie zijden door de Sarine 
besprocid, de stad Freiburg. In 1191, sticht een andere her
tog van Zaehringen op een licuvel, aan drie kanten door de 
Aar bevochtigd, de stad Bern. Indien liij tot het bouwen van 
deze nieuwe stad, een gelijkc ligging als die van Freiburg 
gezöcht h a d , zou liij niet betcr hebben kunnen slagen. Frei
burg werd met een constitutic begiftigd, die den haar ge- 
schonken naam van Freiburg (vrije bürgt) regtvaardigde. Bern 
ontving van haar stichter eene dergelijke staatsregeling. De 
beide steden werden achtereenvolgens gesteh! onder het pro-



tcctoraat der graven van Savoye, der graven van Kyburg cn 
der Rudolfen van Habsburg. Men zou gemeend hebben dat 
bet twee dochters van een zelfde huis waren, met elkander 
dezelfde fortuin deelende en de eene nabij de andere den- 
zelfden weg volgende. Maar toen de drie oorspronkelijke kan- 
tons "der Helvetische republiek tegen het huis van Oostenrijk 
opstonden, sloot Bern zieh bij dezen opstand aan. Freiburg 
daarentegen bleef getrouw aan de vorsten, die zij als hare wet- 
tige souvereinen beschouwde. De beide steden, door de beide 
Bertholds van Zaehringen gestiebt, wapenden zieh tegen elk- 
ander en voerden een hardnekkigen strijd. Het edelmoedige 
Freiburg liet eerst zijn heldhaftig besluit varen, toen Albrecht 
van Oostenrijk zelf het van zijne ceden ontsloeg, en sloot zieh 
slechts bij de eedgenooten aan om den invai van Karel den 
Stoute af te weren. Na de veldslagen van Granson cn Mo- 
ra t, waar zijne Soldaten zieh, in 1481, door lninne dapper- 
lieid onderscheidden, werd het kanton Freiburg bij de ecd- 
genootschappelijke kantons gevoegd en wel door tussehenkomst 
van Nicolaas von der Fine.

In de zestiende eeuw vergrootte Bern zieh dobr zijne ver- 
overingen en verrijkte zieh door zijne plunderingen. Freiburg 
vergenoegde zieh eenvoudig weg met zijn grondgebied. Bern 
bouwde liooge liuizen, en verlengdc zijne bogen; Freiburg 
bouwde slechts hier en daar op zijne heuvelen of in zijne da- 
len eenige nederige woningen. Bern lieeft zieh voor het pro- 
testantsche leerstelsel in de lires gesteh! cn het, door overtui- 
ging of door geweld, verbreid in het kanton W aad, in het dal 
van Thun en van F rütigen; Freiburg dat, in den Zwitser- 
schcn onafhankelijkheidsoorlog, aan zijne wettige opperheeren 
is getrouw gebleven, bleef in den storm  der Hervorm ing ge
trouw aan zijn God. IIe t verdedigt zijn kerk , het blijft ka- 
tholijk. Bern is tegenwoordig de hoofdstad van een uitge- 
breid kanton cn de zetcl van den rijksdag, Freiburg is eene 
kleine stad met liegen duizend zielen en de hoofdstad van een



staat, die er ongeveer honderd duizend telt. En inderdaad 
lieeft Bern, met zijne meerderheid en zijn fortuin, Bern daar- 
gelaten, zijne op de Alpen uitziende plat fo ra  en, het kribbig 
voorkomen van een ouden van zijn arbeid vermoeiden spécu
lant of van een blecken diplom aat, die in onrust over zijne 
dépêches verkeert; terwijl F reiburg , met zijn zedig streven, 
het lagchende gelaat vertoont van een eerlijk, vroom en vrolijk 
jong meisje.

Dit weten de Berners zeer goed, en sedert deze stad hun 
met den spoorweg zoo veel naderbij is gekomen, gaan zij er 
dikwijls heen om zieh te ontspannen. Vooral des Zondags 
hccft de opperste kok van het hôtel Zaehringen het zeer vol- 
handig en de kellners zorgen er voor dat de ecttafels zoo lang 
mogelijk zijn. Op dien dag zal men, met den m iddagtrein, 
een karavaan Berner patriciërs zicn aankomen, waarvan de ecu 
in het geniep hct huiselijk dak ontvlugt; terwijl de ander, 
wel zoo b raaf als vrij, zijne vrouw en kinderen met zieh neemt, 
maar die toch allen de verveling van den Zondag ontsnappen, 
om op hun gcinak adem te halen, in vrijheid rond tc wandelen, 
zieh zonder vrces te vermaken en een gocd diner in dc ka- 
tholijke stad tc hebben.

Zij handelen niet onbezonnen, die goede burgers van Bern. 
Het hôtel Zaehringen is ontegenzeggelijk een der beste van 
Zwitscrland. De Zondag te F reiburg is een teregt geliefde 
dag, een dag des gebeds en der n is te , een ware dag des 
H eeren, die den vrede en de vreugde schenkt aan allen, die 
gedurende dc weck hunne taak getrouw betracht hebben. En 
die stad Freiburg! Men kan gerust van 110g veel verder dan Bern 
komen om haar te zien, zonder zieh den tijd te beklagen, 
dien men tot hct afleggen van dien togt zal behoeven. Welk 
eene schilderachtige ligging! welk een ongewoon panorama! 
Een groot deci der stad liggende op de lioogte van het schier- 
ciland, wicr voct door de Sarine wordt besproeid, een ander 
gedeelte längs de zijde van den steilen heuvel tot in het dal,



tot aan den oever der rivier afdalende; w allen, waarop eer- 
tijds de oovlogskreten w ecrklonken, kloosters door een vroom 
denkbeeid in het aanzijn geroepen; h ier, lict werk van den 
magistraat dezes tijds, de groote pleinen en breede straten; 
diiar de sporen van een veri eden tijd , de enge en bogtige 
Stegen, de donkere doorgangen, de trappen, waar längs men 
van het plat der bovenstad naar de onderste treden  van het 
amphitheater der benedenstad afstijgt; hier de wink eis inet 
koket u iterlijk , de weidsche woningen der rijken , de witte 
gcvels en groene zonneblinden ; dââr de onde huizen met 
zwartc m uren, de kleine vensters met donkere kleine ru iten , 
de spitse daken ; aan alle kanten ruime pleinen en tu in en , 
kleine eenzaam gelegen huisjes, als cellen van kluizenaars aan 
den rand van een afgrond hangende; andere met het voor- 
k omen van hatten  onder een vveefsel van p ijn- of vrucht- 
boomen; al de tegenStellingen van het industriöele cn land- 
bouwende leven, geheel een afbeclding in relief der vcrschil- 
lende tijdperken eener s tad , van haar ouden staat eil van 
hare nieuwste veranderingen.

W elke gelukkige uren heb ik op het terras van het hôtel 
Zaehringen doorgebragt met het beschouwen van een dezer 
schilderachtige punten van Freiburg ! Naast dit huis heeft men 
de beroemdc brug van ijzerdraad, de grootste cn stoutstc die 
tot op dezen oogenblik in Europa is vervaardigd. Door hare in 
de lucht hangende ketenen, verbindt zij twee van elkander 
gescheiden heuvels over eene uitgestrektheid van liegen hon- 
derd voet breedte, en een afgrond ter diepte van honderd 
tachtig voet. Bij het beschouwen van dit bewonderenswaardigo 
eil stoutmoedige werk doet het mij goed aan het hart, te 
denken dat het een Franschman is geweest, en wel de lieer 
Chaley, van Lyon, die den moed heeft gehad het te onderne- 
m en, eil het geluk het zoo knap ten uitvoer te leggen, dat 
er geen enkele werk man bij is omgekomen.

H et terras, waarop ik mij zoo gaarne nederzet, verlieft zieh



op een steile rots als een balkon, aan den top van een regt- 
standigen mirar. Vandaar zie ik vlak tegenover mij een met 
in bonwvallen verkeerde torens gekroonden heuvel, die limine 
(lagen van strijd en limine (lagen van glorie gehad hebben en 
de tijden, waarop Veit W eber, de dappere poüet, dc Tyrtaais 
der Zwitsersche veldslagen, dat bohverk van bet eedgenoot- 
sehap begroette.

//Kanton Freiburg, stad van bet Uechtland, op de grenzen 
der Alpen geplaatst, gij zult de sleutel van bet eedverbond 
worden.

z/O vreugde! Freiburg is opgevuld met dapperen, met dap- 
peren, even standvastig als leeuwen. Als men ergens storm 
loopt, ziet men er aanstonds de fiere knapen van Freiburg 
lienensnellen om die af te slaan.

z/Ha! Stevig zijn uwe muren en ondersteund door goede 
torens ; en gij laat den grond niet doelloos liggen; gij bouwt 
nieuwe bastions, nieuwe wallen. Bourgogne zal u niet kun- 
nen schaden.

z/Neen, want als de hertog kom t, als de Bourgondiër 11 

insluit, zult gij uwe kanonnen door zijne digte bataillons 
laten speien.”

In de nabijbeid van een dezer torens ontrolt zieh een an
dere, minder lange in de lucht bangende brug dan dc door 
den beer Clialey vervaardigde, maar eene veel hoogere en zoo 
ligt als een balanceerstok. De voet van een kind kan hem 
doen slingeren.

Tusschen de beide heuvels, aan elkander verbonden door 
bare touwen van ijzerdraad, ligt bet groene, landelijk, beval- 
lige kleine dal van Gotteron. Met wordt bewoond door boe- 
ren en werklieden; een weg doorkruist bet, een beek loopt er 
door been en brengt er de räderen van verschillende indu- 
striöele inrigtingen in beweging. Over dag is dit dal als 
bet ware bezieh! door den arbeid. Des avonds kan men niets 
kalmers zien. De paarden van den landman zijn nanr den stai



teruggebvagt; de werk man liecft zijn dagtaak voleindigd; de 
zaag doorsnijdt niet langer de pijnboom tronken, en de Immer 
van den smid ligt onbewegelijk op liet aanbeeld. Bij het luiden 
van liet Angelus verzamelt de huismoeder hare hinderen rond
oni zieh, die hier eil daar als jonge kevers speien en luven 
inaken, en geleidt lien, na liet opzeggen van liun avondgebud, 
naar liunne slaapsteden. De grijsaards blijven nog op den drem- 
pel hunner deur zitten, terwijl zij een vriendelijk gesprek 
met liunne buren aanknoopen. De jongelieden wandelen 
onder het rooken van hun pijp rond, en meer dan een 
zoude gaarne den avond wel eindeloos willen rekken in het 
bijzijn van het schoone meisje, dat liij teedere woordekens 
inflnistert. Langzamerhand echter gaat icdcr naar liuis, de 
deuren worden gesloten, de lichten worden achtcrcenvolgens 
nitgedoofd, al de huizen van het kleine dal gaan tusschen 
liunne heuvels als vogclncstjes tusschen twee voren insluime- 
ren. Eenige schrcden achter m ij, op het terras, van waar ik 
dit eenvoudige, landelijke tafereel geniet, is de eetzaal, waar 
de kellners zieh haasten de reizigers te bedienen, die zoo even 
met de diligence van Yverdun, of met den spoorweg van Bern 
zijn aangekomen, en aan mijne voeten ligt deze kleine vreed- 
zame kolonie van landbouwers en werklieden, die de levens
reis zullen afleggen zonder de enge plek te verlaten waar zij 
geboren zijn. Zijn deze niet het wijst en het gelukkigst?

Terwijl ik deze vraag tot mij zelven rig t, herinner ik mij 
eenige bladzijden van een goeden en vromen priester, met wien 
ik door de hechtste en teederste banden van geuegenheid Ver
bünden ben. Ik kan mij het genoegen niet ontzeggen hier 
in mijne vlugtige schetsen, als een lief versiersel, zijne bemin- 
nelijke opmerkingen in te vlechten, en ik ben er zeker van 
dat liij, wien ze onbekend zijn, mij dank zal weten, dat ik 
er hem mede bekend maak.

f/Nooit heeft m en ,” dus drukt liij zieh uit, z/Zoo  veel en 
zoo ver gereisd als in onze dagen. Met is tegenwoordig niet



voldoende als men de grenzen van Frankrijk heeft overschre- 
dcn, om te zeggcn dat men heeft gereisd. Men moet een 
togt door Europa gedaan, de zee overgestoken, Afrika be- 
zoclit, Azië doorkruist, ja zelfs de afgclegenste landen van 
Amerika gezicn liebben; en daarna is men nog nict tevreden. 
Voor dat lict verlangen om iets nieuws te zien in 011s hart is 
uitgedoofd, scliiet er geen land meer over. De nieuwsgierig- 
heid sleept ons van liet eenc land naar lict andere en is nooit 
bevredigd. H et is omdat men liet nienwe zockt waar lict nict 
is. Hoe groot de wereld ook zij, is hare afwisscling niet ein- 
deloos. Als men eenige landen gezien heeft, vindt men overal 
dezclfdc gezigtspunten, en men zou tot aan het einde der we
reld kunnen gaan zonder nicer iets nieuws tc ontdekken. Men 
besluit er toe om naar de oorden vanwaar men vertrokken is 
terug te keeren; men brengt er zijne verveling, die men incen
de er te liebben achtcrgelaten en die men gevolgd is, weder 
been. Dan ontwaart men dikwijls op een rüstiger leeftijd, dat 
men digt bij zieh datgene bezat wat men in het vuur der jeugd 
in verre strcken gemccnd had te zullen vinden. Hoeveel on- 
bekende, verwaarloosde plckken zijn er nict, die men zieh nict 
verwaardigt te bezigtigen, omdat zij in onze nabijheid zijn, en 
waar onze begeerten beter bevredigd zouden worden dan in 
zoo vele andere hooggcroemdc oorden, aan welke inderdaad lict 
afgelegene, meer dan de schoonheid waardoor zij zieh kenmer- 
ken , het voordeel geeft, want dikwijls bepaalt ju ist de mocijc- 
lijkheid om de dingen te verkrijgen voor ons den prijs er van.

„Ik ken in hot geborgte van den Ju ra  ecu dal, dat do ge- 
lukkige bevalligheid der landschappen van het Zuiden aan dc 
crnstige bekoorlijkheid van die des Noordens paart. W anneer 
men dc beek zict die het doorkronkclt, längs zoomen bezet met 
gcbloemte van allerhande k leur, van de botcrblocm af tot de 
blaauwe myosotis toc; de groene en bloeijende heggen, waar- 
mede het in verschcidcnc rigtingen doorsneden wordt; het hier 
en daar in dc weiden in groepen geplante geboomte, 0111 daar-



nan meer afwisseling bij te zetten, zou men wan en in die 
fvisschc dalen van Griekenland of Italie te zijn, waardoor do 
dichters werden opgewekt. Maar terwijl men in hot rond do
zer vallei het oog slaat op de pijnboomb osschcn met hunne 
lange twijgen cn donkere tin ten , op de bergen die zieh am- 
phitheatersgewijs de een achter den ander verhelfen, en zieh 
in de onbestemde nevelen der lucht verliezen en aan het on
ci ndige doen denken, gevoclt men zieh door dezelfde zachte 
droefgeestigheid overvallen, welke de reizigers in de Noordc- 
lijke s treken , on der een bevalligen hemel in het gezigt der 
onmetelijke zee ondervonden.

f/Dit dal ligt op den weg die van Jougnc naar Lausanne 
loopt. Ik heb er eens den nacht in doorgebragt. De in aan 
en de sterren blonken aan den hemel; de lucht was holder, 
ter naauwernood door een fijnen damp omsluijerd, gelijk aan 
een doorschijnend gaas, waardoor de stralen der ma an een 
zachten en zilverachtigen glans verspreidden. De kruin der 
bergen , de toppen der boomen en de daken der woningen 
werden door dezen glans verlieht, het overige gedccltc van 
het dal lag in de schaduw cn aloni heerschtc er een diepe 
stilte. Men ho orde slechts het gemiseli van het water in de 
weide, en het klingclen der 0111 den hals der koeijen hangende 
klokjes, welk geklank mij nog langen tijd in het bosch volgde. 
Ik gcloof niet, dat, waar ik ook lieen möge reizen, ik ergens 
een liefelijker, bekoorlijker oord zal aantreffen dan dit dal, 
bij een heldcrcn hem el, het vonkelen der sterren en in de 
stilte van den nacht aanschouwd.

,/De reizigers, wie hun onrustig hum eur en het verlangen oni 
te zien lien verre van hun land henenjaagt, zijn gelijk aan den 
eerzuchtige, welken, in het hart der provincie levende, en die 
daar een goed en rüstig leven geniet, op zekeren dag de hist 
bekru ip t om fortuin te bezitten. I le t  is eene godin die de 
afgelegen oorden niet bezoekt. Men moet dus van woning 
veränderen, en die van stad tot stad gaan zoeken in oorden



waar men meent dat zij haar verblijf heeft. W at maakt dat 
uit! Men vertrekt zondcr zieh in hot minste te bekoimneren 
oin alles wat men achterlaat. H et been en weêr loopen op 
te teilen, al de wegen, waarop men zieh waagt om de fortuin 
te vervolgen, te verm elden, hoeveel versehillende men er kiest 
die men verlaat, om er later op terug te keeren, ze op nieuw 
te verlaten en vervolgens weêr terug te kom en, ■— dat zou 
waarlijk te lang zijn. Genoeg is liet te zeggen dat men al 
moede wordt eer men heeft wat men wenscht. W ant zelfs 
is m en, al gelukt het de fortuin te grijpen, nogn iet veel ge- 
vorderd. Fortuin en tevredenheid zijn er twee: met de eene 
verkrijgt men niet tevens de andere. Of liever het is de 
fortuin die dubbel is. Als men haar meent te houden, laat 
zij ons slechts haar schaduwbeeld en glijdt zelve tusschen onze 
banden weg, terwijl zij de tevredenheid met zieh voert, en 
vervolgens zien wij haar op onzen weg op een even verren af- 
stand voor ons als bij den aanvang. W at heb ik gedaanp 
vraagt men zieh dan af; ik bezat de rust; ik heb haar tegen 
de onrust verwisseld. Ik hield de werkelijkheid, ik heb haar 
laten glippen om een schaduw na te jagen. Als men dit ge- 
zegd heeft, gevoelt men zieh overgelukkig dat men in zijn 
dorp mag w ederkeeren, zijne nederige woning op nieuw be- 
treden , de nuttige dagelijksche bezigheden weder opvatten, 
alsmede de eerlijke gesprekken met zijne buren des avonds 
op den dretnpel van zijn deur.

Gelukkig wie te huis in stilte ’t leven smaakt,
En, matig in zijn wensch, naar goud nodi grootheid liaakt.

//La Fontaine heeft het gezegd. Flij heeft in zijne fabelen 
het onrustige humeur van den reiziger en van den eer- 
zuchtigen geschetst. H unne karakters zijn dezelfde en limine 
avonturen evenzoo. Beiden zeggen de rust vaarwel 0111 her- 
senschimmen 11a te jagen; de een de fortuin, de ander de 
liieuwigheid, totdat de verveling 0111 altijd een bedriegelijk



(loel na tc loopen, dat zieh nieer verwijdert naannate zij liet 
schijnen teb ere ik en , lien terugbrengt tot datgenc, wat zij nooit 
hadden moeten verlaten, de gulden lniddelmaat, de dagelijk- 
sche gewoonten des levens, waarin zij de bevrediging vonden 
welke noch de fortuin, noch liet buitengewone geeft. Wan
neer ik in mijne gedachten die vreedzame valici in liet Jura- 
gebergte terugz ie , dan plaats ik er liet ncst der twee duiven 
en liet huis der twee vrienden uit de fabelen van La Fontaine.’’

Freiburg  is een oorlogzuchtige stad geweest. Ila re  Solda
ten hebben zieh in de Zwitsersche oorlogen onderscheiden en 
op vei'schillende tijdstippen in grooten getale in de vreemde 
legers dienst genomen. Freiburg heeft aan verschillende Sta
ten van Europa nicer dan vijftig hoofdofticieren geschonkcn, 
waarvan twee veldmaarschalken aan Oostcnrijk, en tien luite- 
nants-generaal aan Frankrijk.

In de omheining van die stad bestaat nog een levend ge- 
denkteeken van een barer merkwaardige oorlogsdagen. IIe t 
is een linde, een reusachtige linde, die twintig voet in 0111- 
vang heeft. De volkslegende verhaalt dat na den slag bij 
M orat, dien roem ruchtigen slag, welken men met dien van 
M arathon heeft vergeleken, een jeugdige inwoner van Frei
burg , die de eerste wilde zijn om aan zijne m edeburgers den 
triom f der Zwitsersche natie aan te kondigen, zonder stil te 
staan, van het slagveld naar zijn geboortestad liep : ,/Victorie! 
victorie!” riep h i j , terwijl hij een lindetak in stedc van een 
lauwer zwaaide. Toen viel hij door vermoeijenis uitgeput op 
den grond. Op de plaats, waar hij gestorven w as, planttc 
men den lindetak , en hij sclioot wortels in de aa rd e , en er 
sproot. een krachtige stain u it ,  die van jaar tot jaa r grooter 
werd, zieh ontw ikkelde, en breed en bladerrijk werd als de 
reusachtige ombu der Pampas. M aar nu is hij o u d , die 
edele linde. Zij is bijna vier honderd jaar en de jaren 
hebben bare kracht uitgeput. De sappen verspreiden zieh nog 
slechts met moeite onder hare dikke en knoestige scliors,



haar kruin is ontbladerd en hare takken, in haar kxvijnenden 
staat gelijk aan de armen van een grijsaard, leunen op sta
ken, bepaaldelijk opgerigt oin ze te ondersteunen. Vijftien 
geslaehten zijn achtcreenvolgens onder hare schaduw doorge- 
gaan. De menschen van het tegenwoordigc geslacht aanschou- 
wen haar nog met eerbied.

Freiburg is een godsdienstige stad geweest en gebleven. 
Twee gebouwen beheerschen hare huizen, hare kasteelen, 
hare bolwerken. Het een is het pensionnaat der Jezuïten , het 
andere de kerk van Sint Nicolaas. I le t  pensionaat der Je 
zuïten, in IS IS  gesticht, was een van de grootste scholen 
der wereld. Men vindt er zeven tot acht honderd leerlingen 
van aile natieën vereenigd. In 1847, na de ongelukkige 
nederlaag van den Sonderbund, eischten de ijverige Pro
testanten, die welwillende H ervorm ers, de ophefting van dat 
gesticht en de uitdrijving der Jezuïten. Niet te vreden het 
huis ontvolkt te hebben, dat hunne blikken in den weg storni, 
wilden zij het verlagern Zij traden er gewapender hand bin
nen, verbrijzelden de Spiegels, vermeiden de meubelen. Op 
een enkelen ochtend genoten zij de glorie om er zeventien 
piano’s aan stuk te slaan. In  dat prächtige gebouw, waarin 
het voor de edelste katholijke familieën van Europa een lust 
was hunne hinderen te plaatsen, heeft men een kantonnale 
school gevcstigd. De inwoners van F reiburg betreuren het 
gemis van die beroemde instelling, die hunne stad eerde en 
verrijkte. Maar de meerderheid van den Zwitserschen llijks- 
dag is protestant. De Protestanten, die zoo zeer het beginsel 
van godsdienstvrijheid, het rcgt van vrij onderzoek verkon- 
d igd , en het denkbeeld van verbanning veroordeeld hebben, 
verbannen oppermagtig de orde der Jezuïten en de katholijke 
minderheid is verpligt toe te geven.

De hoofdkerk van Sint Nicolaas werd ongeveer een eeuw 
na de stichting van Freiburg  gebouwd. De stad was nog 
klein en reeds stelde zij zieh in het bezit van een groote kerk.
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De to ren , die er op s taa t, werd eerst op hct ein de van de 
vijftiende eeuw voltooid. De inwoners van F reiburg hebben 
dien aan een roerende gedachte van vroomheid en vaderlands- 
liefde te danken.

Omstreeks liet jaar 1450 werden patriciërs uit Bern, die 
zieh tegen de afpersingen van Albrecht van Oostenrijk poog- 
den te verzetten, op bevel van dien vorst in hechtenis geno- 
m en, naar Freiburg in Breisgau overgebragt en aldaar op- 
gesloten. Daar bewonderden zij den trotschcn toren der 
hoofdkerk, die zieh tegenover de muren van hun kerker ver- 
hief, en zij beloofden zieh, dat wanneer zij ooit hun geboorte- 
stad weder zouden betreden , zij er een dergelijken toren zou- 
den bouwen. En toen zij u it hunne gevangenschap verlost 
waren, volbragten zij hunne gelofte. Zij bouwden dien toren, 
die de hoogste is van allen die in Zwitserland bestaan, de 
meest majestueuse door zijn breeden grondslag, de bevalligste 
door zijne sierlijke afmetingen. Gothische torentjes versieren 
zijne vier lioeken. Kleine kolommen, ligt als de weefsels van 
een spinster, verliehen zieh op zijne m uren, klokjes, gelijk een 
bloem ruiker, bekroonen zijn spits. Zijn voorportaal is een 
uitgestrekte schilderij van gebeitelde steenen : een schilderij, 
welke, even als de mysterieën die men in de middeleeuwen 
speelde, op eene naïeve wijs een der heerlijkste gedachten van 
liet Christendom vertoont. Men ziet er de dooden, die op- 
staan op het geluid van de bazuin des jongsten oordeels, de 
engelen, die in hun weegschaal de ondeugden en de deugden 
wegen van hem , die voor den Almagtigen G od geroepen wordt 
rekenschap van zijn leven tc geven; duiveltjes, die met trou- 
welooze hand valseli gewigt op de scliaal der zonden trachten 
te werpen; aan den eenen kant de heilige Petrus, die de sleu- 
tels van een Gothische poort (die van het paradijs) in lianden 
lioudt; aan den anderen een der arbeiders van Satan, een 
wanstaltig wezen, welks hoofd op den kop van een varken 
gelijkt, en die op zijn rüg  als in een voddenrapersmand een



hoop verdoemden vvegdraagt, om ze doov elkander in een ketel 
te werpen, waar andere duivels een glocijend vnur ouder stokcn. 
Een weinig verder is de lie! afgebeeld door een monsterachti- 
gen draak, welks geopende en met vreeselijke tanden gewa- 
pende muil met ongeduld ziju prooi verwacht. Boven den 
draak troont Satan in zijn woesten hoogmoed. Hooger ziet 
men het heldere goddelijke beeid van den Zaligmaker, tot wien 
de blikken der getrouwen met vrome hoop opzicn.

De gelukkige hoofdkerk van Freiburg , getrouw aan hare ka- 
tholijke eerdienst, heeft de schatten van hare katholijke dona- 
tieën behouden: hare met bloemen versierde altaren, hare präch
tige vensterglazen, hare eikenhouten stalles, outworpen en ge- 
teekend door bekwame kunstenaars, haar predikstoel, haar 
doopvont, twee m eesterstukken van beitelwerk en steen, twee 
kleinodieën geborduurd als kant, geciseleerd als edelgesteen- 
ten , en haar orgel, haar beroemd orgel van Aloys Moser.

Onder het gewelf van die kerk heb ik do harmonijen ge- 
hoord en was het mij alsof ik er de openbaring zag van de 
treffendste tooneelen uit hot gedieht der natuur. Van dat ge
dieht heb ik de herinnering behouden; ik wil trachten het 
hier terug te geven.

H et is ochtend. Op de spits der rotsen staande, roepen 
de herders elkander toe en antwoorden elkaär van den eenen 
berg tot den ander. In de verte hoort men de diepe en 
droefgeestige toonen van hunne Alpenhoorns trillen , allengskcns 
zwakker worden en in de ruim te wegsterven. In de vallei 
ontwaakt alles onder de stralen van een heerlijke zomerzon. 
De vogelen zingen, de paarden hinneken, de kinderen stooten 
vreugdekreten uit; de landman spant zijne ossen voor den 
ploeg; de maaijer wet zijn zeis; de hooister grijpt haar hark. 
Heel de werkzame volkplanting verspreidt zieh over de velden 
om vrolijk het hooi te gaan binnenhalen. Hoe plotseling wor
den deze brave arbeiders door teekenen van kwade voorbedui- 
ding verschrikt: een wolk aan den hemel, een feile windvlaag.

2 8 *



De ondervindingrijke grijsaard vestigt ecn oplcttcnden blik op 
den gezigteinder, schudt bezorgd bet hoofd en spoort de jonge- 
lieden aan om liunne krachten te verdubbelen, ten einde ten 
spoedigste hun arbeid te voltooijcn. Hij hoopt dat het in dc 
zonne glinsterende hooi op ho op en gcstc ld , op den wagen ge
laden, in de schuur gereden zal zijn voordat het onweder lös
barst. Intusschen worden de wolken d ik k er , zij breiden zieh 
nit en omsluijeren al meer en me er aan alle kanten het gelaat 
des hemels. De wind, al sterker en woedender, geesclt de 
krachtige takken der eeuwenoude eiken, buigt de vlottende 
twijgen der w ilgen, krom t den top der populieren, vocrt op 
zij ne vleugels de hoopen gras m ede, welke de handen der hooi- 
sters te vergeefs trachten tegen te houden, en verliest zieh 
vcrvolgens in de kloven der bergen, fluitem i, huilend, züch
tend als een legioen ontkluisterde furieën.

Op de weiden loopen de herders hunne verschrikte koeijen 
na en pogen ze te verzamelen onder het dak hunner h u t, uit 
vrees dat zij bij liare woeste sprongen in den afgrond zullen 
nederstorten. In  de dorpen der vallei beginnen de klokken te 
luiden en hoort men hun noodsein : vivos vaco, fulgura frango. 
De bliksem doorklieft de zwarte en onheilspellendc wolken als 
een vuurschicht. De orkaan barst lo s , de orkaan , die daar in 
een oogenblik het werk van vele m aanden, de hoop van een 
geheel ja a r , dreigt te vernietigen. De donder grom t, b ru lt, rolt 
voort in den vurigen dampkring als de metalen wagen van Thor, 
den ouden God der Scandinaviers, en al de echo’s der wouden, 
de diepe grotten weerkaatsen zijn gedaver. Vrouwen, grijsaards, 
kinderen vereenigen zieh in de kerk , knielen ängstig op het 
plaveisel van het schip, roepen vroom met smeekende liymnen , 
m et litanijën den God van barm hartigheid, de M oedcrmaagd, 
de Heiligen aan : Parce Domine; Sancta M aria , ora pro nobis !

En het onweder woedt voort en men hoort te gelijker tijd 
het ontzettende geroinmel der donderslagen, de klagelijke 
toonen der noodklok en de vrome geh eden der verschrikte



meiiigte. Daarop bedaart langzamerhand de woede van den 
oi’kaan; de wind verm indert zijn geweldige vaart, de bliksem 
wederhoudt zijne liitsen, alsof hij door de hand zijns opper- 
magtigen Meesters ware gebreideld. Uit de w olken, die in 
hare ingewanden een vreeselijk onweder met zieh voerden , valt 
een maische reg en , die in het gehinderte ruiselt en de dor- 
stende planten drenkt. Daarop worden deze , als zwarte lucht- 
ballons opgeblazen, wolken allengskens helderder, zij openen en 
verstrooijen zieh op den adern van een weldadig koeltjen. H et 
azuur des hemels vertoont zieh op nieuw dwars door zijne ver- 
seheurde wolkensluijers. De zon schiet andermaal hare stralen 
op dit nog onlangs zoo sombere en droevige tooneel. H et 
gevaar is geweken. De door angst geslingerde harten komen 
tot rust. Op de klagende toonen der noodklok volgt een vrolijk 
klokkenspel; op de angstvolle aanroepingen der getrouwen het 
Te Deum der dankzegging en der verheerlijking.

De gewaarwordingen, die dit dichtstuk der Alpenstreken mij 
heeft doen ondervinden, heb ik te danken aan een geleerd 
kunstenaar, aan den organist der hoofdkerk van F re ibu rg , den 
heer Vogt. Door de toovermagt van zijn talent, door de kracht 
van zijn orgel, heb ik achtereenvolgens het gesuis en gegons, 
de m elodijen, de verschillcndc geluiden eens vrolijken zomer- 
morgens gehoord; de klanken der boersche trom pet, het go- 
tinkel der k lokken , de godsdienstige akkoorden der mensche- 
lijke stemmen, het gehuil van den w ind; en toen hij de pijpen 
van zijn reusachtig orgel aanwendde om het gcraas van den 
donder na te boo tsen , meendc ik inderdaad dat het onweder 
boven het dak van de kerk losbarsttc, en bem erkte ik mijne 
geestverbijstering eerst, toen ik den holder blaauwen hcmcl 
door de glazcn der vensters aanschouwde.

Aloys M oser, de vervaardiger dezer prächtige orgels, werd 
te Freiburg geboren. In diezclfde stad , of in het kanton, 
waarvan zij de hoofdstad is , zagen verscheidene andere uit- 
stckende mannen het levcnslieht, onder anderen : Guillimann ,



de schrijver van lict geleerde werk : De rebus Helvetioruiu ; 
G riraoux, de fantastische en oorspronkelijke schilder ; vadcr 
G érard , van de orde der Franciscancn, heinde en verre als 
philoloog en paedagoog beroem d ; Tercier, d ie , in de achttiende 
eeuw , lid was van de académie der opscliriftcn en fraaije lot
teren ; Agassiz, de beroemde natuurkundige ; de predikant 
Bitzius, die, onder den pseudoniem van Jeremias Gotthelf, 
hoogst populaire verbalen en romans heeft geschreven 1 ; A. 
D aguet, een jeugdige en beminnelijke hoogleeraar, die aan zijn 
talent van schrijver de zucht van opsporen en den werkzamen 
ijver der geleerden paart. Men is hem een aantal allerbelang- 
rijkste aanteekeningen over de letterkunde en de overleveringen 
van zijn land , alsmede eene uitm untende geschiedenis van Zwit- 
serland verschuldigd.

Reeds zeer lang is de smaak voor de letteren in het kanton 
F reiburg  verspreid. In de vijftiende eeuw , maakten zijne pa- 
triciërs reeds Fransche verzen, getuige daarvan die raadsheer, 
d ie , op bevel van den roofzieken Albrecht van Oostcnrijk, in 
den kerker van den toren des W itten Populiers geworpen, deze 
naïeve klagt schreef, het eerste gcstam el, zooals de heer Daguet 
zieh u itd ru k t, in de lange d'oil van de Germaansch-Romein- 
sclie streek van Freiburg.

Ayez pidié deis pourrons presonniers,
Qui îmyct et jour ont servi léaument.
Le noble prince en fut mal informié !
Ah ! pryons Dieu lequel est lot puissant 
Qnc de la tor nos traise briefvement.
La tor est froyde, a peu d’ébastement,
Le noble prince nos traise briefvement 
Por lui servir tojors alcgrement,.
Les presonniers qui ont faict cette chanson,
Pryont bien Dien que leur fassiez raison 
Devant leur duc, seigneur de grand renom.
Ayez pidié des pourrons presonniers.

1 Ook ten ouzent door een aantal vertaliugen te regt allergunstigst bekend. v e u t .



H et grootste gcdcelte der bevolking van het kanton Freiburg 
spreekt niets anders dan onze ta al ; de inwoncrs der steden 
spreken ze over het algemeen zeer zuivcr; het volk heeft ze 
tot een patois verhanseld, en in dat patois meer dan één koddig
verhaal, meer dan één vrolijk liedje opgesteld. Ik laat er hier
een proefje van volgen. I le t is een K uhreigen , die de herders
van het district Gruyères opzingen :

L e zar m a illi dei C olom betté 1 

D é bon m atin  sé son lé h a ,

A h ! ah! a h ! ah!

Liauba ! L ia u b a , por aria.

V in idé toté  

B lian tz  et nairé  

R odz et m ota ilé  

D zjouven  et otro  

D ézo on tscham a  

Jo  îe  vo z’ario  

D ezo on treinb lia  

Jo ïe  vo z’ario  

Liauba ! L iauba !

K an san vegn u i ai basse z’ivoue  

D e ne sein  lo p i k e  l ’an pu passa ,

Ah ! ah ! ah ! ah !

Poura P ie r r o , ke fain  no ici.

N o  fo a lla  tzi l ’eincoura.

1 De armaillers (de koehcrders) der Colombcttes zijn vroegtijdig opgestaau om 
liunne koeijen te melken.

Komt allen, blanke en zwarte, roode en roodboutc, jonge en onde onder 
een cik, waar ik u melk, onder een treurwilg waar ik de melk strem.

Toen zij bij het wed kwamen, konden zij er niet over.
Arme Pieter, wat docn \rij hier ? Gij moet don pastoor gaan sprckcn.
Wat wilt gij dat ik onzcn braven pastoor zeggcn zal?
Laat hij een mis voor ons lezen op dat, wij er over kunnen.
Hlj is aan de deur gaan kloppen en heeft tot den pastoor gezcgd :
Gij moet een mis lezen op dat wij er over kunnen
Kcer tcrug, beste Pieter, ik zal voor u een Ave Maria opzeggen.
Ik wensch u ailes goeds en veel kaas ; kom mij dikwijls opzoeken.



Ké volliai vo kié ïe la dicsso 
A noutrou bravo l’eincoura ?

Ké fo ké 110 cliess ouna messa 
Por ké no pussein lai z’y passa.

L’é z’alla lierre à la pouerta 
Et l’a d’ccinqui à l’eincoura.

Por ké vo uo diessi l ia  messa,
Por ké no lai pussein passa.

Rcintorna t’ein, mon pourro Pierre,
Diri por vo n’ Ave Maria.

Prau b ein , prau pri ïe vo sohettc,
Ma vigni mé sovein trova.

Pierro révein aî basse z’ivoué 
Et tot de suite l’ein passa 1.

De bevolking van het kanton Freiburg verdient den imam 
van goed en eerlijk , zij is zecr voorkomcnd jegens den vreem- 
deling en zeer gastvrij : Mens sana in corpore sano.

Deze zelfde m annen, die men des Zondags zoo eerbiedig de 
kerk ziet binnentreden ; deze vrouw en, die gcknield blijven 
liggen op het plaveisel van het schip zoolang de grootc mis 
d u u rt, ziet men na het. eindigen der dienst bijeenkomen on der 
het. dak van een sclmur of onder een pecrenboom , om te zingen 
en te dan sen. In den herfst, na het inzamelen van den oogst, 
heeft ieder dorp een viool of een klarinet, die de jongeliedcn 
tot den dans en de ouden van dagen tot hot aanschouwen van 
de vrolijke nits pan ningen hunner hinderen uitnoodigt. Des 
zomers, vormen jongens en meisjes des avonds grootc kringen 
en springen en zingen om het hardst, in him landelijk dialect 
van onder tot onder overgeleverde liederen aanheffende, waaraan 
men den naarn van caraouUs gcschonken heeft. Dikwijls brengen 
verscheidene dorpen een broedelijk feest tot s tand , door hen 
met den naam van buurtfeesten bestcmpcld. Rijk en a rm , jong

1 Pieter keerde naar het wed terug en tcrstond kondcu zij het overschrijden.



en oud , een iedcr lieemt er deel nan. Zij beginnen met ecu 
groote mis, vervolgcns wordt een banket geliouden, en zij 
eindigen met een opgewekten dans. Op deze vriendschappelijke 
bijeenkomsten moet ieder zijne dame hebben , voor wie liij den 
ganschen dag keeft zorg te dragen , die hij ernstig naar de k e rk , 
en hoffelijk naar de tafel en de balzaal geleiden moet. Maar 
bet is hem niet vergund zelf te kiezen wie hij naar zijne jaren 
of zijn stand zou verlangen ; het lot wijst hem die toe en ik 
laat het aan ieders verbeelding over om zieh voor te stellen 
welke zondcrlinge contrasten er in dit geval plaats grijpen, en 
welk gclach er opgaat als men een onde vrouw, door het lot 
aangewezen, ziet hangen aan den arm van een knappen jongen, 
of wanneer een der patriciërs van de plaats verpligt is den 
geheelen dag te wandelen aan de zij de eener liandwerkster 
of dienstbode ! Ligt er niet in dit volksvermaak, dat tot een 
ver verwijderd tijdstip opklim t, een ernstige gedachte tot 
grondslag, de herdenking van het evangelische beginsel, dat 
weleer de eerste Christenen, van lederen leeftijd en alle standen, 
tot dezelfde liefdemaaltijden in één zelfde gevocl van broeder- 
schap vereenigde.

De stunrsche protestante!! beschuldigen de Freiburgers dat 
zij te veel feesten vieren ! Iloeveel verloren tijd ! zeggen zij in 
Imune verwatene wijsheid ! Time is money (Tijd is geld) heeft 
een hunner meesters, Franklin, gezegd. O de k o u d e /d e  droc- 
vige, de wreede stelregel ! Kan de vlugtige tijd van ons leven 
dan niet beter bestced worden dan met becijferingen ? Ts dan 
die tijd verloren, welken wij besteden met het ontspannen van 
onzen geest, inet het verruimen van ons h a rt, met het ver- 
menigvuldigen en verlengen van vrolijkè bijeenkomsten, met 
het gcnictcn van de gaven der aarde eil de gaven des hemclsP 
N een , nogmaals neen ! Als men eenige uren van uitspanning 
heeft genoten, zet men zieh op nieuw gemakkelijker aan den 
arbeid , en wanneer de ziel door een onschuldig genot verfrischt 
en verjongd en met zieh zclve nicer voldaaii is, is zij ook te



raeer geneigt! toegevend jegens anderen te zijn en geschikter 
tot het volbrengen van werken der liefde. Daarin is een der 
wetten van de menschelijke natuur gelegen, en als ik mij nict 
bedrieg ook een der liefderijke voorschriften des Heeren !

H et is waar dat de Freiburgers geen groote handelshuizen 
stiebten zoo als de inwoners van Geneve, noch uitgebreide fa- 
brieken als die van Zürich, noch rijke kantoren als die van Bazel. 
M aar zij bebouwen hunne gronden uitnm ntend en fokken in 
liunne weiden voortreffelijke beesten. Bij deze landelijke bezig- 
lieden voegen zij verscheidenene industriëele ondernemingen; een 
aantal brouw erijen, een door geheel Zwitserland zeer beroemde 
glasblazerij, verschillende horologiefabrieken, werken van gevloch- 
ten stroo, die een aantal vrouwen bezighouden, en fruitwinkels. 
De kring van Gruyères heeft zijn naam aan die geweldig groote 
kazen geschonken, welke men naar geheel de wereld uitvoert.

IIe t is een genot te midden van deze Freiburgsche bevolking 
te reizen, hären arbeid gade te si aan , haar de rust te zien 
genieteu, getrouw aan haar p lig t, nederig in liare wenschcn, 
tevreden met hare nederige fortuin. Haar grondgebied, tusschcn 
de kantons van Bern en W aad ingesloten, is overigens zeer 
afwisselend en alleraangenaamst om te doorkruisen. W elke 
schilderachtige liggingen ! W elke bevalligc en indrukwekkende 
gezigtspunten heeft men in deze landstreek , die slechts een 
lengte van twintig mij len beslaat. Ten Noorden aan alle kanten 
prächtige bossclien, vruchtbare ve lden , hcuvcls met spitse 
k ruin en en frissche vallcij en afgewisscld ; ten Zuid-Oosten 
de voortzetting der centrale A lpenketcn, de met pijnboom- 
bosschen afgewisselde weiden, de steile ro tsen , en de Molcson, 
die zieh meer dan zes duizend voet boven de oppervlakte der 
zee verlieft. Men zegt dat eertijds de heksen van het land op 
dezen berg bijeenkw am en, even als die van Duitschland op 
den Brocken, 0111 den duivcl hare hulde te bew ijzen, en van 
hem allerhande soort van onderrigt te erlangen. Een van haar 
werd in 1634 voor den amtmann van Freiburg gebragt. Na



op de pijnbank gelegd te zijn, verhaalde zij hoe zij op zekeren 
dag Satan had ontmoet toen zij een verschrikkelijke verwen- 
sching had u itgesproken , en hoe hij liaar had verleid door liet 
aanbieden van geld. Op nieuw gepijnigd, beleed zij dat zij 
dikwijls op den sabbath den berg had beklom men, dat de 
tooveressen er dansten rondoni een blaauw , door kleine dui- 
veltjes aangestokcn vnur, dat zij vervolgens brandewijn dron- 
k c n , en dat de Booze liaar een poeder ter hand had geste ld , 
waarmede zij menschen en dieren om hct leven kon brengen.

Daar de beul, op bevel van den reg ter, nog sterker de 
tonvven om de armen en de beencn van dit arme schepsel 
aanhaalde, bekende zij dat zij den klaauw van den duivel had 
gebroken, en dat zij van hem een lok liaar had gekregen, 
hetwelk haar de magt schonk zieh in een wulviu te veränderen 
en de kudden te vei'slinden.

Nu is liet niet meer mogelijk dat de top van den Moleson 
door de bijeenkomsten van den sabbath wordt ontheiligd; 
men heeft er een kruis geplant, dat geen booze geest dürft 
naderen. Men kan er dus heengaan zonder bevreesd te zijn 
er de sporen van een helsch feestmaal nan te treffen, of er 
een afschuwelijke heks te ontmoeten. Men loopt alleen ge- 
vaar er door eene zoete en onschuldige betoovering te worden 
overmcesterd, de betoovering van een onmetclijk vergezigt : aan 
de cene zijde de door heldere beken besproeide dalen, de met 
kasteelen als bezaaide heuvels; aan de andere, de nieeren van 
Brienz, Neufchfitel, M orat; voorts de blaauwe wateren van liet 
m eer Leman ' , de steden en dorpen die het omringen ; aan 
den gezigteinder de toppen der ijsbergen, de Mont-Blanc.

Onder de heuvels die den voet van den Moleson omringen, 
bevindt er zieh een, welks naam op een groot aantal blad-

I Dit laatstgenoemde meer is onder anderen voortreffelijk bezongen door de 
Lamartine in zijne Recueillements poétiques, van welk gedieht eene vertaling van 
rnijiie hand voorkomt in Lublink Weddik’s : Gedachten en Beeiden. Impressions 
il, voyage, verzameld längs den Itijn en in Zwitserlund. v e r t .



zijden der Zwitsersche jaarboeken voorkomen. I le t  is die waarop 
zieh de dikke m uren , de torens van het kastcel van Gruyères 
verließen. De kronijkschrijvcrs liebben verschillende veron- 
derstellingen opgeworpen omirent den oorsprong van dit aan- 
zienlijk gcslacht. Deze zeggen dat het van een der hoofden 
eener horde van W andalen afstam t, die een gcdeelte van 
Zwitserland aan zieh onderwierp ; anderen meenen dat drie 
dappere strijders van het Thebaansche lcgiocn, dat in 302 
in W alliserland sneuvekle, aan de vvoeste Soldaten van Dio- 
cletianus on tk warn e n , in de bosschen van Ueehtland een sclniil- 
plaats zöchten, en daar de drie heerlijkheden van G ruyères, 
Neufchâtel en StaefHs stichtten. Volgens een ander verhaal, 
zou de koning der W andalen, Gondioch, die zieh van Bour- 
gondie meester maakte en te Arles in het begin der vijfde 
eeuw gekroond w erd, aan een zijn er onderbevelhebbers het 
grondgebied van Gruyères en den titel van graaf geschonken 
hebben. Ik onderwerp de beslissing van deze laatste overlc- 
vering aan mijn vriend den licer A. Picliot, die zoo uitstekend 
in de geschiedenis van zijne geboortestad is bedreven, die ons 
zoo voortreffelijk eenige harer merkwaardigste episoden lieeft 
beschreven in zijn Kon in g van Arles en in zijne dichterlijke 
dcelen over de Artésiennes.

Dit is zeker, dat het eerste authentieke docum ent, dat op 
het adellijk geslacht van Gruyères betrekking lieeft, liiet ver- 
der loopt dun het jaa r 10S0. D at document is de acte van de 
stichting der priorij van Rougemont, door graaf Willem ingesteld.

I le t  geslacht van Gruyères voerde in zijn wapen een kraan- 
vogel op een blaauw veld.

De kraanvogel lieeft een roemrijke geschiedenis. Homerus, 
H erodotus, Aristoteles, Plutarchus, P lin ius, Strabo halcn 
hem in hunne geschriften aan, en deze d ich tc rs , wijsgeercn, 
natuurkundigen der oudheid kennen aan dezen vogel won- 
dcrbaarlijke hoedanigheden toe. Dank zij de uitgebreidheid 
van zijne vlugt en het vermögen 0111 geruimen tijd voedsel



te- kunnen ontberen, ondcrneemt de kraanvogel verre togten. 
Do kraanvogel is een oorlogzuehtig dier. Be Egyptenaren, 
die de ibissen afzonden ont do gevleugelde slangen op de 
grenzen van Arabie te bestrijdeii, zondeii kraanvogels naar dc 
bronnen van den Nijl ont bet ras der Pygmæën te bekampen. 
Be kraanvogel is een verständig dier. Op den berg Taurus 
neemt hij keisteenen in den bek oin zicli het schreeuwen tc 
beletten, en om aldus in den slaap de arenden , die zijnc 
vijanden zijn, te overvallen.

Be kraanvogel hecft bevallige bewegingen en een soort van 
op de maat trippelenden gang, die aan de Grieken het denk- 
beeld hunner nicest geliefkoosdc dansen lieeft ingegeven. 
Eindelijk geeft de kraanvogel den man het middel aan do 
hand om de gunst der vrouwen te winnen. Zijne hersenen 
bevatten een onfeilbaren minnedrank.

Beze met zoovele hoedanigheden bcgiftigde vogel is het 
levend zinnebeeld van de geschiedenis der Gruyères. Eer zij 
zieh op hun Zwitserschen lieuvel ncdersloegen, liadden zij 
waarschijnlijk een zcer langen togt afgelegd. Zij waren dapper 
en oorlogzuchtig. Zij gingen tot aan de boorden van den 
Nijl de ongeloovigen bevechten, die, bij ongeluk, geen Pyg- 
mæën waren Zij bekampten ook den beer van Bern, veel 
meer te duchten dan de arend van den Taurus. Zij waren 
licfhebbers van den dans en toonden zieh icder oogenblik zeer 
begeerig naar een m innedrank.

Ecu oude kronijk verhaalt een aardige episode van hunne 
galante manier van leven. Be bocren van het kanton F reiburg 
vormen, zoo als wij reeds gezegd liebben, vrolijke rondedan-

1 Eenc plaatselijkc gcschicdcnis verhaalt op cene rocrende wijze het vcrtrck 
der bcwouers van Gruyères naar het Heilige laud. Toen de van top tot teen 
gewapende baanderheer deze xvoorden liet hooren : „Vertrek Gruyères, wie kau 
zal terugkeeren!" begonnen dc vrouwelijke bevvoners van Gruyères bitter tc weenen 
en vroegen of die zee, welke zij mocstcn ovcrsteken, grooter was dan bet nicer 
dat zij moesten längs varen, um zieh naar Onze Lieve Vrouwekerk van Lausanne 
te begeven.



sen, waaraan men den naam van caraoulés ge eft (misschien 
een verandering van onze schittcrendc carousels.)

I le t  gevicl op zekeren dag dat de graaf van Gruyères, ter.
wijl hij naar zijn kasteel terugkeerde , aan den voet er van een
uitbundig rumoer gewaar w erd, daar knapen en meisjes bezig 
waren een karoule te dansen. Gezegde graaf, een groot vriend 
van deze soort van uitspanningen, nani aanstonds de bevalligste 
dezer vrouwen bij de hand en zette zieh, even als de anderen, 
aan bet dansen. Daarop werd er door een voorgestcld, oin 
als lets bijzonders, dat men nooit zou vergeteli, altijd maar 
met dansen voort te g aan , tot dat men aan lict naburige dorp 
Enney zou zijn gekomen; niet een die er ontbrak en van
deze plaats ging de karoule to t aan liet kasteel Oex in liet
hooge land voort, en liet was iets wonderlijks te zien lioe 
de bewoners der dorpen waardoor zij lieentrokken, zieh bij 
dezen vrolijken troep voegden 1.

De vlugge kara vane had al dansende een weg van vier 
mijlen afgelegd.

In dc middclecuwen telde men in Zwitserland ongcvcer 
cen vijftigtal geslachten, m et een regt van souvereinitcit be- 
k leed , die aanzienlijke domeinen bezaten en over een volk 
van vazallen hccrschten. Achtereenvolgens zijn zij verdwenen 
tijdens de door de boeren ondernomen worstelingen 0111 zieh 
van hunne dienstbaarheid te on tslaan , in de democratischc 
beweging der steden, in de ontwikkeling van liet cedgenoot- 
schap. In de dagen van de Ilervorm ing was er van dezc 
lcenrocrige kaste niets overgeblcven dan liet lmis van Gruyères. 
Onistreeks liet begin der vijftiende eeuw was dit huis nog 
rijk en magtig. Graaf Frans I ,  die er op dat tijdstip 
liet hoofd van was, voerde den titel van licer van Aubonnc, 
van Palésieux, van Corbières, hij was baljuw van liet laud 
van W aad en van Faucigny, maarschalk en raadsheer van 
Savoye, m cdc-eigenaar van Bellegarde en burger van Freiburg.

1 Uitstupje in Gruyère. Parijs 1826.



Maar van dat tijdstip af zag men dit onde geslaclit lang- 
zamerhand in vervallen geräken. D rukkende oorlogen, kostbare 
reizen in vreemde landen, weelderige en cdelmoedige gc- 
woonten deden hot verarmen. In de zestiende eeuw, werd 
de jeugdige, ridderlijke, lioftelijke graaf M ichiel, de laatste 
loot van dezen edelen s ta n i, door zijne sclmldcischcrs voor 
den rijksdag der derticn kantons gedagvaard. Ilij was tachtig 
duizend kroonen schuldig, en daar het hem uiet gelukte deze
som te leenen, ofschoon hij nog in het bezit van aanzien-
lijke goederen was, verliet hij zijn kasteel en ging hij op 
de vingt. Na zijn vertrek gcraakten de steden Bern en F re i
burg  in het bezit van een aantal zijner bezittingen cn betaalden 
zijne schulden. Beiden deden alzoo goede zaken. Evenwel ecu 
jaar daarna, verzocht de jonge graaf, die in Vlaanderen den 
bijstand en het vertrouwen had gevonden, hetwelk hem in 
het land zijner voorvaderen ontzegd was, zijn vaderlijk erf-
goed te mögen inkoopen. Freiburg stemde er in toe , maar
Bern weigerde. H et ondankbare Bern vergat dat het in den 
slag van M orat een deel van zijne overwinning te danken 
had aan den onverschrokken bijstand van ecu der voorzaten 
des ongelukkigen Michiels. Hoevele menschen zoudcn dc 
fortuin, waarop zij zieh verhoovaardigen, niet bezitten, wan- 
neer zij, bij de zucht om hunne rijkdommcn tc vergrooten, 
zieh door een gevoel van dankbaarheid haddenlaten weerhouden.

Graaf Michiel stierf te Brussel in 1576, zonder zijn geboorte- 
grond te hebben wedergezien. Zijn dood stortte het land van 
Gruyères in diepc droefheid. Nog heden ten dage herinneren 
de bewoners van dat district zieh de hoeren, die good en braaf 
w aren , die het volk lief h adden , en zij gewagen van hen met 
toegenegenheid en met eerbied.
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In het knnton Freiburg, in liet kanton Solenre, on flat van 
Neufchâtel, van W aad, vooral te Payerae en in de omstreken, 
leeft nog onder het volk de gedachtenis voort van eene vrome 
en liefdadige vronw, die in de tien de eenw hecft geleefd. 
I ie t  was de p rinses B ertha , dochter van den hertog van 
Zw aben, die in het huwelijk trad met Rudolf I I ,  koning van 
het over den Ju ra  gelegen Bourgondië, koning van Italie 
gedurende twee jaren , en eindclijk koning van Arles en van 
Provence. Na een bloedigen oorlog tegen keizer B crenger, 
vervolgens tegen de H ongaren, die nit hun ver gelegen la n d , 
tot aan de boorden van de Saône waren doorgedrongen, bleef 
de dappere R udolf de vrije beheerscher van een groot r i jk , 
dat van de oevers van den Rhijn, zieh längs den Rhône tot aan 
de Middellandsche zee uitstrektc. Hij stierf te midden van 
zijn room, terwijl hij zijn troon aan zijn naauwelijks tienja- 
rigcn zoon achterliet. De heeren , de kerkvorsten van het, 
land vereenigden zieh, in 937 te Lausanne, en riepcn den 
jongen Koenraad als koning van Transjuraansch Bourgondië uit.

Bertha was de voogdes van haar kind. Bertha hoopte hem 
in vrede groot te h r engen, u it eerbied voor de wapenfeiten



zijns vaders, in liet betrachten der christelijke dcngden, waarin 
zij allen die haar omringden het voorbeeld gaf. Maar de Hon- 
garen kecrden nog even zoo tuk op roof, nog vcel verschrik- 
kelijker dan ooit terug , en na lien kwamen de Saracenen. Men 
vlugtte bij het nadercn dezer woeste horden. Bertha zelf was 
genoodzaakt te wijken en zocht een sclmilplaats in een to rcn , 
a an welks voct men later de stad Neufchâtel heeft zien verrijzen.

Intusschen nani Koenraad, die te zwak was ora den strijd 
vol te houden tegen deze wilde ho rden , die zij ne landen ver- 
w oestten, zij ne toevlugt tot list. Veinzende nu cens met de 
[Iongaren, straks met de Saracenen te onderhandelen, terwijl 
liij liun beloofde hun vestiging in het kanton W aad gemakke- 
lijk te m aken, deed liij tusschen deze beide barbaarsche legers 
een gevoel van afgunst en van wederkeerigen ha at ontstaan. 
Hij liitste hen tegen elkander op, deed lien de wapens tegen 
elkander opvatten, en toen hij zag dat zij door hunne geleverdc 
gevechten waren uitgeput, trad  hij in het veld, voltooide hun 
ondergang en joeg hen voor altijd uit zij 11 rijk.

H et was in het m idden der timide eeuw, bij het nadercn 
van dat duizendste jaar der christelijke tijdrekening, waardoor 
Europa met schrik werd vervuld.

In het twintigste hoofdstuk der Openbaring staat geschre- 
ven, dat, als er duizend jaren na de geboorte van Christus 
zullen vervuld zij 11, Satan van zij ne ketenen bevrijd, uit zij 11 
kerker zal te voorschijn ko men. Hij za] die verlaten 0111 de 
Volkeren aan de vier uiteinden der aarde te verleiden. Maar 
God zal op lien het vuur des hemels doen nederdalen, dat 
hen vernielen zal.

Deze naar den letter opgenomen woorden van den Apostel 
Johannes bragten de menigte in den waan dat het ein de der 
wcreld nabij was. Dit gc loof, dat de secte van het duizcnd- 
jarig rijk had doen ontstaan, verbrcidde zieh meer en mecr 
onder de verschillende standen der m aatschappij, en veront- 
rustte de gcmoedercn van den rijkc en den arm e, van den

2'J



vrorae en van den vvcrcldling. Dezc, ten cindc de goeder- 
tierenheid des heraels te verdienen, reikten overvloedig aal- 
nioezen uit; anderen bragten hunne dagen met hot slaken 
van gebeden door; heeren schenken de vrijheid aan limine 
lijfeigenen; trotsche eil ingebeelde krijgers vraagden vorgifle- 
nis aan hunne vijanden, terwijl de luchthartigen uitriepen, dat, 
daar de aarde toch op haar eind liep, zij dan ook niets meer 
te ontzien hadden, en zij van het overige van hunne dagen 
en goederen een vrolijk gebrnik wilden rnaken.

ln  die dagen van algemeene beroering, doorkrniste Bertha 
het kanton W aad, overal onderzock doende naar de belioef- 
ten des volks, m isbruiken afschaffende, geregtigheid aanprij- 
zende, en overal weldaden en vertroostingen uitdeelcnde. Ook 
zij wenschte de genade des liemels te verwerven door hare 
goede werken eil hare vrome instellingen. Op ruim e wijze 
begiftigde zij het bisdom van Lausanne, de abdij van den hei
ligen M auritius; zij stichtte een kerk te Soleure, een kloostcr 
te Neufchâtel; herstelde de hoofdkerk van Payerne en stichtte 
in die zclfde stad een Benedictijner klooster.

Zij stierf omstreeks het jaar 9G3 en werd in hare gelicf- 
koosde kapel van Payerne begraven. In 993, werd haar zoon 
Kocnraad naast haar bijgezct, nadat hij zeven en vijftig jaren 
geregeerd had.

Een aantal oorlogen en omwentelingcn hebben Zwitserland 
sedert de tiende eeuw geteisterd, raaar noch de tijd , noch de 
democratische en godsdienstige omkccringcn hebben de gc- 
dachtenis van koningin Bertha kunnen uitwisschen. Haar 
naam gaat van eeuw tot eeuw over in het land, dat zij door 
hare deugden lieeft gestiebt. E r is geen boer die haar niet 
keilt en die haar niet meniginalen aanhaalt. //In de dagen 
toen de goede koningin Bertha spoil,” zegt de grijsaard, het 
lioofd sclmddende en geinelijk over de nieuwcrwetsche ver- 
anderingen; //in de dagen toen de goede koningin Bertha 
spoil,” zegt met een diepen zucht de jongm an, in zijne ver-



wachtingen van liefde cn fortuin bedrogcn. In dc dagcn toon 
koningin Bertha spoil, was hot echter cen tijd van oorlogcn, 
van vcrwarring cn van bijgeloovigc vrees! Maar het hart cener 
edele vrouw is genoegzaam geweest om haar in de gedachte- 
nis van een volk te idéaliserai en van de geschiedenis dezer 
vrouw heeft men eene na'ieve legende gemaakt. I I et is be- 
kcnd dat Bertha te Paycrne bcgraven werd. In IS IS , heeft 
men in een diepen kelder haar lijkkist tusschen die van haar 
cchtgenoot cn liaar zoon gevonden, en men heeft ze met 
zwart mariner, waarop in goiul een vroom opschrift gcbei- 
teld is, ovcrdekt. Maar het volk gelooft dat zij in de andere 
wercld het vermögen heeft bewaard om in doze terug te kee- 
rcn, en om, zoo als zij bij liaar leven deed, het door haar 
geliefde land te doorkruisen, zij ne wegen, zijne bruggen, zijne 
openbare gebouwcn te onderzoeken, en den akkerbouw en het 
gedrag van zijne inwoncrs na te gaan. Men zcgt dat zij vooral 
gaarnc binnen de mur en van den toren van Gourzc verwijlt, 
door haar op een der spitsen van den Jorat gcbouwd. Baar 
ziet zij met een oog voi liefde op het land nedcr, waarover zij 
eens heeft geheerscht, en dat zij niet kan vergeteli. Dââr kan 
men haar soms te midden van een winterschcn mist zien, in 
haar lang wit kleed, terwijl zij om zieh hcen en in de verte 
het zaad strooit dat de voren van den landbouwcr moct vruclit- 
baar makcn. W anneer kersmis ophandcn is, verlaat zij haar 
eenzamen toren , en gaat zij lie r- en derw aarts, met een grootcn 
sleep luchtgeesteii; zij dringt de dorpcn binnen, bczockt de 
woning van den landm an, de sclmiir cn den stal. Baar waar 
de geest van orde, van eensgezindhcid, dc lust tot werken 
hcerschen, schenkt zij haar zcgcn. Maar ongclukkig de huis- 
vader die in zijne pligten te kort scliict, het weêrspannige kind 
dat zieh tegen zijne ouders verzet, de handw erkster, die hare 
taak niet getrouw volbrengt, dc kneclit, die misbruik maakt 
van het vertrouwen zij ns meesters ! Zij zullen door een on- 
zigtbarc hand voor hunne misdaden gestraft worden en het



vernemen dat Bertha bij lien is geweest, de vromc, dc regt- 
vaardige, dc magtige B ertha, die de braven vcrgeldt en de 
schuldigen straft.

De door deze zalige koningin te Payernc gestiebte kerk is 
echter door de Protestanten verwoest en in een magazijn hcr- 
schapcn geworden. In haar door de Hervorming opgeheven 
Benedictijner klooster is thaiis eene school gevestigd. Maar 
men bewaart in deze s ta d , als een kostbare reliquie, het za- 
d c l , waarvan deze koningin zieh bediende om daarop het land 
rond te rijden, een zwaar en lomp zadcl, aan welks ein de men 
een opening opm erk t, waarin Bertha het onderste van haar 
spinrokken plaatste. W ant de ijverige Bertha verloor gecn 
tijd , zij spoil wanneer zij in hare woning was gezeten, zij spon 
wanneer zij met hare edellieden beraadslaagde of met de boe- 
ren van haar rijk sp rak , zij spon als zij op reis was.

In het voorbijgaan heb ik een aanvallig jong mcisje op den 
drempcl harer woning zien zitten, dat inet vlugge hand een 
spinnewiel deed omwentclen, waarvan zij een schooncn draad 
vlas afspon. Misschien dacht zij onder dit. haar werk aan 
koningin Bertha, en misschien dat zij in den kersnacht onder 
haar nederig dak den vricndclijkcn blik en den zocten glim- 
lach der goede koningin zal zien stralen 1.

H et door deze dichterlijke legende der tiendc ccnw beroemdc 
Payernc is een zeer nederig en vredig stadje van het kanton 
W aad, met een bevolking van omstreeks twee duizend zielen.

In dit landbouwendc vlek is echter een ondernemende krijgs- 
m an, de generaal Jom ini, geboren. M aar na zijne veldtogtcn 
inet den maarschalk Ney en zijne gevechten met de Russen, 
keerde hij niet mecr naar zijne geboortestad terug; hij ves- 
tigde zieh te Lausanne. Zijne m edeburgers hebben hem gcen 
standbccld opgerigt en kennen misschien zclf niet eens zijne

1 Wie gcen vrecmdeling is in de werken van Longfellow kent de fraaijc passage 
in diens Miles Stanclish, waar Jolm Aldcn van de Zwitsersche koningin Bertha 
gewaagt. v eu t.



Verhandeling over de groote militaire overaties, noch zijne overige 
oorlogzuchtige theorieën. Die vreedzame landlicden !

De minste korrel graan zou hun veel beter lijken.

Voorbij Payerne, op den weg van Freiburg naar Yverdun, liceft 
men een laatste vertakking van den Jorat (Jurten). Van daar daalt 
men in de barg t Estavayer af, vervolgens naar ecu woud van 110- 
tenboom en, dat met zijne lange twijgen bet dorp Chaises besclmt. 
In de vorige eeuw ontdekte men nabij dit kleine Waadsche 
dorp een groot moza'iek plaveisel, hetwelk Orpheus voorsteldc 
door dc klankcn zijner lier de wilde beesten temmende.

Niet verre van daar ligt Y verdun, een fraai, regel niatig en 
koket gebouwd d o rp , in een heerlijke vlakte, aan den zoom 
van liet meer, dat zieh tot voorbij Neufchâtel uitstrekt. Van 
alle kanten bereikt men het gemakkclijk inet den spoorweg, 
de stoombooten en de diligences. Des winters is dit bemin- 
nelijke stadje, dat noch groote fabrieken, noch handelshuizen 
te lt, een weinig vcrlaten ; maar des zomers brengt iedere dag 
liaar een of anderen hoop toeristen aan, daar zij in het bczit 
is van m ineraal-w aterbronnen, die een groot aan tal badgasten 
lokken, en het vriendelijke stadje lacht deze vreemdelingen 
hartelijk toe en herbergt hen zeer gevoegelijk tegen zeer bil- 
lijke prijzen, en schijnt er zieh in te verbeugen dat zij hare 
straten doorwandelen en hare ligging en omstreken bewonde- 
ren. Zij bezwalkt niemand en zoekt een ieder te behagen. 
Zij is grootendcels protestalitsch , maar bezit ook een katholijke 
kerk. Hare ware taal is de Franschc, m aar zij verstaat het 
Duitsch. Uit eerbied, geloof ik voor de lieden van Franche- 
Comte, die onder hare getrouwste bezoekers nioeten gerekend 
w orden, lice ft zij zelf den Franche-Comtcschcn tongval aan- 
genomen. Ten minste heb ik in het hôtel de Londres en in 
verschcidene andere liuizen dit bijzonder accent van mijn gc- 
boortegrond opgemerkt.

Door hare ligging biedt Yverdun de schoonc dames,



die haar koraen bezoeken, lagchende wandolingen en een aan- 
tal lieerlijke gezigtspunten aan. Door haar naarstigcn aard ver
dient Yverdun de aandacht te trekken van allen , die er be
hagen in scheppcn in de plaatsen, welke zij doortrekkcn, de 
verschillende openbaringen van liet intellectuëele leven op tc 
merken.

E r bestaat een groot aantal bocken in verschillende tnlen, 
die op lmnne eerste bladzijde den naam van Louden dragen 
en die in de achttiende eeuvv, niet in de hoofdstad van G root- 
Brittannië, maar in liet eenvoudige stadje Yverdun, door den 
geleerden Napolitaan Felice gedrukt werden. Deze stoutmoc- 
dige typograaf drukte zelf de gelicele Encyclopédie van Alem
bert na, zoo sterk was zijn lust om te drukken.

In 1805, vverd Pestalozzi, de eenvoudige zoon van Zürich, 
die zieh door zij ne liefde voor den onderwijzersstand en 
zij ne manier van onderwijzen een welverdienden naam liceft 
verworven, naar Yverdun geroepen. De overheid ruimde hem 
de uitgestrekte zalen, de vier torens van hot in de twaalfdc 
eeuw door een der graven van Zaehringen gebouwde kastecl 
in. Pestalozzi vestigde er zijn school, en bleef er twintig jaar. 
Daaruit zijn een aan tal meesters voortgekem en, die overal zijne 
lessen liebben vcrbreid. Tegenwoordig bevat het onde féodale 
gebouw nog eene school, die door vijf-honderd hinderen be- 
zocht wordt.

De kleine stad Y verdun, die slechts een vier-duizend inwoners 
te lt, besteedt iecler jaar een soni van tw intig-duizend francs 
aan het onderhoud van hare schoolinstellingen. Zij bezit ook 
een klein museum van oudheden, een boekerij van twaalf- 
duizend deelen, en verscheidene boekwinkcls, waar m en , kort 
na limine verschijning, de voornaamste letterkundige voort- 
brengselen van Frankrijk en Duitschland aantreft.

Yverdun is, even als Neufckâtcl, Lausanne en verscheidene 
andere steden van Fransch-Zwitscrland een k week school van 
onderwijzeressen, De vaders van huisgezinnen, die geen ge-



nocgzame fortuin bezittcn oin lmnnc dochtcrs ecu huwclijks- 
gocd tc verschaffen, trachten haar een rentegevenile opvoeding 
te ge veil. Zij bestnderen de gcschicdcnis, de aardrijkskunde, 
het Duitsch en misschien liet Engelseh, eil misschien ook de 
muziek. H et spreekt van zclf dat zij de Franschc spraak- 
knnst volkomen moeten kennen. Dit vooral zal er van 
haar geëischt worden in de loopbaan die zij zieh voorstel- 
lcn te volgen. Om dat zij van hare jeugd af het Fransch 
spreken, zal het gcniakkclijk vallcn haar in den vrecindc, 
vooral in Dnitschland en in Rusland , een plaats tc bezorgen. 
Als zij hare studiceli volbragt liebben, neinen zij afschcid van 
het d a k , waaronder zij geboren werden ; zij vertrekken, alleen 
eenig geld en hare opvoedkundigo kennis met zieh voerende, 
tenvijl zij vaak ver, zeer ver a an hinderen der rijken 
gaan onderwijzen wat zij in liare armoedc geleerd hebben. 
Daar zijn er onder wier eenvoudige gcschicdcnis somtijds in 
een zondcrlingcn roman overgaat. Daar zijn er, die in liare 
nederige betrekking eene sterkc liefde aan rijke personaadjes 
inboezemen. D aar zijn er die een huwelijk aangaan en kas- 
tcelen eil goederen bezittcn in het Land, dat zij met hare ge
ringe bagaadje als gouvernantes zijn binnen getreden. Daar 
zijn er, die, na twee of dric opvoedingen voltooid te hebben, 
naar den ouderlijken haard terugkeeren, om er rüstig van de 
vruchtcn van hären arbeid tc leven.

Op zekeren dag zict men voor liare deur een schittercndc 
ckwipaadjc stilhouden; een bediende in liverci opent het por
tier, eene jeugdige vrouw, wier elegante kleeding de bewon- 
dering der voorbijgangers opwekt, treed t de eenvoudige wo- 
n ing , die men haar he oft aangeduid , binnen, en men hoort. in 
de straat de uitroepingen van verbazing en van blijdschap. 
Ilc t is eene grootc dame uit een vergelegen s tad , die, tcrwijl 
zij een reis door Zwitserland doet, de onderwijzeres liecft wil
len wederzien van wie zij de spclkunst heeft geleerd. En 
de grootc dame is zclvc geheel verbaasd over liare inschikke-



lijkheid jegens liarc m indere, en de fnmilic der gouvernante 
zal langen tijd spreken van de cor die men haar bewezen 
liecft. Dit zijn de schoone bladzijden van de kronijk der gou
vernantes. Maar hoc vclcn dicr arme landvcrhuizercssen zijn 
er n ict, die, door een onzalig lo t, aliceli de klippcn en de 
onaangcnaamhcdcn van harc betrekking, de hooghartigheid 
en de miuachting van den parvenu, liet bittere van bet brood 
des vrcemdcn licbben leeren kennen ! Hoe vclen zijn er wier 
aangeboren zaclitlicid langzamcrhand in bitterheid is ve randerd, 
die, ten gevolge van de door haar ondcrganc bitse bejegenin- 
gen, stnursch, w antrouw end, twistziek zijn geworden, of die 
onbekend sterven op een ver verwijderden grond, hot betreu- 
rende dat zij maar niet eenvoudig een handwerk gclccrd heb
ben, met beliulp waarvan zij bij harc ouders hadden kun- 
nen leven.

Twee mannen hebben mij te Yverdun bijzonder belang in- 
geboezemd. De een is de licer Crottct, beroemd predikant; 
de ander de heer Na eff, het lioofd eener inrigting van onder- 
wijs en opvoeding. De heer C rottet, een Franschman van gc- 
boorte, is een werkzaam , geleerd m an, die reeds verscheidene 
opmerkelijke werken heeft uitgegeven, onder anderen eene uit- 
voerige gcschicdcnis van Y verdun, alsmede eene protestantsche 
kronijk. De licer NaefF bestuurt een school van doofstommen 
die door zijn vader is opgerigt. ITij heeft getracht dien ongc- 
lukkigen de spraak weder te geven. Door een bijzonder spcl- 
stelsel, door een onafgebroken gcduldwerk, ge went liij er hen 
aan de syllaben te ontlcden, eerst de neusm edeklinkers, daar- 
na de keelm edcklinkers, vervolgens de k linkers nit te spreken, 
en cindclijk de woorden bij een te breiigen. Een mcisje van 
tien jaar, dat liij in mij ne tegenwoordigheid had ondervraagd, 
heeft harc les opgezegd en mij vrij duidelijk goeden dag gc- 
wenscht. M aar het was pijnlijk te zien welke inspanningen zij 
doen m oest, oui iedere syllabe bchoorlijk te articulcren. De 
inrigting van den heer Naeff bevat een vijftigtal leerlingen,



die tut do vorschillcnde Zwitserschc kantons bohoorcn. Be 
duur van liun leercursus is zes of zevcn jaar. Op con niijl 
afstands van Yverdun liecft men hot bcroemde slagveld van 
Grandson, waar dc Zwitserschc boeren met hunne lansen en 
hcllebaardcn dapper op hot schitterendc loger dos hertogcn van 
Bourgogne aanvielen, en waar men die beide groote hoorncn 
lioorde schallen, waaraan men den naam van Stier van Uri 
en Koe van Unterwalden gaf.

I le t was in 1476 dat door Karel den Stoute zijn noodlottigen 
togt tegen dit bcrgvolk, dat reeds de magt dor Oostonrijkors 
gefnuikt had, ondernomen word. ,/IIij had nit Lotharingen,” 
zoo zogt de licer dc B arante, //ongeveer dortig duizend man 
met zieh gebragt; dc graaf dc Romont vcrschafte hem om- 
strecks vier duizend strijders nit Savoye, terwijl zes duizend 
soklaten nit Piemont en hot Milanesche zijn leger kwamen 
versterken. Be artillerie was de schoonste die men ooit had 
gezien. W at de bagaadje van dit loger betreft, dcze was on- 
metelijk. Nooit was de hertog met zooveel praclit ten strijde 
getrokken. Hij voerde al zijne rijkdommen met zieh, zijne 
kapel, zijne juweelen, zijne schoone wapenrustingen, zijn gou- 
den, zilvcr verguld en zilveren tafelgocd; zijne bedienden, zijne 
paadjes, zijne boogschutters schitterden van borduurwerk on 
van goud.

a Hot was niet omdat hij voor zieh ccn vriend van wcelde 
cn praclit was. Integendeel, hij scliiep er soms vermaak in 
zieh, to midden van al dozen luister, in ccn eenvoudig grijs 
gcwaad tc vertoonen. Maar zijne liofdc voor praclit was met 
zijn hoogmood tocgenomen. Iiij verschccn gaarnc voor dc 
oogen van de vorsten cn afgezanten der Christenheid met ecu 
blister, die him eerbicd afdivong cn hun cen denkbcold gaf 
van zijne grootheid, aldus bij voorraad hot uiterlijk aanne- 
mende van die koninklijke on keizerlijke m agt, waarvan hij 
al nicer cn nicer droomde. Hij was er trotsch op in zijn 
gevolg cn onder zieh prinsen en groote heercn te hebben:



F rcd crik , pvins van Taren te , zoon van den koning van Na- 
pcls; den graaf van Rom ont, den hcrtog van Klceff, Philips 
van Baden, den graaf van M arie, den Sire van Chateau-Guyon.

a Ook herinnerde dit leger aan hctgccn de gcschicdschrijvers 
der ondhcid van de lcgerkampen van Xerxes en der grootc
Persische koningen verbalen. Om den licrtog en de p rinsen ,
zag men behalve de krijgslieden, een groote mcnigtc bcdicn- 
dcn, koopliedcn, vrouwen en loszinnige deernen. Gehcel die 
mcnigtc bezcttc van rondoni de stedcn , de bo rg ten , de dor- 
pen , de velden , en het door lien vcroorzaaktc rum ocr liet 
zieh tot ver in de bergen en dalen van den Ju ra  hooren,
welks arme bewoners nooit van icts dergclijks hadden ge-
droom d.”

Een kleine hoop van achthondcrd Zwitscrs in het kastcel 
van Grandson ingesloten, vcrdcdigdc zieh met onvcrschrokken 
mocd tegen het le g e r , waardoor het was aangevallcn, en bc- 
sloot eindclijk te capitulercn. Om dicgenen aftcschrikkcn, wien 
het nog in het hoofd mögt komen zieh op een dcrgclijkc wijzc 
tegen hem tc verzcttcn, liet hij onbarm hartig tweehonderd 
dezer dappere Soldaten aan de galg hangen. M aar den zelf- 
den dag dat hij deze wreede daad beging, vereenigden zieh 
de cedgenooten in de vlaktc van Grandson. Zij waren er 
gekomen van Bazel, Z ürich , Bern, Aargau en Schwyz. Zelfs 
Straatsburg en Colmar zonden hun contingent. W cldra vorm- 
den al deze verschillende kohorten , aan elkander verbonden 
door een zelfde zucht van vrijhcid en onafhankelijkheid, een 
leger van dertig duizend m an, en nam de strijd een aanvang.

Een oud handschrift, dat ik op een tafel van het kastcel 
van Grandson gevonden h e b , verhaalt in naïeve bewoordingen 
deze merkwaardige gebcurtenis :

vin het jaar 1476, viel de hertog van Bonrgondiö G rand
son met vijftigduizend man tegen achthondcrd aan, die het 
gedurende acht dagen verdedigden, en daarna zieh in het 
kastecl terug trokken , waar, terwijl zij zieh met de grootste dap-



perheid verdedigden, dc hertog zicli van een krijgslist bediende 
oui lien te vangen ! zeggende dat lict land reeds to t Bienne 
in zijne magt was. Zij gaven zieh o v e r, en de hertog liet er 
vijfhonderd van ophangen en verdrinken. Inmiddels naderdcn 
de Zwitsers en bragten den schrik in de gelederen der Bour
gondiers, die, van alle kanten aangevallen, de vingt namen. 
Ook de hertog zoclit een goed heenkom en, terwijl liij een aan- 
zienlijken scliat achterliet: driehonderd vaten buskruid, een 011- 
noemlijkc hoeveelheid kostbare sieraden , gond , zilver en edcle 
gesteenten, wagens met touw en, waaraan hij besloten had de 
krijgsgevangenen te doen ophangen ; eindelijk een menigtc 
gouden en zilveren voorw erpen, onder anderen een zilveren 
bad, hetwelk hij voor zieh had laten medevoeren om den 
grootsten luister ten toon te spreiden. Men vond ook een 
geweldig groote som gelds, die de overwinnaars onder elkander 
met handen voi verdeelden. Na deze overwinning drongen de 
eedgenooten Grandson weder binnen, eil bevrijdden er de Sol
daten van hunne banden, waarmede zij in hunne plants even 
veel Bourgondiers knevelden.”

Onder de schatten van Karcl den Groote bevonden zieh dric 
groote diam anten, waarvan de Zwitsers de vvaarde nict kenden 
en die terstond tot lagen prijs werden verkocht. Dc fraaiste 
werd door den pastoor van Montagni aan een Berner voor dric 
kroonen verkocht, en later werd paus Julius II  voor twintig 
duizend dukaten er meester van. Hij is een der sieraden van 
de pauselijke kroon.

De tweede w erd , na in verschillende handen gewecst te 
zij il, door H endrik V I I I , koning van Engeland gekocht, en 
door zijne dochter M aria, in Spanje , gedragen.

De derde, dien men de Sancy liec t, heb ik te Helsingfors 
zien schitteren op de borst van eene bevallige Finland sehe 
dam e, mevrouw P. Demidoff.

Nabij het bloedigc strijdperk der Zwitsers en Bourgondiers, 
verlieft zieh op een licuvel dc lagchcndc stad eil het onde



kn steel van Grandson. H ct was weleer lict voornaamste good 
011 de gewone vcrblijfplaats van een der edelste en oudste gc- 
slachten van Zwitserland. De laatstc afstammcling dezer mag- 
tige heeren , wicns naam lierhaaldelijk voorkomt in de onde 
gedenkschriften en charters van Zwitserland en Franchc-Comté, 
de jeu g d ig e , dappere en hoffelijke O tto , wie 11 men den bij- 
naam van Sans pair  (zonder gclijke) gegeven h a d , maakte 
door zijn dood in 1 3 9 3 , in de vlakte der Bresse een ein de 
a an een roman, waarvan hij op de groenende ocvers van hct 
meer van Neufchâtel meer dan één hoofdstuk had vervaardigd. 
Hij beminde de schoone Katharina R elps, de echtgenoot van 
Gerard d ’Estavayer. Of K atharina hem 0 0 k bem inde, zegt de 
geschiedenis n ie t, m aar Gerard geloofde het; hij had slechts 
één w ensch , dien van zieh te wreken, en er brak een zekere 
dag a a n , waarop hij zijn liaat kon koelen, zonder den naam 
zijn er echtgenoote in opspraak te brengen. Al de Zwitscrschc 
geschiedschrijvers hebben het gevecht beschreven, dat er tns- 
schen den onverzoenlijken Gerard en den hoffelijken Otto ont- 
stond. Een geleerd Italiaan, Cibraria, heeft er een uitvocrig 
verhaal van gegeven, dat allcrknapst door den lie er G. Arandas 
is gevolgd. Overeenkomstig dien schrijver, laten wij hier als 
een merkwaardige bladzijde nit de geschiedenis der zeden 
en gewoonten van het Zwitserland der m iddeleeuw en, hct ver
haal volgen van het beroemde tw eegeveeht, tusschen de beide 
ridders uit het kan ton W aad gevoerd.

Op Allerhciligendag stierf Amadeus van Savoye in de blocm 
zijns levens ten gevolge van allerhevigste pijncn. Op hct punt 
van den geest te geven, beschuldigdc hij den geneesheer Jan 
van Grandville van zijn d o o d , gaf bevel hem in hechtenis te 
nemen en hem op de pijnbank te brengen.

Inderdaad het lijden, dat de ongelukkige vorst had door- 
gestaan, en de blaauwe en zwarte plekken op zijn lijk liefen 
weldra geen t wij fei meer over, of zijn dood was het gevolg 
van vergiftiging.



Evenwel, in plants van Jan van Grandville in hcchtcnis te 
doeii ncnicn, sclionk Otto van Grandson hem ecu schuilplaats 
op zijne gocderen, na hem aan de handen van twee paadjes 

.ontrukt te liebben, d ie, door eon soort van eerbied voor dc 
nagedachtenis lmns m eesters, gemeend hadden hem tcrstond 
te moeten vatten.

Dc wrcede dood van dezen ongelukkigen vorst wekte dc 
lcvendigstc belangstelling onder de Volkeren op , van wie hij 
door zijne dapperheid en edelmoedigheid als hct ware de afgod 
was geworden. In liunne hevige smart zng men lien den moor- 
denaar met de grootste zorgvuldigheid opsporcn. Iedereen 
zeide ten minste dat het bloed van den schuldige onvoldoendc 
zou zijn ora den aanslag te straften van hem , die, in een enkel 
m an , het gelicele volk getroffen, de regtmatigste verwachtingen 
verijdcld en den staat tot in zijne grondvesten gcschokt had. 
En dat was, ongetwijfeld, de schittcrendste liu lde, die men 
den vorst kon bewijzen, vviens dood ztilk ecnc grootc lcêgtc 
had achtergelaten on zulk eenc groote vreezc deed ontstaan.

Een krachtigc cn plegtige stem , die om geregtigheid en 
wraak riep , verhief zieh van alle kanten. Bonne van Bourbon 
vaardigde den prins van Morce af, vergozeld van gekozen 
commissarissen, om tcrstond een ondcrzoek om trent doze zaak 
aan te vangen en zonder verwijl voort tc zcttcn. B it ondcrzoek 
had dc onmiddellijke inhechtcnisneming ten gevolge van Pierre 
de Lompnès, sedert langen tijd aan het hof van Savoye, in 
hocdanigheid van apotheker, verbonden. H et was in de maand 
Mei 1392. Hij belccd zijne m isdaad, en bekende op bevel 
van Grandville den giftdrank tc liebben gerecd gem aakt, die 
den dood zijns meesters had veroorzaakt. Twee maanden later 
werd hij tot de straf der vadermoorders vcroordecld. De vol- 
trekking van zijn vonnis had tc Cham bcry, in de maand Julij 
van datzelfde jaar 1392 , plaats ; hij werd naar de strafplaats 
gcsleept, gebenden aan den staart van ecu czcl, dien men 
tot dat einde van een Jood had geleend. Om de schände der



straf nog to ver/,w aren, wert! zijn ligcliaani gcviercndceld, olk 
gedcolte werd behoorlijk gezouten en naar de cone of andere 
stad gczonden. Bourg en Bresse ontving zijn lioofd ; dat af- 
zigtclijk gcschenk bragt den brenger er Van elf gu lden , parvi 
ponderis, op.

Hocwcl Jan van Grandville naar Bourgondie was gcvlugt, 
bevond liij zieh echter in ketcncn; maar de pijnbank, waartoe hij 
in tegenwoordiglieid der hertogen van Bourbon, van Berry en 
van Bourgogne verwezen was, ontlokte deze ijzeren ziel noch een 
bekentcnis noch een w oord, dat eenig licht omirent de inede- 
pligtigheid hij den aanslag kon verspreiden. Een gescliiedschrij- 
vcr vcrhaalt zclfs, dat, tocn hij als onschuldig was losgclatcn, 
liij terstond in dienst van den hcrtog van Bourbon werd gcno- 
men, en d a t, ten gevolge der verklaringen door hem op zijn 
sterfbed afgclegd, Amadeus V III het vonnis, dat op Pierre de 
Lompnc'S kleefde, wilde laten herroepen , en de nagcdachtenis 
van dozen veroordeelde in cere hcrstclde, terwijl hij beval dat 
zijn overschot naar de kerk van Brou zou worden ovcrgebragt.

W at er van wezen m ög t, de stem des volks zocht de schul
digen veel hooger dan Grandville en wees terstond Otto van 
Grandson aan. Men moet bekennen, het gedrag van dezeu 
heer werd de eerste bron der vermoedens, die tegcn hem op- 
rezen, en in het W aadland zelvc, waar het grootste gcdcclte 
van zijne gocdcren gelegen was, bestonden reeds zwarc antcce- 
denten waardoor hij op hunne beurt beschuldigd werd. Otto 
verschcen en voor den koning van Frankrijk èn voor de herto
gen van Bourbon, van O rleans, van B erry , van Bourgondie, 
d ie , als een gevolg van hunne verbindtenissen met de laatstc 
vorsten van Savoye het werkdadigst belang in de zaken dezer 
monarchic stcldcn. En lietzij dat zijne regtvaardiging inder- 
daad zeer volkoincn was, hetzij de talrijke en magtige vriend- 
schapsbctrekkingen aan zijne verdediging de kracht bijzetten, 
die daaraan misschien kan outbroken liebben , zij had met 
het uitstekëndste en volkomenste gevolg plaats ; en zoo men



hem al nict gehecl on schuldig rekende, veinsde men ten minste 
alsof men er hem voor hield. Tocli kcerdc liij nict onmiddel- 
lijk naar Savoye terug; hij verblecf eenigen tijd in Frankrijk on 
in Engeland, en daar hij dapper was, zegt een geschiedschrijver, 
werd er hem proute eer bewezen.

//Op het eerste berigt van den dood van A m adeus, en van de 
vennoedens die tegen Grandson gerezen w aren , was hot Gerard 
alsof hij herleefde. —  Hij peil de het verschrikkclijke van de 
misdaad en de gevolgen van den tegen zijn medeminnaar 
gerigten zedelijken aanval. Ilij doorzag terstond den vai van 
Otto en smaakte voor het eerst al den wellust dien de wraak- 
zucht te gemeteli geeft. Maar daar de hooge rang en de om- 
geving van zijn vijand hem niet veroorloofden openlijk een 011- 
gelijken strijd inet hem aan te gaan , bcgon hij hem bij voor- 
raad in te sluiten in een perk waar hij niet uit kon. Toen 
zag inen zijn liaat met geduldige begeerlijkheid alles verza- 
melen, verspreiden en vergiftigcn wat de snoodheid en de 
dwaasheid om trent Otto wisten uit te denken en rond te vent en. 
Dcze duizend en duizend van mond tot mond gegane beschul- 
digingen gingen onophoudelijk verder en verder. Zij werden 
weldra zoo stellig uitgesproken, zij werden met, zooveel stout- 
moedigheid verspre id , alsof er niets tegen kon worden inge- 
b rag t, in één woord, zij namen zulk een karakter van wcttig- 
heid en geloofwaardigheid aan, d a t, in het W aadland er si echt s 
weinigen overbleven, die nog durfden twijfelen aan Grandsons 
schandelijke deelneming aan den moord van zijn souvcrcin.

//Gerard was van dat alles gc tu ige , en ondervond in het 
volliardende en arglistige zijner plannen een helsche vreugde 
Toen, na de gevangeneming van Pierre de Lompnès, de prins 
van Morée gewapender hand het kastcel van Otto kwam be- 
zetten, mecnde Gerard eindelijk de uitvoering van het vonnis 
te zullen bijwonen, dat hij zieh vleide te hebben voorbereid, 
en niemand is in staat de sombere vervoering, die uit zij ne 
oogen sprak, te bcschrijven, toen h ij, van den top der torons



van Stavayé, liet zwaard der geregtigheid boven de ontvolkte 
niuren van zijn medeminnaar kon zien zweven. Maar liij was 
spoedig gcnoodzaakt zijne verrukking te tem peren. W cldra 
vernam liij de tijding dat Grandson, door de hcrtogen onder- 
zocht, als onschuldig was vrijgelaten. Op dit nicuwe onver- 
waclite berig t, voelde Gerard zijne onde woede 110g heviger 
ontbranden. Al de furieën scheuen in .zijn hart plaats te lieb- 
bcn gcvonden. O tto’s vrijspraak werd voor hem cene tweedc 
beleediging en eindigde met hem van al zijne rust te berooven. 
H et was de eenige gedachte van zijn nachtwaken en dat- 
zelfde beeid vervolgde hem gedurendc den zeklzamcn en korteil 
slaap, dien zijne kwellingen hem vergundcn. Vcrteerd en biiiten 
staat zieh langer te bedw ingen, besloot hij eindelijk de laatste 
poging te wagen, die zijn wrok overbleef; het was zijn tegen- 
stander tot een tweegevecht op te roepen , door hem te be
schuldigen den dood te hebben veroorzaakt van Amadeus VII 
en dien van Hugo van Grandson , bloedverwant van dienzelfden 
O tto, en welke dood zieh niet m inder geweldig en geheimzinnig 
had toegedragen. Hij ontveinsde zieh het gevaar, waaraan hij 
zieh in dezen blootstelde, geenszins, maar hij wist dat hij niet 
zoo ond en sterker dan Otto was ; hij bezat het vreeselijke 
bewustzijn van de meerderhcid van zijn haat en op deze ver- 
trouwde liij oui de overwinning te behalen.

Hij begaf zieh dus naar Louis de Joinville, heer van Divonne, 
baljuw van het land van W aad, en rigtte zijn verzoek in de 
volgendo bewoordingen tot hem :

a Sire baljuw ; ik Gerard van Stavayé, stel mij in uwe hand 
als stedehouder, om rekcnschap te vragen van mijn zeer waar- 
den en gcduchten h e e r , mijnheer van Savoye, messire Otto 
van Grandson; en daarom roep ik u  op, om hem te willen dag- 
vaarden tegen een bepaalden dag , naar de gebruiken en wijzen 
van het land, en hem te willen te kennen geven, dat ik op 
dien dag zal verkondigen en staande hon den, dat hij als valsch- 
aard en verrader heeft toegestemd in den dood van mijn ge-



duchten heer, mijnheer van Savoye, die laatstelijk is gestor- 
ven, en even zeer van messire Hugo van Grandson, zijn lieer; 
en dat ik hem dat za lzeggen  en staande houden met mijn 
ligchaam tegeu het zijne, te M odon, ter welker plaatse re- 
kenschap moet worden gegeven van alle zaken, welke de baan- 
derheerschappen raken, in uwc tegenwoordigheid als baljuw , 
aangewezen ora regt te doen. Wil liij dan genoemden twist 
laten beslechten in uwe tegenwoordigheid, als opperregter tus- 
sclien deze partijen, omdat het aan u , ora alle redenen, meer 
toekomt dan eenig ander vau gezegde zaken kennis te nemeii, 
in aanmerking gcnomen het hooge belang van het ondenverp, 
dat misdaad van gekwetste m ajesteit is.”

De heer van Divonne, 11a Gerard gehoord te hebben, gaf 
hem geen ander antw oord, dan dat liij de zaak zou breiigen 
waar zij behoorde. Inderdaad gaf liij het verzoekschrift aan 
Amadeus V III over, maar dat lokte in den raad van den 
vorst de meest tegenovergestelde meeningen uit. Sommigen 
meenden dat van het oogenblik dat O tto, na geregtelijk 011- 
dei'zoek, geen blaam bleck te verdienen, het lioogst onregt- 
vaardig zou zijn hem te dwingen op nieuw zijn naam en zijn 
leven te wagen; anderen meenden dat Otto op zestigjarigen 
leeftijd wel wat oud was ora niets dan het toeval tusschen 
hem en de beschuldiging te plaatsen; maar die laatsten durf- 
den dat niet zeggen; want het zou toen vermetcl zijn geweest 
een oordeel als ondeugdelijk te bcstempelen wat men toen 
algemeen gewoon was een Godsoordeel te noemen. Aan an
deren kwam het voor, dat de voorgewende toegenegenheid 
van Gerard voor den overledcn vorst niets was dan een scliijn- 
vertooning, waar achter hij zijn zucht naar geheel verfoeijelijke 
wraak verborg. Maar de grootste meerderhcid rcdeneerde 
anders. H et is zeker, zeide de meerderhcid der raadslieden, 
dat zware verdenkingen het gedrag van Otto bevlekt hebben; 
zij waren niet voldoende voor de menschelijke gcregtigheid; 
het zou dus zaak zijn een beroep te doen op de rcgtvaardig-



heid Gods; door welk gevovl Gerard ook gedreven w erd, koii 
m en, volgens lien, niet weigeren zijn verlangen regt te laten 
wedervaren, zoodra hij zieh verbond met ligehaam en ziel er 
de billijkheid van te bewijzcn. Eindelijk deed men opmer- 
ken, dat W aadland ten prooi was aan twee even onverzoen- 
lijke en woedende partijen, de eene zamengesteld uit, de aan- 
hangers van G randson, en de andere uit die van Stavayé, en 
dat er geen vrede mogelijk was dan door het hoofd van een 
van beiden te doen vallen; het voorgestelde gevecht werd dus 
het eenig middel oui de rust te hersteilen en eene weigering 
kon geene andere uitkomst h ebben , dan dat de verdeeldheid 
bestendigd en er een betreurenswaardig wantrouwen geworpen 
werd op lien, die op deze wijze den eenigen weg zouden af- 
sluiten, längs welken een groote misdaad kon worden geboet; 
overigens verbind erde niets oni aan den tijd de zorg over te 
laten , om een geschikter middel aan te wijzen en te doen 
geboren w orden, daar men het tweegevecht op een langen 
termijn wilde bepalen.

De laatste meening bellicid de bovenhand, en de graaf riep 
de partijen op om voor hein te verschijnen, in zijn stad Bourg 
en Bresse, den 15dc" November 1397 om weêr in plano te 
proccderen, en diensvolgens te oordeelen.

Op den bepaalden dag vervoegden zieh Gerard en Otto voor 
den graaf en zijnen raad. Gerard herhaalde zijne uitdaging 
en wiei'p zijn handschoen neder. Van zijn kant maakte Otto 
van Grandson het teeken des kruises en sprak iii dier voege :

//Ik neem God, Sinte Anna en haar heilig geslacht tot ge- 
tuigen der waarheid, en ik zeg dat gij liegt, en gelogen hebt 
zoo vele malen als gij gesproken h eb t, en voor mijn opper- 
heer, die hier tegenwoordig is, zal ik mij verdedigen, op be
vel van hem en van zijn wijzen en eerwaarden raad, en ik 
zal wel zorgen, dat mij ne eer hoog gehenden en gehandhaafd 
blijve, cn dat gij zult zijn en blijven een leugenaar zoo voor 
u zelven als voor uwe heerlijkheid bui ten het land van W aad,



uit welk land, gelijk ik gehoord heb en inij is overgebragt, 
men u geschreven heeft, dat zij mij dââr voor lmn vijand 
houden, hetgeen mij lievig grieft, want hot is zeer ten onregtc, 
aangezien noch ik noch mijue voorgangers hun ooit iets ge- 
daan hebben waardoor zij mij voor zoodanig moesten houden.” 

Dit gezcgd hebbende, wierp Otto op zijne bcurt zijn hand- 
schoen neder. Hij stond overeind, de linkerhand leimend op 
het gevest van zijn degen, en met de reg ter, beurtelings naar 
de opvolging zijner gebaren, de violetkleurige sjerp met gou- 
den franjes, en sautoir over zijne wapenrusting gcworpen, kreu- 
kend en weder loslatend. Hij was van een hooge gestalte, 
welke door iets van den edelman en den krijger werd verhoogd, 
hetgeen aan zijn geheele persoonlijkheid een ridderlijke en aan- 
grijpende waardigheid bijzette, zoodanig, dat uit den blik van Ge
rard menigmaal bleek, dat dit alles op hem niet buiten invloed 
blcef. Zijne stem was mannelijk en bezieh! ; zij verried een 
diëpen toorn; maar die een scherpe tegenstelling oplevcrde 
met de woedc, welke zieh bij den aanvang uit de afgebrokcn 
en hortende voordragt van zijn tegenstander verried.

Op nieuw ontstond een diepe stilte, Otto ging aldus voort: 
f/Mijn zeer gcduchte en oppermagtige hecr, volgens hetgeen 

ik heb hooren zeggen door verscheidene en dappere ridders 
der beide koningrijken en ook door sommigcn van het Duit- 
sclie rijk , luidt het wapenregt aldus, dat ieder die zieh tot 
aanklager opwerpt over zoo belangrijke misdaden als verraad, 
moord cn roof, zoo zcker van zijne zaak ter dagvaart moot 
komen, dat, als de regter en de gedaagde hot vorderen, hij 
op het nur dat hem zal worden bepaald, en zonder verwijl 
gerced rnoet zijn tot het bewijs der waarheid; maar de ridders 
zeggen dat als de gedaagde uit noodzakelijkheid veertig (lagen 
verwijl inroept, nadat hij aan de dagvaarding heeft voldaan, 
de regter hem die kan en moct geven. Nu is het geval, 
mijn zecr geduckte licer, dat, door de gratie Gods, gij in deze 
zaak mijn regter zijt, dat messire Gerard van Stavayé zieh

30*



opwerpt tot uitdager, cn dat ik dc gcdaagde ben. Bit zoo 
zijnde, zou ik , om vele en gegronde redenen als hot u be- 
liaagde en ik wilde, mij kunnen verschoonen van bet geveclit 
en duidelijk aantoonen, dat messire Gerard de zaken heeft ge
logen, waarvoor liij mij heeft ingedaagd. In dc eerste plaats 
door aan te toonen hoe de koning van Frankrijk , die dc groot- 
ste en edelste koning der Christenheid is, en van uw vader, 
o heer, (God hebbe zijn ziel!) de volle neef was, die zaken 
heeft onderzocht in tegenwoordigheid van de zeer doorluchtigc 
en magtige vorsten, onze geduchte heeren de hertogen van 
Berry, van Bourgogne, van Orleans en van Bourbon en van 
verscheidene andere heeren van zijn raad; met goed cn rijp 
beraad hebben zij een onderzoek daarom trent ingesteld en 
daar, God lof! ben ik zuiver en onbevlekt bcvonden cn niet 
schuldig aan zijn dood; daarna zijn de zaken nagegaan en 
onderzocht door wijze en dappere vorsten als mijnhecr van 
Bourgogne, welk gevoelen men voor even noodzakelijk lioudt 
voor het welzijn van de Christenheid, als dat van eenigen tlians 
levenden vorst, en na hem ben ik twee jaren aan he tho fge- 
wecst, aan bet uwe in deze stad , te Lyon en elders, en te Dijon 
bij hein en u , en wel na het gehenden onderzoek, gelijk ik 
gezegd heb; en nu wil ik niet verder over hem sprcken, 0111- 
dat ik op niets wil steunen bchalve op uw bevel cn dat van 
uw wijzen cn eerwaarden raad: maar dat mag ik tocli wel 
zeggen, dat de edele vorst in zijne genade, in tegenwoordig
heid van den koning van Engeland en van zijne ooms cn 
verscheidene andere groote heeren gezegd heeft hoc zij mij 
zuiver, vlekkeloos cn onschuldig hebben bevonden, en dat liij 
mij even weinig schuldig hield als zieh zelf. Vervolgens, 
mijn zeer geduchte opperhecr, kan er niets duidelijkers en 
niets meer overeenkomstig de waarheid zijn , daar waar cr zoo 
veel dappere edellieden, ridders en schildknapen zijn als in 
het hertogdom Savoyc, die alle uwe onderdanen zijn, waar- 
van de edelsten cn besten aan u zijn verwant, cn verscheidene



anderen zijn vooruit gekomen door de giften en gun sten uwer 
voorouders ; en wanneer deze mij aan zoodanige misdaad liad- 
den schuldig gehend, zouden zij de taak om mij in te dagen, 
niet aan messire de Stavayé hebben overgelaten ; want de zaak 
raakt hen van me er nabij en zij zouden die beter gehend heb
ben en duidclijker aan den dag hebben kunnen breiigen. Maar 
de dappere edellieden, ridders en schildknapen van hun land 
vreezen G od en hclibcn hunne eer lief, en zouden voor liet 
oog der Christenwereld geen ongegronden twist willen begin
nen. W ant er zijn andere, die aangeraden hebben dezcn twist 
tegen mij op te nemen ; en van deze weet ik niet wat ik zeg- 
gen m oet, zoo niet van twee zakcn een. Of zij gelooven, dat 
hunne aanklagt goed, waar en regtvaardig is, òf zij weten wel 
dat zij valseli en siecht is ; wanneer zij meenen dat zij goed, 
waar en regtvaardig is, dan toonen zij zieh lafaards en flaauw- 
hartigen jegens mijnheer uw va der en u , als zij de zaak niet 
zelven tegen mij opnemen ; en als zij weten dat de aanklagt 
valsch en siecht is, onteeren en verdoemen zij zieh, wanneer 
zij wegens den haat, dien zij jegens mij koesteren een Chris
ten aanraden een zaak te beginnen, waarbij hij zijne eer, zijn 
leven en zijne ziel op het spei kan zetten. Intusschen schijnen 
zij wel hun man gevonden te hebben, toen zij messire Gerard 
von den zoo opgewekt en vol begeerlijkhcid eil vcrkecrd gera
den, want naar het algemeen gerucht in het land, zijn zij het 
die hem beloofd hebben zijne kosten te zullen goed maken en 
en een som gelds te zullen geven, om die klagt van den licer 
Hugo Grandson en zijn dood met die van mijn zeer geduckten 
heer, mijnheer uw vader, op te nem en, en wanneer hij geen 
siechte zaken meer zal opnem en, is het des te erger voor hem 
en te beter voor m ij, maar in ieder ge vai ivie ook zeggen 
möge wat hij zegt, men bewijst het nimmer eil zal het nimmer 
bewijzen, en dit zal messire Gerard ook niet doen, maar hij 
zal daarom trent een leugenaar blijven.

En nu, mijn zeer geduckte heer en ìncester, heb ik voor uw



welzijn alle zaken gevvikt en gewogen, om het minste goed 
en het minste kwaad te doen; ik zie de groote onaangenaam- 
lieden en ongelukken, die in het verleden reeds uit die ellen- 
dige ieugen zijn ontstaan, ten gevolgc van welke menschen zijn 
mishandeld en ter dood gebragt; ik heb gezien op het tegen- 
woordige, op al wat de persoon van u , mijn wettigen opperheer, 
betreft, en ik zie uwe teedere jeugd en hoe uw land behoefte 
heeft aan ru st, en hoe wij, uwe onderdanen, wanneer wij allen 
goed dachten, vereenigd behoorden te zijn om u te helpen tot 
mannelijken lceftijd te komen. Ik heb gezien op de toekomst 
hoe uwe lieden in dwaling verkeeren en in oneenigheid over 
deze ongelukkige zaak , en dat iederen dag daaruit groote kwa- 
len zouden kunnen ontstaan, en grooter dan messire de Sta- 
vayé of ik zouden kunnen uitlokken; en daarom , mijn zeer 
geduchte en magtige opperheer, al zeide ik u bij den aanhef 
hoe de gedaagde kan en moet hebben een uitstel van veertig 
dagen als hij er behoefte aan heeft, geef ik u kennis, dat ik 
door Gods goedheid geen uitstel noodig heb; want eerstelijk, 
mijn zaak is goed en vvaar, en ik heb gegronde hoop mij te 
kunnen verdedigen; en wat mijn geweten en mij ne zouden 
aangaat, vertrouw ik op de barm hartigheid van H em , die meer 
genade kent dan ik zonde, en in deze zaak steun ik op Hem 
want hij zal mij een waarachtig regier zijn; eil ik voel mijn 
ligehaam en mijne leden gezond en opgewekt, en ik ben voor- 
zien van harnas, wapenen en paarden in deze stad, en als gij 
het niet wilt, staat het niet meer in de magt van hem , die 
mij uitdaagt, om een uitstel te hebben, dat ik, die de ge
daagde ben, niet verzoek; en God weet het, niet uit hoogmoed 
of uit zucht om eenigen Christen het leven tc benem en, maar 
omdat ik gedwongen ben mijn leven en mijne eer tc verdedi
gen en den staat, waartoe God mij geroepen heeft; en daar
om bied ik aan, ora mij ieder n u r , dat u behagen zal, te ver
dedigen, hetzij heden morgen of welken dag gij wilt, en 
krachtens de ordonnantie van u en uwen eerwaarden en wijzen



raad , zal ik, met liulp van God en van Sintc Anna, mij zoo 
weten te gedragcn, dat mijne eer lioog opgchouden b lijv e e n . 
messire Gerard blijken zal ecn leugenaar te zijn.”

Am adeus, het verzoek en hot antwoord gehoord hebbende, 
liet de beide kampioenen vrij gaan , en overlegde de zaak 
met zijne raadslieden; vervolgens verdaagde hij de beslissing 
tot den 25ste" Januarij, de partijen aanzeggende, dat zij zicli 
voor hem en zijn raad zonden te stellen hebben op zijn land- 
goed van Bourg, terwijl hij op de vraag van Gerard tevens 
verzekerde, dat hij daardoor geenszins de vrijheden, Privile
gien en costumes van W aadland wilde afschaffen of k renken.

Vervolgens legde Gerard in handen van dc maarschalken 
van Savoye en op de heilige Evangelien den ced af, dat hij 
zieh ten bepaalden dage zon stellen op straffe van zijnc goc- 
deren te zien verbeurd verklären en zieh te zi en houden voor 
leugenaar cn meineedig. Daarenboven stelde hij elf edcllic- 
den tot borgen.

Op zijne beurt legde Otto dc hand op het Evangelic en 
herhaalde den aan Gérard opgelegden ced.

Op den 25s,c" Januarij werd de beslissing o|) nicuw ver-
daagd tot den 30stc" Junij. Be tijd , dat groote genecsm iddel,
hielp in dezc omstandigheden niet. Uit een bijzonderen twist 
dreigde een burgeroorlog geboren te worden. Dc zaken wa
ren tot zolk ecn uiterste gekomen, dat iedere partij harc
lenzen had en die openlijk droeg. De aanhangers van Gerard
droegen dc figuur van een hart op hunnc schouders en die 
van Grandson nestcls aan het uiteinde hunner sehoenen. Ge
rard en Otto versehenen dus op nicuw vuriger dan ooit en 
verklaarden dat zij ieder bij hunne Stellingen volhardden. Na 
zieh een oogenblik uit de raadzaal verwijderd tc hebben, wer
den zij bijna onmiddcllijk weder binnen geroepen, 0111 de vol- 
gende sententie tc hooren uitspreken:

h W ij, gezegde graaf, zetclendc op den zetel van regtvaar- 
digheid cn rede, inet dc Heilige Schrift voor ons, opdat 011s



oordeel geregtig zij, in tegenwoordigheid van God cn on der 
. lict aanroepen van Zijn Heiligen Naam en onder hot teeken 

van lict, Kruis m et de woorden : In naam des Vadcrs, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes, Amen, zeggen en gelasten 
bij dezc in dit geschrift vervatte sententie (en dat God in Zijnc 
genade regt doe !) dat een pand voor den strijd worde gewis- 
seld tussclien den uitdager en den gedaagde, opdat ieder zijn 
pligt doe, opdat God de zuivere waarheid hunner beweringen 
willc aantoonen. Gezegde partijen , als voor die uitspraak be
dankt hebbende, eil verzoclit liebbende dat wij linn een kör
ten termijn voor den strijd mogten vast stellen om alsdan hun 
pligt te doen, en dat wij mogten bevelen met welke wapenen 
zij alsdan zullen moeten strijd en —  zoo bepalen wij uit dien 
lioofde daartoe den zevenden dag van de maand A ugustus, opdat 
zij in persoon op bet gewone nur verschijnen in onze stad 
Bourg, in tegenwoordigheid van ons en van ons Hof, in liet 
strijdperk dat voor hen zal worden gemaakt, met hunne paar- 
den en wapenen zoo en in dier voege als zij dit zullen verkic- 
zen, zonder in genoemdc lmnne wapenen verborgen cn doode- 
lijkc wapenen te mögen liebben, cn dat ieder hunner möge 
heb ben een lans van gelijke lengte, twee degens en een zw aard, 
zoo als zij dat zullen verkiezen om hun pligt als cdelman te 
doen, cn dat alles op pocnc van duizend marken goud en van 
hunne goederen, roerende en onrocrendc, op straffe dat de 
partij die nict zou verschijnen en op genoemden dag zieh niet 
voor ons zou stellen, zal worden gehenden voor overtuigd van 
de waarheid van de beweringen zijner tegenpartij.”

Gerard en Otto tra den toen de een na den ander voor u i t , 
cn hernieuwden achterccnvolgens in handen van Bonifacius van 
Chalant, maarschalk van Savoye cn op de heilige Evangelien, 
den ecd die bij hunne cerste verschijning van hen was gevor- 
dei’d. Vcrvolgens kwarnen de borgen cn verbonden zieh op 
hunne beurt op nieuw.

Na het vervullen van deze formaliteitcn ging de vergade-



ring uit e e n , met ongeduld den uitcrstcn tcrmijn ver- 
beidende.

Men verhaalt dat in een nacht voor den bcpaaldcn strijd 
een groote zwarte hazewind, dien Otto zeer lief h a d , en die 
steeds zijn mcdgezel in alle gcvcchten was geweest, zoo droe- 
vig in de nabijheid van zijn mcesters bed bcgon te hu ilen , 
dat deze eindelijk moest bcvelen hem buitcn het vertrek te 
brengen. Maar naauwelijks was dc huisdeur achter het cdclc 
dier gesloten, en was het in den van alle zijden open hof 
alleen gela ten , of een ontzettende wolvin grcep het met dc 
snelheid van den bliksem , scheurde zijne lendenen van een 
en voei'de het weg voor dat iemand van O tto’s liedcn het ter 
liulp kon snellen. Men zegt daarenboven dat dc kop van den 
liond den volgenden dag werd teruggevonden, niet verre van 
de plaats waar Gerard zijn intrek had gen omen. De menigte 
stelde zeer veel belang in die gebeurtenis en velen hielden 
haar voor een droevig voorteckcn.

Reeds in den vroegen morgen van den 7dc" A ugustus, wa
ren de wegen die naar Bourg gclciddcn, m et eene nit de 
nicest verschillcnde streken toegestroomde menigte bedek t, die 
begeerig was een reeds nicer en nicer zeldzaam wordcnd 
schouwspel bij te wonen. Uit den mocrassigen grond van 
Bresse verhieven zieh zwarte dam pen, die aan den dag icts 
sombers en hcrfstachtigs bij zetten. Aan alle kanten werd hot 
gcwoel hoe langer hoe levcndiger. Men ging, men kw am , 
men sprak met elkander onder het loopen, men antwoorddc 
elkander met een u itroep , met een tecken, met ecu oogwenk. 
Op ieder gelaat stond diep en duidelijk tc lezen vvat er in het 
bin neuste omging, liocwel sommigen een norsche onpartijdig- 
hcid of een bittere verachting uitdruktcn. Overal, in ééu 
woord, was die gcjaagdhcid m crkbaar, die aan groote gebeur- 
tenissen voorafgaat; en kon hot den uit verre landen gekomen 
goochelaars, die limi deci van de plcgtighcid wilden helibcn, 
maar niet gclukkcn de aan dacht der toeschouwers te boeijen.



Op een uitgcstrektc vlaktc buiten tic m uren van Bourg was cen 
strijdperk opgeslagen 1. Aan cen der uitcindcn vcrliicf zieh 
een bekleede en met groen wollen behangsels versierde loge. 
Rondoni den kring waren de herau ten , de grootmeesters in 
de edele wapenkunst gezeten en wel met den staf in de hand , 
waarmede zij de degens der strijders tcmperdcn en tcgenhicl- 
den. Daar buiten kwam eil ging, aan bet hoofd van een af- 
deeling ridders, Pierre Bouczan, belast met de politic van de 
plaats en de zorg om spoedig regt te verschaffen. Eindelijk 
verscheen op een met een groen dckkleed omwonden telgan- 
ger, de jeugdige prins Amadeus V III in een kleed van goud- 
laken, m et cen rijrok van grocne zijdc. Achter hem volgdc 
terstond zijn gouverneur Odde de Vilars, op een geharnast 
paard , eil over zijn wapenrusting heen een zwart fluweelcn 
met roode zij de afgezetten rok dragcndc. Baarop volgden zijnc 
zusters Bonne en Johanna van Savoyc, eveneens in gouden 
stoffen gckleed, en vergezcld van de edele vrouw van Aprcmont 
cn andere adcllijke hofjuffers. Eindelijk de raad van den g raaf, 
tcrwijl vijftig ridders en schildknapen den optogt slotcn.

Naauwelijks had de prins plaats gcnonicn in de voor hem 
bestemde loge, of het troinpetgeschal vcrkondigde de aankomst 
der beide kainpioenen. Zij kwarnen van twee tcgcnovergc- 
stelde kanten het strijdperk b innen , cn na den souverein en 
de hofdamcs gcgroet cn een vlugtigen blik in het strijdperk 
geslagen te liebben, velden zij hunnc lausen cn wachtten het 
teeken af.

Beide waren schitterend gcwapcnd. Otto was op een ros- 
aehtig paard gezeten, een groot en prächtig clier, in de wei
den van Engeland opgekwcekt cn nitnemcnd afgerigt op het 
blocdige tournooispel.

Gerard bereed een zw art, u it de hoogc Zwitserschc dalcii

1 Het strijdperk was opgeslagen op bevel en door de zorg van Bonifacius 
van Chalaut, maarschalk van Savoyc, cn kostlc twee honderd, twee-en-twintig 
en een halve gulden gonds, parvi ponderis,



afkom stig, p a a rd , dat niet m inder vurig en voor den strij<1 
geschikt was.

Op liet zien van deze uitgelezen vergadering, op het dof 
en ontzettend gemompel dezer m cnigte, wier blikken alien 
op hem gevestigd w aren, voelde Gerard een oogenblik zijn 
moed wankelen ; zijn hart werd ontroerd ; m aar zijn oog viel 
op Otto en aanstonds herwon hij al zijne geestkracht. W eldra 
had hij den p rin s , de toeschouwers en de voorgewende oor- 
zaak van zijn twist vergeteli, spoedig vergat hij zieh zelven 
mede en zag hij niets anders dan den minnaar zijner vrouw. 
Met teeken liet zieh liooren, en nog weêrgalnide de tro m p et, 
toen G erard , trillende van ongeduld en van woede, zieh reeds 
op Otto had geworpen met al de onstuimigheid van zijn ducli- 
tig paa rd , met al de kracht van zijn onuitbluschbaren liaat. 
H et ijzer zijner Ians verdween geheel en al in de borst van 
Grandson. De ongelukkige rid der viel met het gelaat ter aardc, 
de armen uitgebreid als een kruis; hij riep u it: ,/Jezus!” en 
gaf den geest in de stroomen bloeds, waarmede hij het strijd- 
perk bepurperde.

Door den uitslag van dit gevecht was een groot aantal der 
toeschouwers, dat reeds dadelijk zijne onschuld had in twijfel 
getrokken, geneigd Otto voor schuldig te hou den. Maar het 
grootstc aantal bleef echter aan zijn onschuld gelooven en 
herhaalde•. ,/God en Sinte Anna zijn getuigen dat hij niet sterft, 
omdat hij de moordenaar van Amadeus is geweest, maar 0111- 
dat hij de minnaar was van Catharina de Belp.”

De reiziger, die de hoofdkerk van Lausanne bezoekt, laat 
zelden na voor een Gothische graftonibe te blijvcn stil staan , 
die vooral merkwaardig is door een beeid zonder handen.

H et is dat van Otto van Grandson.
Op verschillende wijzen wordt dit zonderlinge voorval, waar- 

van wij gewaagden, uitgclegd.
Men leest ergens, dat in een der voorwaarden van het ge

vecht bepaald was, dat de overwonnene zijne beide handen zou



verliezen, tenzij hij, indien het Otto ware, dc misdaad, waar- 
van hij beschuldigd was, belecd; en dat, indien het Gerard 
was, deze de valschheid der beschuldiging zou bekennen. 
Toen Otto lag neêrgevcld, riep Gerard hem toe dat hij zijne 
schuld zou bekennen. Otto antwoordde hem door het toeste- 
ken der beide handen, die Gerard met éénen slag afhieuw. 
Deze beide handen werden door den beul verbrand, als de 
handen van een verrader. En daarom ook ontbreken zij aan 
het beeid van Otto. De kunstenaar heeft, zieh vcrgenoegd 
met het beitelen van een paar kleine handen op het marine
ren küssen, waardoor het hoofd van den krijgsman gesteund 
wordt. Evenzeer verhaalt men dat Otto onder zijn mariner 
rust, gewapend zoo als hij was ten dage van het gevecht, en 
d a t , toen men het oorspronkelijke graf opende, waarin het lijk 
Avas neêrgelaten, om de overblijfselen er van naar de hoofd- 
kerk van Lausanne over te brengen, in het ridderharnas, dat 
op de borst doorboord \Aras, nog het ijzer van G erard’s 
Ians stak.

N iet verre van O tto’s graf heeft men de tombe van Ama
deus V III, later paus onder den naarn van Felix V. Zonder- 
linge toenadering van den besehuldigde en den regter!

Tot loon van zijne overwinning ontving Gerard de Stavayé 
een gift van twaalfhonderd goud guldens parvi pond cris. De 
kasteelen en goederen van Otto werden verbeurd verklaard; 
cn het kasteel van Grandson met zijn gansch territoir w erd , 
in 1400 , in leen gegcven aan de schoone M argaretha van 
M ontbelliard, burgtvrouw van Orbe.

Eenige jaren geleden zijn de gevel, de torens van het adel- 
lijke kasteel van Grandson in puin gevallen. Een bekAvaam 
koopman, de lieer Perret, heeft dit eenvaardige gcboinv voor 
vijftienduizend francs gekocht, en er een sigarenfabriek op- 
gerigt. Altoosdurende ironie van het lot! Asch en rook der 
menschelijke ijdelheden! Tot een Averkplaats zijn de uitge- 
strektc hallen van het leenroerige kasteel vervorm d, en voor



het rollen van nnrcotische planten hebben rie oorlogskreten 
en de zegezangen der sires van Grandson plaats gemaakt!

Men moet het tot lof van den beer Perret zeggen, clat, tcr- 
wijl hij zijn industriëele onderneraing op touw zette, liij er 
tevens aan lieeft gedacht de verwoeste gedeelten van zijn atlel- 
lijk kastcel te herstellen. Ilij heeft er de fundament en van 
bevestigd, de torens op nieuw van opgetrokken. Hij heeft 
bloemen op het terras er van gezaaid en on der aan den m uur 
klimop, clat groene tooisel der ourle gedeiikteckencn, aange- 
bragt. Hij heeft van een wankelend, bijna in puin vallend 
gebouw, een aangenaam en indrukw ekkend verblijf gemaakt. 
Op den top van deze dichterlijke woning heeft het oog een 
uitgestrekt panorama voor zieh. Aan den eenen kant de ke- 
ten van den Ju ra ; aan den anderen het nevelachtige vergezigt 
der Alpen ; tusschen deze beide berggordels de uitgestrektc 
weiden van Yverdun, de wijnbergcn waardoor zij omringd zijn, 
het doorschijnende water van het me er van Ncufchâtel, en de 
vlakte van Grandson; en verder op M orat, dat andere slag- 
velrl, waar Karel van Eourgondië zoo veci dooden achterliet. 
M aar op deze onheilspellende veld en is ieder spoor van het 
daar plaats geh ad hebbend bloedbad serlert lang uitge wischt. 
De landbouwcr drijft er rüstig zijn ploeg door, rie vogcl zingt 
en het kind spcclt e r, de grond 1 evert er ieder jaar een rijken 
oogst op. 0  Almagtige, waarom mögen wij niet hop en dat 
te ceniger tijrl de gelicele werelrl op rleze wijze bevrijrl zal 
zijn van cle woede der gevcchtcn ! God heeft dc aarrle aan 
den mensch gegeven, opdat hij in vrede zijn pad er zou bc- 
wanrlclen, opdat hij er in broederlijkc eensgezindheid zijn vorcn 
in snijden zou. Is dc oorlog niet tie wrcedstc dwaling en de 
ergste goddcloosheid ?

In de omstreken van Grandson en Yverclun kan men gc- 
makkelijk allerbelangrijkste uitstapjes docn. Des zomers, op 
hunnc feestrlagen scheppen de bewoners dezer beide sterlcn 
er vooral behagen in , naar de frissche weiden van Valorbc al



te dalcn, of om bovcn naar den Suchet tc klimmen, wclks 
top zieh tusschen Zwitserland cn Frankrijk , vier duizend acht 
honderd voet boven de oppervlakte der zee verheft. Eens 
heb ik aan de zijde van Frankrijk dien berg beklom men, en 
ik heb er een zeer aangename herinnering van bewaard.

AVanneer men in de verte den Suchet ziet met zijnc rots- 
punten , zijne b reede , naakte wanden, slechts hier en daar met 
enkelc boomstammen bedek t, zou men niet gelooven dat daar 
menschen hunne woningen hebben. Men treft er echter hier 
en daar op eenigen afstand van elkander aan en wel vier 
fraaije berghutten , terwijl die, welke op de kruin van den 
berg is gebouwd, een der schoonste is.

Beze berghutten zijn slechts gedurende vier maanden van 
het jaar bewoond. H et zijn niets dan eenvoudige groote hon
ten huizen, soorten van loghouses, die men in het siechte jaar- 
getijde niet zou kunnen bewonen. Aan den eenen kant heeft 
men een schnür, waar men de koeijen melkt; aan den anderen 
een donker vertrek, waar men de emmers met melk hecn 
brengt; een ander nog donkerder vertrek en op een keldcr ge- 
lijkende, waar men de Gruyères kazen rangschikt; een keu- 
ken, welks breede schoorsteen al de ruim te beslaat, cn , nabij 
dezen schoorsteen, een ellendig kamertje met een ruwe tafel 
en een bed , dat wil zeggen cenige met een matras en een 
deken overdekte planken. B aar, is noch stai noch liooi; de 
kudde, waarop men teert, blijft dag en nacht in de weiden. 
B aar heeft men noch kelder noch zolder. Be arme lieden , 
die gedurende den zomer in de berghut liun intrek nemen, 
leven er alleen van brood en van melkkost. Nu en dan 
evenwcl, kruiden zij hun sober maal met cen stukje vleesch 
cn cen glas brandewijn.

Be bergbezittingen leveren niets meer dan twee en een 
half procent op. M aar zij eischen zeer weinig zorg, zeer 
weinig kosten en zijn in het algemeen zeer gezocht. Ilij die 
cen dezer gemakkelijke goederen bezit, heeft zieh niet met



landbouwenden arbeid , noch met de rampen, waarmede de oogst 
bedreigd w ordt, bezig te liouden. Hetzij de zomer te laat of 
te regenachtig is gewcest, hetzij noodlottige nachtvorsten het 
za ad van het koren in de valleijen vernietigt, dan wcl de ha- 
gel de vruchtboomen tcistert, het deert hem niet; hij huurt, 
ieder ja a r , voor een bepaalden prijs zijn berghut en zijne 
weidegrondcn. De huurder gaat in de lente naar Zwitscrland 
op de schoone en vetste koeijen, die hij noodig lieeft, nit. 
Hij betaalt gewoonlijk voor het gebrniken van iedere koe, 
gednrende vier m aanden, twee louis; hij lieeft een kaasm aker, 
aan wien h ij, voor denzelfden tijd , acht louis betaalt, en twee 
of drie knechts, aan elk van wie hij niet m inder dan een 
louis per maand geven kan. Yoegt men hierbij de kosten 
van de reis naar Zw itserland, het onderhoud van de lieden die 
men in zijne dienst lieeft, eenige onvoorziene uitgaven, mis- 
scliien eenige ongelukken, zoo als de ziekten of het verliezen 
van een koe, waarvan men de waarde moet vergoeden, dan 
beloopt het bedrag der uitgaven van hem , die een dezer berg- 
hutten h u u r t , een zes duizend francs. Om deze uitgaven te 
dekken, en eenig voordeel van zijne onderneming te trek ken , 
heeft hij niets meer dan eene tijdruim te van vier maanden, 
en de opbrengst van zijn boter en kaas. Maar de bergwei
den zijn met een dik en vettig gras bckleed. De koeijen 
werpen er zieh met graagte op en trek ken er heerlijke sappen 
nit. Des m orgens, wanneer men ze bijeen brengt om te wor
den gem olken, hebben zij volle uijers en dit is evenzeer des 
avonds het geval. De knechts van de berghut —  of om mij 
van de uitdrukking des lands te bedienen —  de armailkrs gaan 
van de eene naar de andere met een melkblok op e'én voet, 
met een lederen riem aan liun gordel vastgemaakt, zetten den 
ijzeren voet van dit schabelletje in de planken van de schnür, 
gaan zitten, en eenige minuten later, störten zij in den ketel van 
den kaasmaker een emmer melk, blank als de snecuw en sclmi- 
mend als het water eens stortvloeds. Als het melken is afge-



loopen, keeren de koeijen naar de weiden tcrug , en zet de 
kaasmaker zieh aan den arbeid. Gewoonlijk maakt liij twee^ 
soms drie kazen van vijf-en-tw intig tot dertig kilo’s. In de 
viel1 maanden dat zijn paclit lo o p t, kan liij gemakkelijk op 
deze wijze vijftien duizend kazen m aken, welke tegen vijftig 
francs de hon der d (gemiddelden prijs), hem een som van zeven 
duizend, vijf hon der d francs opbrengen. Daarenboven trekt 
liij nog aardig wat van den verkoop van room en boter. Op 
deze wijze is de natuur in hare schijnbare hardheid nog me- 
dedoogend en edelmoedig; de steile zijden van den woesten 
berg zijn met vruchtboomen bedekt, en de grond, die nooit 
door de ploegschaar is omgewoeld, levert echter aan den nij- 
veren mensch een weldadigen oogst op.

Ik had mijn togt op een stormachtigen avond aangevangen. 
W eldra viel de regen met stroomen neder en was ik verpligt 
in de eerste berghut de vingt te nein en. Na niij daar bij een 
goed vuur te hebben neergezet, dat de arwaillers op de gast- 
vrijste wijze ondcrhielden, gingen mijn medgezel en ik ander- 
maal op weg, en wij kwamen des nachts aan een andere berg
hut aan, die den naam van Belle-Caustere draagt. Gelukkig 
dat onze gids die dezen togt herhaalde malen gedaan had met 
al de krommingen van het bosch, al de scherpe rotspunten 
en al de ravijnen van den Suchet bekend was. Er is daar 
geen weg, ja  zelfs geen voetpad, en zelfs bij klaarlichten 
dag en wanneer men den top van den berg steeds in het oog 
h oud t, loopt men gevaar te verdwalen, noodeloos groote 0111- 
wegen te maken of in een afgrond neder te störten.

Men bereikt den top van den Suchet niet door regelregt naar 
boven te klimmen. Nu eens trek t men een groot, door hon
ten, de weiden afsluitendc, beschutsels omringd bergplat over; 
dan weder dringt men in een digt bosch door, om later we
der in een moerassig terrein af te d a len , en daaruit verlieft 
zieh de loodregte k ru in , naar de zijde van Zwitserland als 
een onmetelijk groen tapijt golvende, aan den kant van Frank-



rijk door een wand van rotsen, door pijnboomen en met 
arm lijke, in de koude verkreupelde cn door den wind geknakte 
takken omzoomd. Daar heeft men het moeijelijkste punt van 
den overtogt, en toen wij, na met. de grootste inspanning de 
schreden van onzen gids over den vochtigen en glibberigen 
grond gevolgd te zijn, de kruin van den borg bereikten , zocht. 
onze arme gids de berglm t die ons tot schuilplaats moest we- 
zen en niet m eer te vinden was. //Wij m oeten,” zeide liij, 
er tocli digtbij z ijn ,"  en liij wendde zieh links en regts, ter- 
wijl liij zieh stond te bedenken. Een dikke mist omringde 
ons aan alle kanten, een fijne, doordringende regen viel onop- 
houdelijk neder, en het vooruitzigt 0111 den nacht in de open 
lucht, op dezen kouden berg , in dezen somberen dampkring 
door te brengen, was, ik moet het bekennen, niet al tc op- 
wekkend. Na ons nog eenige oogenblikken, lier- en derwaarts 
op den rotsachtigen top te hebben rondgeleid, stiet de brave 
m an, die er wel zeker van was zieh niet in zijnc rigting te 
hebben bedrogen, uit al zijne magt een kreet u it ,  die verre 
weg in de stilte van den nacht weêrklonk. Op dezen angstkreet 
antwoordden verscheidene stemmen met, een aangehuuden (ril
lend geroep; het waren de armaillers van de berglm t, die de 
diepe duisternis van den nacht ons belette te onderscheiden. 
Wij waren slechts eenige schreden van hen verwijdcrd. Innig 
verblijd rigtten wij ons naar den kant van de landelijke wo- 
n in g , waar wij ten minste een d a k , dat ons tegen den regen 
beschütte, eil een weldadig vuur zouden vinden. Wij hadden 
vier uren geloopen en waren van het hoofd to t de voeten 
doornat en verstijfd.

Toen zagen wij de bewoners der hut ons reeds te gemoet 
kom en, terwijl zij gedurig riepen om ons de rig ting , die wij 
te nemen hadden , aan te duiden. Zij haastten zieh ons liij 
hun haard te brengen, waarin nog de vlarn van twec pijnboom- 
blokken flikkerde, en zij wilden zelfs onze laarzen uittrekken. 
Terwijl een tweetal bezig was met ons die nederige dienst te
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bewijzen, ging een ander groote klompen voor ons lialen, en uit 
den koelkelder werden wij m et een nap versehe melk gedrenkt.

Dank zij al deze goede zorgen, waren wij in een oogenblik 
weder verwarmd en van onze vermoeijenissen bekomen. Onze 
gids hankie ouzen medegenomen voorraad uit zijn tascli en stalde 
die op de bank uit. Wij noodigden onze gasthccren onzen 
avondmaaltijd met ons te deelen, een onzer flesschen wijn met 
ons te led igen , hetgeen voor hen een ongekende weelde was, 
en uit dankbaarheid boden zij ons hun bed aan, terwijl zij 
zieh met den blooten vloer zouden behelpen. Ik moet het be
kennen, dat bed had weinig aantrekkelijks. H et riep mij de 
bedden uit de hutten van I.Jsland voor den g e e s t, waar wij 
ons nict op durfden neêrleggcn zonder onze ligchamen in een 
linnen zak te wikkelen, voorzien van een capuchon, die ons 
gela at voor een leelijke aanraking beschütte. Een bos stroo 
ergens in een hock van het verblijf zou mij vcel meer aange- 
staan hebben ; maar men had er geen, en dit armelijk met 
zoo veel eenvoudige hartelijkheid en aandrang ons aangeboden 
leger te weigeren, zou gelijk hebben gestaan met het plcgen 
van eene wreedheid. Wij namen dus het aanbod aan ; en daar, 
wanneer men vermoeid is, een bed van een kochcrder even 
good is als het bed van een koning, was ik naauwelijks op 
mijn barde matras uitgestrekt of ik sliep, gelijk men zegt, 
als een roos.

Den volgenden m orgen , omstreeks drie u ren , werd ik door 
het geroep of liever door een soort van gezang gewekt, dat nu 
eens laag en hoog, dan weder welluidend en kwijnend was. 
H et waren de armaillers, die aan alle kanten hunne koeijen 
riepen met die soort van Zwitserschen zang en die de weerspan- 
nigen in de weiden naliepen en haar met zieh naar de schnür 
voerden om te worden gemolken. Ik stond omniddellijk op 
om getuige te zijn van dat landelijk en inderdaad allerbelang- 
rijkst tooneel ? een vijftigtal koeijen, met helder glinstcrende 
h u id , met volle zware uijers, het hoofd opheffendc bij dit mor



gen-appel, vervolgens zieh met trage sehreden naar de berg- 
hut begevende, onder het schudden van haar breeden liais, en 
terwijl zij haar metalen klokje, haar clarine laten weerklinken; 
hier en daar jonge, wakker geschrikte, verbaasdc, ginds en 
her in het dikke gras huppelende vaarzen, voorts de zwaar ge- 
schofte stier, met half geopend oog, overeind, onbewegelijk op 
zijne gespierde pooten staande en met een m inachtenden blik, 
als die van een trotschen meester, al deze slavinnen in bew e- 
ging ziende komen op de stem van een knecht der berghut.

Deze koeijen bezitten een bijzonder instinct. In het begin 
van den zomer vcrlaten zij vrolijk haar Zwitserschen stai, om 
bij karavanen de tallooze scherpe punten van den berg te 
beklimmen. Gehoorzaam brengen zij iederen morgen en avond 
haar schatting onder het dak van de berghut; maar als de 
maand October aanbreek t, worden zij allen door een ongeduld 
overvallen, dat zieh door niets laat stillen. Men heeft opge- 
m erkt dat, den 9du" van die m aand, op den dag waarop men 
haar de weiden doet verla ten , zij zelven het initiatief nemen 
en men heeft er meer dan een uit eigen beweging den berg 
zien afkomen en zonder gids op verren afstand naar haar dorp 
terugkeeren. W at den stier be treff, deze wordt hoc gemak- 
kelijk te leiden en onschadelijk hij is , omstreeks dezen tijd 
woedend en zeer te dachten. Dan trek t men de weide niet 
zonder gevaar door. Alleen op het. zien van een vreem deling, 
staat het magtige dier o p , zijne neusgaten zw ellen, zijn oog 
vonkelt, hij vliegt met gewcldige sprongen ter vervolging 
van den stoutmoedigen voorbijganger, cn doet de lucht van 
zijn geloei weêrgalraen. W ee h e m , die in dit vreeselijk oogen- 
blik er niet in slaagt spoedig genoeg een boom tc beklimmen 
of tegen een m uur op te klouteren ! de stier zou hem met 
zijne hoornen verscheuren en onder zijne hoeven vertrappen.

Terwijl de armaillers hun draagbaar schabelletje weder op- 
namen cn hunne emmers gingen vullen, verhief de zon zieh 
aan den gezigteinder uit een bed van gond en p u rp er, cn het
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prächtige schouwspel, dat ik gehoopt had op den Suchet te 
ontw aren, dat ik had nagejaagd te midden van het onwcdcr 
en der dn istern is, ontroldc zieh als met een tooverslag voor 
mijn blilc. De hem el, nu van de nevelcn van den vorigen avond 
bevrijd , deed tot in de verste verte zijn vriendelijk blaauw 
schittercn. H et ochtendkoeltje verscheurde en verdreef de wöl
ken aan alle kanten. Zij golfden als een onstuimige zee längs 
de zij den van den berg , en bij het zien van den Suchet, die 
boven deze tooverachtige nevelgolven s traa lde , zou men ge- 
meend hebben een trotsch oorlogsvaartuig inet zijn prächtigen 
boeg te midden der schuimende baren te zien. Op dit schip 
verdiepten wij ons met een onuitsprekelijk genot in de aan- 
schouwing van het onmetelijk panoram a, dat zieh langzamer- 
hand ontrolde en om ons hecn al helderdcr en helderder werd. 
Een zonnestraal, een windvlaag nam , alsof het een tooneelscherm 
geweest w äre, een der sluijers van den nacht weg, en , te mid
den der stilte die ons op deze eenzame piek om ringde, dwaal- 
den onze blikken te gelijk längs Zwitserland en längs Frank- 
rijk. D ââr, de vruchtbare valleijen van het kanton W aad , de 
meeren van Geneve en van N eufchâtel, schitterende als sterren , 
de s ted en , de over de weiden verspreide dorpen en de groote 
Alpenketen met liare sneeuwmassa’s en hare ijstoppen ; aan den 
anderen leant mijn geboorte land , de liefelijke en droefgcestige 
oevers der meeren van Saint-Point en van Labergem ent ; de 
kerk van Jougne, als een arendsnest aan de steile rots han
gende; verderop de uitgestrekte vlakten van Chauxdarlier, 
en zelfs de frissche velden in de nabijheid van de nobcle stad 
Dole; met een verbazing en een soort van vervocring, die zieh 
bczwaarlijk onder woorden laat b rengen , overzagen wij vijftig 
mijlcn uitgestrektheid aan den kant van Frankrijk. Dit ailes doet 
op sommige oogenblikkcn, op den top van den S uchet, het 
koudste hart kloppen en het rneest prozaïsche hart in gloed 
ontsteken.
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lederen dag doorklieven stoombooten de meeren van Yver- 
dun en van Neufchâtel in al liunne uitgestrektheid. B it nicer 
is niet zoo groot als dat van Geneve, noch bczit het schitte- 
rende van dat van Z ürich , noch hot romantische schoon van 
dat van Lucern; maar men bcziet het met welgevallen; wijn- 
heuvels omringen het overal; tuinen weêrkaatsten in zijne wate- 
ren ; rijkc dorpen en bevallige lusthuizen versieren zijne oc vers.

N eufchâtel, schier op zijn noordelijken nithoek gebouxvd, is 
een der schoonstc steden van Zwitserland. Een ond kasteel 
met een indrukw ekkend voorkomen bcheerscht haar. Een ge- 
deelte van hare gebouwen is op een geëffend terrein opge- 
trokken; een ander op twee heuvels van den Ju ra , waartus- 
schen de golven van den Seyon, die zieh in het meer ontlast.

W einige steden hebben zoo veci verschillcnde meesters be- 
zeten als dcze. Ecrst behoorde zij aan het Romeinsche rijk , 
later tot het koningrijk van Arles, vervolgens ondcr do heer- 
schappij van Bourgondië en tot het Duitsche keizerrijk. In 
1288 schonk R udolf van H absburg haar aan Jan van Chalons,



hecr van Arlay. Gedurende liet tijdsverloop van andcrhalvc 
eeuw werd zij achtereenvolgens door versclicidenc meesters 
geregeerd. In 1504, bragt Johanna van Clnllons haar aan 
haar eehtgcnoot Louis-d’Orleans-Longueville teil huwelijk mede. 
Daar deze vorst de Zwitsers had geörgerd, die, op dat tijd- 
stip reeds een niet te verachten verbond vormden, maakten 
de lieden van Bern, van F re ib u rg , van Soleure zieh van zijn 
graafschap m eester, en h idden  er als in een overwonnen land, 
gedurende zeventien jaren huis. Toen Louis van Orleans in 
1529 overleden was, verkreeg zijne weduwe eindelijk de te- 
ruggave harer goederen, maar onder voorwaarde dat zij de 
stad Neufchätel een aantal Privilegien schenken en zij de trae
teteli van vriendschap erkennen zon, met een der Zwitsersche 
kantons gesloten. In 1707, toen liet huis van Orleans-Lon- 
gucvillc was nitgestorven, zag men niet minder dan vijftien 
pretendenten elkander liet bezit van den kleinen staat van 
Neufchätel betwisten. De twee voornaamstc waren de prins 
van Conti, door Lodewijk XIV ondersteund, en de koning 
van Pruissen, die door Engeland en de Zwitsersche kantons 
werd voorgestaan. Na langdurige onderhandelingen, twisten 
en oorlogsbedreigingen, eindigde alles met een schikking. 
De overheid en de raadslieden van Neufchätel, gcroepen tot 
de keuze van hun souverein, kozen als zoodanig den koning 
van Pruissen, om dat, zoo als zij zeiden, deze vorst magtig ge- 
noeg was, om indien de nood liet vereischte, lien te bcscher- 
men en te verre verwijderd om hen te ondcrdrukken. Eenige 
geschiedschrijvers verhalen dat dit vernuftige dcnkbeeld in den 
geest van verscheidene stemgeregtigden door de magt van een 
geschenk in geld was versterkt. Iloe zeldzaam zijn toch de 
zuivere en vrije verkiezingen voor een regering! Sedert de 
dagen der oudheid, sedert de vergaderingen der Griekschc 
gemeenebesten to t aan de oproerige vereenigingen van het 
Romeinsche volk, tot aan de onstuimige beslissingen der Pre- 
torianen, tot aan de aristokratische Poolsche rijksdagen, tot



aan de wanordelijke pronunciamento’s van Zuid-A m erika, tot 
aan zoo veel andere uitingen van het stem regt des volks, in 
alle tijden in alle landen, gaan de verkiezingen met omkoo- 
ping gepaard. H et is droevig het te moeten zeggen, mani
lle t is de waarkeid.

In  1807 deed Napoleon geen beroep op het algemeen stem
regt des volks tot volvoering van een zijner planncn. Met 
zijn magtigen degen maakte hij aan alle kwestieën een einde. 
Door het tractaat van Tilsit ontnam hij aan Pruissen het prins- 
dom Neufchätel, het graafschap Valengin en schenk ze aan 
zijn getrouwen maarschalk Berthier.

Na zijne langdurige afscheiding van de heerlijkheden van 
Frankrijk , werd het land van Neufchätel op nicuw aan een 
Franschm an onderworpen. Op een afstand van honderd jaren, 
deed Napoleon voor den zoon eens burgers van Versailles vvat 
Lodevvijk XIV te vergeefs beproefd had voor den prins de 
Conti te doen.

De arme Berthier, die zoo droevig te Bamberg overlecd, 
heeft in zijn prinsdom Neufchätel eene schoone nagedachtenis 
achtergelaten. IIij bestuurde zijn land op geen ruwe wijze 
cn cxploitecrdc het evenmin; integendeel, hij regeerde het 
met een vricndschappelijke hand, hij wijdde er zijne inkom- 
sten aan, hij liet er nuttige werken tot stand brengen, onder 
anderen de brug van Serricre, die nog in onze dagen als een 
der schoonste van Zwitserland verdient genoemd te worden.

In 1814 gaf het W eenercongres het Zwitsersch grondgebied, 
dat Pruissen in het paviljoen van Tilsit had verloren, aan ge- 
noemde mogendheid terug. Maar reeds streefden de inwoners van 
Neufchätel er naar om mede een der vrije staten van den Zwit- 
scrschen bond uit te maken. In 1831 namen zij de wapenen 
op om zieh van de Pruissische overheersching te bevrijden. In 
deze hunne pogingen door den generaal Pfuel gefnuikt, h ie
ven zij altijd naar een betöre gelegenheid uitzien. De om- 
wenteling, die, in 1848, in Frankrijk uitbarsttc en gehcel



Duitscliland het onderst boven keerdc, schonk hun een nieuvve 
kans en nieuwen moed. Zij liepen te wapen en kondigden hunne 
onafhankelijkheid af. D it maal trok geheel Zwitserland voor 
hen partij; Frankrijk en Engeland kwamen in de zaak tusschen 
beide en Pruissen was genoodzaakt toe te geven. Op dezen 
oogenblik is het land van Neufchâtel geheel en al losgemaakt 
van het rijk , waaraan het in 1707 werd onderworpen en be- 
k leed t, volgens den datum der toelating, den een-en-tvvintigsten 
rang in den Zwitserschen Bond, volgens zijne uitgestrcktheid 
den dertienden. Is het er inderdaad vrijer cn gelukkiger om? 
Ik zou het hopen, maar ik geloof het niet. Pruissen eerbie- 
digde volkomen de oude grondwet der Neufchâtellers, Pruissen 
legde hun slechts een zeer geringe belasting van vijf-en-zestig 
duizend francs ’s jaars op, die door zijn gouverneur te Neuf
châtel zelve verteerd werden. Pruissen beschermde hen van 
verre, gaf hun rangen in zijn leger, posten in zijne verschil- 
lende administraties. Pruissen daarenboven deed hen deelen 
in de handelsvoordeelen van zijn tolverbond. W at hebben zij 
met hun dapper besluit gewonnen? M eer belastingen, minder 
hulpbronnen, en de schrale genoegdoening zieh zelven te be- 
heerschen. M aar er zijn zedelijke ziekten, die, even als de zwarte 
pest, zieh op zekere tijden van land tot land verspreiden, en 
de omwenteling van 1848 is een van die cholera’s geweest.

Ik  bevond mij te Neufchâtel ten dage van zijn laatsten op- 
stand. De republikeinsche eedgenooten liadden een prächtig 
diner in het hôtel van den Valk, en vierden hunne overwin
ning door talrijke wijnplengingen, waaronder die van Cortail- 
lod en Champagne niet do minste waren. De hier en daar 
in hechtenis genomen koningsgezinden waren binnen de muren 
van het kasteel opgesloten. Een kruik water en een soep 
zonder vleesch was hun dagelijksch voedsel.

Victrix causa diis placuit, sed vieta Catoni 1.

1 De Goden sehiepen behagen in de ovenvinnende partij, maar Cato in de 
overwounene. v e r t .



Ik vermeet mij niet te te îiieeneii dat ik op Cato gelijk, 
niaar de overwonnenen, die ik in hunue gevangenis ging be- 
zoeken, kwamen mij veel belangwekkender voor dan de over- 
winnaars, die ik in de straten zag paraderen met groote sa- 
bels en groote sjerpen, en, in weerwil van a! bet vaderlandsch 
ruinoer hunner roemvolle tegenstanders, kwam het mij voor 
dat deze stille, ingekerkerde, beleedigde overwonnenen de 
ware beminnaars van hun vaderland waren.

In een zijner uitvallen voi menschcnhaat sprcekt Rousseau 
met de meeste m inachting over de bewoners van Neufchatel. 
//Be Neufchâtellers,” zegt hij, //die van niets dan van goede 
sier en klatergoud houden, die geen verstand liebben van deug- 
delijke stof en al hun geestigheid leggen in lange phrases.” 
Toch is Rousseau hierin even als in zoovelc andere zaken, 
onregtvaardig. Een geacht schrijver uit het kanton zclf, de 
lieer F. de Rougem ont, heeft van zijne m edcburgers een nicer 
inet dc waarheid overeenkomend portret geleverd. ,/De in- 
woners van N eufchatel,” zoo laat hij zieh uit, ,/zijn niet zoo 
vrolijk en eenvoudig als die van het kanton W aad; zij zijn 
wel zoo berekend, maar in zieh zelven gekeerd, ernstiger.
Zij zijn niet zoo levendig als de inwoners van Geneve; zij
spreken zeer langzaam en dikwijls alles behalve gemakkelijk.
Als een op de grenzen wonende bevolking spreken zij een taal, 
die zieh van de andere Fransche tongvallen door het groot
aantal Duitsche woorden, waarmede zij doorspekt is, onder- 
scheidt, en zij liebben in hun karakter tcgelijk iets van den 
Franschman en van den Duitschcr. Zij worden spocdig drif- 
tig cn liebben m inder geest dan zij er zieh op laten voor- 
staan. Maar zij bezitten iets van dien Duitschen humor, die 
m inder een hoedanigheid van het verstand, dan wel eene al- 
gemeene neiging der ziel is. Aan hunne onde instellingen cn 
oude zeden geliecht, laten zij zieh weinig verlokken door de 
voorbijgaande denkbeeiden van het oogenblik en liebben zij 
een af keer van iederen vooruitgang, die begint met het be-



staandc af tc broken. Be godsdienst is on der hen in groote 
eer; zij bekleedt eene plaats in de meeste openbare haude- 
lingcn des levens; zij is zelfs magtig genoeg in het grootste 
gedeelte van het land om, allcen door de werking der open
bare raeening, ieder openlijk vcrtoon van ongeloovighcid te 
beletten. H et ondervvijs is zeer algemeen onder de inwoners 
van Neufchätel. In verschillende landen gaan zij het beroep 
van ondervvijzer of handelaar uitoefenen. M aar zij willen naar 
hun vaderland terugkeeren om er lmnne laatste dagen tc 
slijten 1.

Een aantal beroem de personen hebben in dit land het le
venslieht gezien, onder anderen, Dubois de M ontpéreux, die 
zieh door zijnc reis in den Kaukasus een naam heeft gemaakt; 
de Cham brier, aan wien wij een zeer goede geschicdcnis van 
Neufchätel te danken hebben , Leopold R obert, de schilder 
der Moissonneurs, Brcguet et Berthoud, de twee bekwame 
horologiemakers.

Neufchätel bezit nog scholen en instellingen van weldadig- 
heid, waarover men verbaasd staat die te vinden in een stadje 
van achtduizend inwoners. Zij telt een dozijn lagere scholen, 
een collegio, en een gymnasium, dat een door een aantal 
edelmoedige burgers verrijkte openbare school bevat. In het 
uitgestrekte gebouw van het gymnasium heeft men ook een 
museum van schilderkunst, dat de werken der voornaamste 
Zwitsersche kunstenaars bevat, onder anderen van Calamo, 
den bewonderenswaardigen landschapschilder, cn van Leopold 
Robert. Verscheidene inwoners van Neufchätel, cn wel de hee- 
ren J. C. Pourtalès en Pury hebben voor hunne geboortestad 
gedaan, hetgeen niet een barer heeren gedaan had.

De familie Pourtalès, door Pruissen in 1750 to t den adel- 
stand verheven, in 1815 met een gravenkroon begiftigd, is 
rijk geworden door den handel, door orde en spaarzaamheid 
met edelmoedige gevoelens gepaard. Ik  heb een inderdaad zeer

1 Précis d'ethnographie, de statistique. Neufchätel 1838.



karakteristieken trek er van hooren verbalen door een der acli- 
tenswaardigste kooplieden van bet kanton N eufcbâtel, den beer 
D. . . Nog zeer jong was de beer D. op bet kantoor van den 
beer Pourtalès gekomen om den handel te leeren. Op zekeren 
m orgen, na zijne pen vermaakt en op nieuw vermaakt te beb- 
ben, werpt hij baar ongeduldig op den grond. Zijn patroon, 
toevallig op dat oogenblik längs bem been gaande, raapt de 
pen op, en zonder een woord te zeggen, legt hij ze op zijne 
eigene tafel. Een" oogenblik later komt een zijner vrienden 
binnen, die hem kwam verzoeken bem eenige duizenden kroo- 
nen te leenen voor een betaling, die hij onmiddellijk doen 
moest. uMet pleizier,” antwoordt de beer Pourtalès, die gaarne 
iemand v an • dienst was, en, tot onderteekening der quitantie 
voor de hem ter hand gestelde som, biedt hij zijn vriend de 
geknakte en door zijn jeugdigen bediende weggeworpcn pen 
aan. Toen dit gedaan en de vriend vertrokken Avas, riep hij 
den beer D. en voegde bem op zachtcn toon toe: //Gij zict, 
jongenlief, dat deze pen , die gij dacht dat tot niets nicer 
bruikbaar Avas, nog kan dienen om een eerlijk man te ver- 
pligten.”

De Pourtalès bebben onnoemelijk veel bijgcdragen tot de 
verfraaijing en den voorspoed van Neufcbâtel. In ISOti, liecft. 
de beer J . C. Pourtalès aan deze stad een uitgcbreid bospitaal 
gescbonken, waar al de zieken, zonder onderscheid van natio- 
naliteit of godsdienst, Avordcn opgenomen. Zelfs heeft hij bij 
deze inrigting een katholijke kapel gevocgd.

David Pury, deze oudere edclmoedige burger van Neufcbâ
te l, Avas in een nederigen stand en zelfs u it armoedige oudcrs 
geboren. Maar bij bezat een beider oordeel en verstand Avaar- 
mede een man moot slagcn, wanneer daarmede bij hein de 
liefde tot arbeidzaamheid gepaard gaat. Hij bego 11 met bet 
bekleeden van een zeer nederige betrckking bij een koopman 
van Geneve. Vandaar begaf bij zieh naar Louden, vervolgcns 
naar Lissabon en eindigde met in die stad een groot en rijk



handelshuis te stiebten. Maar onder den fraaijen liemel van 
Lusitanie vergat hij het nederige dak n iet, waaronder hij ge
boren werd. leder jaar zond hij geregeld een deel van zijne 
winst naar Neufchätel, voor de armen. Op zekeren dag zond 
hij honderd duizend kroonen voor een niemv gasthuis. Ook 
droeg hij ruimschoots bij tot den bouw van het stadlm is, tot 
het aanleggen van een weg tusschen Neufchätel en 13azel, en 
tot verscheidene andere ondernemingen van openbaar nut. De 
laatste daad zijns levens was nog een daad van vaderlands- 
liefde. Hij stierf in 1786, op zeven-en-zeventig-jarigen leeftijd, 
hij vermaakte aan zijne geboortestad zijn geheele vermögen, 
dat wil zeggen, ongeveer vier millioen francs. M eer dan den 
groot fortuin is er in het land zelf van Neufchätel bijeenge- 
gaard; want dit kleine land, dat slechts negen mijlcn lang en 
vijf mijlen breed is, is zeer ondernemend. De aard van zijn 
grond dwingt de bewoners er toe een middel van bestaan te 
zocken buiten den landbouw om. Op de helling van den Ju ra  
strekt zieh längs het meer een strook grond tot op een lioogte 
van vier à vijfhonderd voet u it ,  die goeden wijn, vruchten 
en uitm untende groenten voortbrengt. I le t  is de lagchende en 
bloeijende streek , de zuidelijke tuin van het kanton. Hooger 
op heeft men de velden waar men grauen oogst; nog hooger 
door pijnboombosschen beschaduwde weiden, waar de herder 
zijne hut opslaat, waar de kaasmaker zijn Gruyères kaas ver- 
vaardigt; en wederom hooger eindelijk, koude en dorre berg
platten , waar de winter zijn scepter van ijs gedurende twee 
maanden van het jaar zwaait, en waar men niet de minste 
cultuur kan ondeniem en. Langen tijd waren de droevige top
pen ten eenemale onbewoond. De overlevering heeft den naam 
van hem bew aard, die er het eerst zijne woning durfde op- 
slaan. IIe t was een bo er, Jozef Droz genaam d, die, in het 
begin der veertiende eeuw , men weet niet om welke reden, 
zieh in deze sombere woestenij met zijne vrouw en binde
ren vestigde.



Op dit zelfde bergplat verließen zieh tegenwoordig grootc 
huizen m et vier of vijf verdiepingen, dorp en van veci meer gc- 
wigt dan ecn aantal steden ; Locle met acht duizend, la Chaux- 
d e -F o n d s, met meer dan zcsticn duizend inwoners. De nijver- 
lieid heeft dezen dorren grond bevolkt, deze prächtige gebomven 
opgcrig t, aan alle kanten deze groote wegen aangelcgd. De 
nijverhcid maakt deze bevolking arbcidzaam , geeft liaar brood 
en verrijkt haar, en wel door een van de fijnste en geestigste 
soorten van nijverhcid, het horologiemaken. En deze kostelijkc 
tak van nijverheid , die tegenwoordig zoovele handen bezig 
houdt, dagteekent van nog niet zeer lang.

Sedert de zestiende eeuw, vervaardigden bekwame werktuig- 
kundigen die ronde horologiën, die men met den naam van 
de bezielde eijeren van Neurenberg bestem peide. Anderhalve 
eeuw later ken de men in het eenzaam gelegen kanton Neuf- 
chatel nog niets van dien aard. In 1680, keerde een bewoner 
van den V al-Travers, die in den vreemde een reis had gedaan, 
met blijdschap in zijn dorp te ru g , en bragt als een groote zeld- 
zaamheid een Engelsch uurwerk mede. Groot was de verba- 
zing van hen wie hij dit kleine wonder liet zien , en van mijlen 
ver uit den omtrek kwam men om het te bezigtigen. Maar 
zie, op zekeren dag houdt het horologie op te loopen, alsof 
het vervelend vondzoo dikwijls op alle mogclijke wijzen bekeken 
en onderzocht te worden en voor zoo vele ooren te slaan. De 
räderen stokken, de wijzers draaijen niet meer op de plaat en 
de veer houdt op te trillen. De adern des levens, die deze me- 
talen doos in beweging b rag t, is uitgedoofd. H et horologie is 
onbewegelijk en do od. Men kan nagaan welk een wanhoop dit 
aan hem , die er de eigenaar van was, veroorzaakte! Evenwel 
aan de Sayne, ecn klein dorp van den V al-T ravers, leeft een 
jeugdige w orkm an, met name Daniel Jan  R ichard , die, wat 
men dikwijls onder de bergbewoners opm erkt, een aangeboren 
genie van de werktuigkunde bezat. Door zijne eigene vinding 
was het hem gelukt een, wel is waar zeer eenvoudig en zeer



lomp horologie te vervaardigen, m aard a t den tijd tam elijk  goed 
aangaf en geregeld sloeg. Hij wilde hot buroemde horologie 
zien, en , na het opmerkzaam te liebbcn ondcrzoclit, nani hij 
op zieh, het weder te zullen laten loopen. Hij bczat ech
ter zelf de noodige werktuigen nict om deze taak te onderne- 
men ; hij vond ze uit en maakte zc naar gelang hij ze noodig 
liad. Eindelijk, na een jaar van studio en geduldigen arbeid, 
had hij zieh zoo gew eerd, dat hij het horologie volkonien had 
hersteld. Deze gelukkige uitslag moedigde hem aan. Ilij was 
horologiemaker geboren. H et gelukte hem zelfs het. mechanisme 
te ontdekken, waarmede men te Geneve de horologieraderen 
vervaardigde. Toen hij op deze wijze zijne eigene opleiding 
voltooid had , ondernam hij die van zijn zonen, hij leerde hun 
het horologiemaken, en achtereenvolgens liet hij ook andere 
leerlingen toe. Eindelijk werd h ij , men mag het gerust zeg- 
gen , in zijn geboorteland, de grondlegger van dezen tak van 
nijverheid, die zulk een onmetelijke vingt heeft genomen.

Tegenwoordig vervaardigen de fabrikanten van Locle, van 
la C haux-de-F onds, van Sainte-Croix en van de omliggende 
dorpen, horologiën voor de geheele w ereld , gouden en zilveren, 
groote en kleine, eenvoudige en zamengestelde horologiën. Daar 
zijn er naar ieders smaak en naar ieders fortuin. Deze zelfde 
fabrikanten vervaardigen een groot aantal andere werktuigkun- 
dige zaken, uurwerken m et beweegbare schilderijen, autom aten, 
lnuziekdoozen, allen in verschillende vormen voor de verschil- 
lcnde landen waar zij ze henen zenden. Een twintig jaar gc- 
leden vertrok een jong mensch van Sainte-Croix naar Canton, 
met een lading dezer vernuftige voortbrcngselen, en verraste 
een groot aantal Chinezen door zijne snuifdoozen met nmziek. 
Toch duurdc het niet lang of hij bem erkte dat de melodijen 
van Rossini, van A uber, van Boïeldieu en andere beroemde 
componisten niet al te zeer in den smaak vielen van de be- 
woners des Ilem elschen Rijks. Hij woonde hunne vereenigingen 
b ij , hij zag lien in vuur geräken op het geluid van hunne



gongongs en tam boerijncn, en schreef hunne geliefdste wijzen en 
liederen op. Bij zijn terugkorast in Zwitserland, vcrvaardigdc 
hij naar deze studie andere doozen, zond ze naar China en 
ditmaal slaagde hij in zijne onderneming ongemeen.

Ongeveer in de helft van de vorige eeuw , had een fabrikant van 
Neufchâtel, met name Jacquet-D roz, zieh beroemd gemaakt 
door zijne verwonderlijke uitvindingen. Op zekeren dag bood 
hij den koning van Spanje een horologie aan, waarop men 
een herder, een bond en een mand met appelen zag. Als 
het nur sloeg speckle de herder op de finit, en huppelde de 
hond om hen henen. De koning stond verbaasd over zulk cene 
mechanisme.

//Dit is niet alles," zeide de bekwame kunstenaar; //Uwe 
M ajesteit gelieve een dezer appelen te nem en!”

De koning stak de hand naar de mand nit. Aanstonds 
schoot de hond op hem toe en blaftc zoo lu id , dat al de hon- 
den van het huis na hem begonnen te blaffen.

//Dit is nog niet alles,” zeide Jacquet-D roz anderm aal, 
f/wil Uwe M ajesteit zoo goed zijn te vragen hoe laat het is?” 

i/Qué liora es?” vraagde de koning.
//Yergeef m ij, sire !” hernam de horologiem aker, //dit goede, 

in Zwitserland vervaardigde dier kent geen Spaansch. 1k heb 
hem enkel Frans ch geleerd.”

//Hoe laat is h e t?” vraagde de koning in die taal.
//ICwart voor drieën, antwoordde de hond duidelijk.
«Dat is de duivel !” riep ontsteld en verschrikt een Spaan- 

schc grande a it, die bij deze tentoonstelling tegenwoordig was.
De overlevering voegt er b i j , dat Jacquet-D roz in der daad 

van tooverij bcschuldigd werd.
H et vervaardigen van horologies is niet de ecnige tak van 

nijverheid, waardoor het kanton Neufchâtel bloeit. Men vcr- 
vaardigt in dit land ook uitstekende katocnen stoffen en kan
ten. Het hicrtoe vereischte werk wordt niet in groote werk- 
plaatsen verrigt. De meeste werk li eden zijn hier en daar ver-



spreid, cn volvoeren rüstig , in liet midden hunner lmisgczin- 
n en , liunne bijzondere taak. Men weet dat een horologie 
niet door een cn denzelfden pcrsoon wordt vervaardigd. leder 
s tuk , waaruit het is zam engesteld, is liet bijzondere gcwroclit 
van een werkman. Eer een rcpetitiehorologie gelieel gereed, 
op orde gem aakt, en in den Handel gebragt is, vereischt het de 
zamenwerking van meer dan honderd personell. Zoo is er 
een soort van w erk lieden , d ie , in Hun liuisje te Locle of in 
Iran cenzame berghut ÿ niets anders dan räderen , die in räde
ren s lu iten , maken zullen ; weder anderen veêren ; weêr an
deren wijzerplaten, even als die Russische nrazikantcn die met 
lien allen een toonladder zamcnstellen. Dezc maakt de ut, 
gene de ré, en zoo vervolgens, en niemand zal een andere 
iioot voortbrengen. W elk een zonderling lot to eli is dat van 
een m ensch, d ie , geheel zijn leven lang, niets anders hceft 
gedaan dan naalden slijpen , of räderen polijsten, of hasten ci- 
seleren voor horologies, die hij nooit zal zien, en w elke, 
naauwelijks voltooid, naar N ew -Y ork , naar Calcutta, naar 
San-Francisco zullen worden gezonden.

Een schrander spéculant h ee ft, kort geleden, te Neufchâtel 
een hôtel gebouw d, dat onder de sierlijkste en best ingerigte 
hôtels dezer Zwitsersche industrie verdient genoemd te wor
den, vvaar de kunst van den hötelhouder zieh tot een trap 
van volmaaktheid heeft verheven, die men moeijelijk elders 
zal aantreffen. H et draagt den naam van het Hotel Bellevue, 
en regtvaardigt dien volkomcn. Aan alle kanten liebben de 
vensters heerlijke uitzigten op de met wijngaarden begrocide 
heuvels en de met pijnboomen overdekte bergen, op den liel- 
deren spiegel van het m eer en de nevelachtige lijnen der 
Alpenketen.

Neufchâtel verla tende, zal ik weldra het grondgebied van 
Zwitserland verlaten, en ik zie deze landschappen in het m ir des 
afscheids aan, zoo als men het gelaat van een vriend aanziet. 
Zijn de plaatseii die ons aangename aandoeningen geschonken
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hebben geen vricnden, geen edelmoedige vrienden? Zij hcb- 
ben ons ten schuilplaats verstrebt toen wij door droefgecstig- 
heid overvallen waren ; zij hebben deel genomen in onze 
vreugde, en, in hunne kalme schoonhcid, laten zij zicli niets 
voorstaan op den invloed, dien zij op ons hebben uitgeoefend ; 
en voor al het goed dat zij ons hebben gedaan, vragcn zij 
ons niet de niinste dankbaarheid. Misschien evenwel herin
neren zij zieh onzer, zoo als wij ons hunner herinneren ! 
Wie zou kunnen zeggen dat er geen geheimzinnige vcrwant- 
schap bestaat tusschen het leven van den mensch en het le- 
ven der natuur, tusschen den reiziger en de bosscheii, die 
over hem hunne trotsche takken uitbreiden, en de wateren, 
die aan zijne voeten nm rm elen, en de bergen door wier ver- 
heven grootheid zijn hart zoo godsdienstig wordt gestemd?

Des avonds aan den zoom gezeten van het m eer, welks 
golven al züchtende op den oever vervloeijcn, denk ik aan 
den langen togt dien ik heb afgelegd en zie ik in mijne 
gedach ten , even als in een kaleidoscoop, de verschillende 
beeiden waardoor ik beurtelings werd gebocid en gcstrceld. 
W at mijne herinnering het meeste genocgcn verschaft zijn 
niet de luidruchtige steden, door een hoop toeristcn over- 
stroomd; zijn niet de onafzienbare karavanserais en prächtige 
magazijnen van Geneve, noch de lange arcades van Bern. 
W at ik in mijne eenzame droomen wcnsch weder te zien zijn 
de kleine p lekkcn, die hare oorspronkelijke eenvoudigheid 
hebben bewaard; de kleine hoekjes gronds, als vogelnestjcs 
tusschen de heuvelen en in de schacluw der bosschen ver
borgen. Ver der in deze zoete toevlugtsoorden herinner ik 
mij een boerenwoning in het katholijke district Obwald; 
op eenigen afstand van daar, het fraaijc dorp en het meer 
van Sarnen, eene kerk op den heuvel, de steile bergen, de 
ijsspitsen op den achtergrond, en , tegenover deze lagchende 
en statige gezigtspunten, de eenzaam gelegen b ergim i, de wo- 
ning van een goede en brave boerenfam ilie, de ruwe honten
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tafel, waarop cen zedig meisje mij met een ongckunstcldc 
bevalligkeid de scliui men de melk bragt door haar zoo pas ge
molken; de pijnboomhouten banken, waarop ik mij des avonds 
naast den grijsaard nederzette, die mij de geschiedenissen van 
het land verhaalde, .terwijl de koeijen met een zwaren stap 
onder het getinkel der aan heur breeden hals vastgehechte 
klokjes, in den stai terug keerden, en de kinderen als jonge 
gelten rondoni ons speeldcn en darteldcn.

Ik herinner mij eene andere nog eenzamer gelegen berg- 
hu t en van een nog romantischer voorkom en, op den weg die 
naar den Faulhorn geleidt, in het enge dal waarin de water- 
val, waaraan men den naam van den Mühlibach geeft, naar 
beneden stört. De bewoners dezer hut hebben den vreem- 
d e lin g , die hen bezoekt, niets anders aan te bieden dan een 
hard bed en een mager ma a l , maar zij bieden alles wat zij 
bezitten m et een roerende eenvoudigheid aan en het tooneel 
dat hen om ringt is zoo ongemeén schoon, dat ons, wanneer 
men er het oog op sia a t, onmogelijk de verfijningcn in de 
gedachten kom en, waaraan men overeen gekomen is den naam 
van materiëele welvaart tc geven. Ik herinner mij het fraaije 
dorp G ranges, in het kanton Soleure, dat landbouwende, dat 
katholijke, dat vrolijke en schilderachtige kanton, waar de aarde 
zoo schoon, het volk zoo goed, het leven zoo heerlijk is.

Somtijds Avordt ook mijn gedachte teruggevoerd naar de 
stoutste plekken en de gevaarlijkste punten van Zwitserland. 
Ik keer terug in de valici van Chainounix, aan den voet van 
den M ont-Blanc, op het ruwe ijsmeer; op nieuw dring ik 
door in de sombere holen der Tamina; ik wandel op de steile 
rotsen van de Via Mala en boven de m ischende Avateren van 
den Reuss trek ik de hellingen van den St. Gotthard over. 
Dââr is meer dan een reiziger als slagtoffer van zijne onvoor- 
zigtigheid of van een ongelukkig toeval omgekomen. Daar 
heeft ook meer dan den mensch een günstige plaats getroffen 
om zij il b ege erte naar wraak of hebzucht te voldoen.
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t a i e l ,  waarop e e n  z e d i g  m e i s j o  u u j  v i e l  eu 11 migckunstclde 
bcvallighuid de scim iuiund'1 melk b r a g t  door h a a r  zoc- pas ge
molken; de pijnboomhouten banken, waarop ik mij des avonds 
naast den grijsaard nederzette, die mii du ge^cliiudeitissen van 
het. land vvrhnalde, terwijl de koeijen inet uen -zwaren stap 
o i i d e r  liet getinkcl der aan ketir brvuduit liais vastgeheehte 
•klokjus, in den stai terng keerden, en de hinderen als jonge 
•geiten rondom 011s speelden en dartelden.

J.k herinner mij eene andere nog eenzamer gelegen berg- 
hut e n  van cen nog rem anti j e h e r  voorkoincn, op-den .weg die 
nanr d e n  i’ iulliorn g e i u i d t , -  i n  - lict enge dal waarin de water- 
v a l, waaraan men den na am van d e n  Miihlibafh g e f t ,  naar 
berieden stört. De bewoners dezer but hebben den vveem- 
deling', die hen bezoekt, nicts anders aan te bieclen dim een 
hard bed en. een m ager inani, niaar zij bieder) alles vvat zij 
bezitten met een roerende eenvoudigheid aan en het tooneel 
dnt heil um ringt is zoo ongemeén sclioon, dat. oils, waniicer 
men er h e t  oog op slant, onmogelijk d e  verfijningeu in dc 
gedachten-komen, waaraan men overeen gckomen is den nnam 
van iw teriecle wclvnart r e  g e v e n .  I k  i V  rinner vnij het Iraaije 
dorp G ranges, in hut kanton Soleure, dai landbouwendç, dat 
katholijke, dat vrolijkc um sehikhraehfige kanton, vraar de aardc 
zoo selioon. j.,-1 vdk zoo good, .heI li.ven zuo. heerlijk is.

Somtijds wo rd t  o d .  n e i n  g o d a  elite t u r u i i g c v m  r d  v a a r  d o  

stoutstu plekkrn v.n d c  g e v n a r h j k s t c  punten van Z w i t s u r l u n d .  

ik : k é e >  i e r i i g  i n  de valici van C h n m o u m x , n a n  de« voct van 
dehkemout-Blanc, op het ravve i j s m e e r ;  o p  nie.uw dring ik 
door in de sombore holen der Tam ina ; ik wand e l  op de steile 
r o l s e - n  v a n  dp V’ia .Mala en boven de .m ischende w a t e r u n  van 
dec;I llc'uss t r . e k  ik de" iteliingën van den St G o t t i ;  m l  over. 
Diiiir is nicer dan -ecu reiziger als slagtofibr van ? i j n e  onvoor- 
zigtigheid of van ecu orlgelukkig toeyal nmgeknuictt. Dinir 
lieeft 0 0 k nicer dan een meliseli een günstige n i a a f s  getroffen 
oui z i j  11 begeevfc nnar wvaak o f  l i e b z u v h t  t e  v o l d o v n .
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In hct zuiden van Zw itserland, ongcveer drie mijlen van 
Airolo heeft men den woesten bergpas van Dazio Grande. Dââr 
heeft zieh de Tessiuo een weg gebaand midden door den Monte 
Piotino en wringt zieh onstuiniig tusschen twee boiwerken van 
reusachtige ro tsen , die hem van beide kanten inpersen. Aan 
den voet van een dier vreeselijke m uren slingert zieh een 
naauw voetpad, waarop men zieh niet zonder een gevoel van 
angstvalligheid waagt. Op klaarlichten dag dringt de zon er 
ter naauwernood door en men hoort er niets dan het gcdruisch 
van den stroom of het gekraak der pijnboomen, welke door 
den wind worden gcschud of in de rotsspleten verbrijzeld. 
Men heeft mij een treurige geschiedenis verhaald, die met 
een droevig tooneel in dezen verschrikkelijken bergpas eindigde.

In het stedeke Airolo leefden twee jonge lieden die door 
gelijkheid van leeftijd, door hunne studieën in dezelfde Scho
len , naauw aan elkander waren verbonden, ofschoon hun ka- 
rakter zeer verschillend was. Een van deze, Francesco Mon
tano genaam d, was een brave en loyale jongen, vriendelijk, 
openhartig zonder inbeelding en rond voor de vuist. De an
dere daarentegen was een van die siechte menschen, die met 
hunne gevaarlijke neigingen schijnen geboren te w orden , even 
als sommige planten met hare giftige sappen. Hij was de zoon 
van een ruwen en onwetenden m edicus, Farini genaam d, en 
hij vond zieh vernederd door dien gemeenen naam en dien 
stand. Hij gaf voor in familiepapieren een geschrift tc hebben 
ontdekt, dat hem hct regt gaf het adcllijk partikcl te mögen 
voeren. Om dat weder in bczit te nemen wachtte hij slechts 
den tijcl af, waarop hij er een aardig vermögen zou kunnen bij- 
voegen. Rijk te w orden, dat was zijn ecrzucht. R ijk , onver- 
schillig door welke middelen. Zijne ziel was reeds te voren 
gekromd tot alle intrigues, besloten tot elk verraad, gclatcn 
bij clkc laagheid, mits zijn droom zieh verwezenlijkte, mits 
hij rijk werd. Maar hij was even listig als ijdel cn hcbzuchtig, 
en, onder het masker van deugd en belangeloosheid, wist hij
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kunstig zijne vcvachtclijke ncigingcn te bedekkcn. Francesco, 
de goedgcloovige, trouw hartigc F rancesco , had zieh door zijne 
mooije woorden en wijze stelrcgels laten vangen. Hij beschouwde 
hem als een jong mensch van zeldzame Verdiensten en van 
cene beproefde kieschheid.

Francesco beminde een jong mcisje van Airolo en werd weder 
bemind. Zijn huwelijk met haar was besloten. H et zou binnen 
eenige maanden gevierd worden als zij haar zestiende jaar zou 
hebben volbragt. Francesco verhaalde aan Farini met al de 
geestdrift van een verliefde, de vreugd van zijn hart, de vcr- 
wachtingen van zijne toekomst, cn onder den schijn van leven- 
dige deelneming hoorde Farini hem aan. Inderdaad bekommer- 
de hij zieh weinig om het dichterlijke geluk van zijn vriend en 
ora zijne bevallige Anna, die niets dan een geringe huwelijks- 
gift moest medebrcngen. Bij de dorheid zijner ziel, beschouw
de hij het geluk, de heiligheid van het huwelijksleven, alleen 
als eene winstgevende zaak. Hij behoorde tot die klasse van 
menschen, die men met den naam van geldhuwers brandm erkt.

Maar zie, plotseling komt een oud ongehuwd man, een 
verre bloedverwant van A nna, te sterven, en laat haar bij zijn
dood een aanzienlijk vermögen na. Terstond ontwaakt bij Fa
rini een brandende zucht om het jonge meisje tc leeren ken
nen. Hij laat zieh door Francesco aan haar voorstellen, be-
geeft zieh met al de hulpmiddelen van zijn verstand en van
zijn list aan het w erk, vleit de ouders, verblindt geheel het 
huis door den glans zijner cdcle gevoclens, in een woord, 
handelt zóó geslcpen, dat hij er allengskens in slaagt ook dc 
ligtgeloovige, zwakke Anna te boeijen , haar van liaar verloofdc 
te verwij deren cn haar tc huwen.

Wij zullen niet trachten de wanhoop van Francesco tc be- 
schrijven, toen hij zieh zoo verraden zag door h em , wien hij 
zoo opregt zijn vertrouwen had geschonken, cn verlatcn door 
haar, wie hij geheel zijn hart en zijn leven had gewijd. In 
den doodstrijd bij die schipbreuk, in de uitbarsting van zijn



toorn, sprak hij van niets clan van zijne trouwelooze m innares, 
en haar lagen roover te dooden en dan zieh zelven oui te 
brengen. Een zachte en teedere zuster beproefde eerst zijne 
woede te doen bedaren en vervolgens hem te troosten.

Maar het is eene dwaling te gelooven, dut men altijd de 
smart over eene bedrogene liefde kan te boven konien. Zulke 
smarten laten in de ziel een diep spoor na. Dan zijn er beei
den, die men niet zien kan zonder te huiveren en nam en, die 
men zonder rilling niet kan liooren uitspreken. Met gaat met 
zekere menschen, die hunne dierbaarste verwachtingen hebben 
verloren, als met Rachel, weenende over den dood harer hin
deren: ze willen niet getroost zijn.

Francesco, die veel smaak had gehad voor Studie en veel
had gelezen, werd door de herinnering aan hetgeen hij dik-
werf had gelezen, in zijn wrok versterbt en beantwoordde de 
teedere vertoogen zijner zuster niet alleen door eigen bepein- 
zing, maar ook door de woorden van onderscheidene schrijvers. 
Eens zeide hij haar even als de Arabische dichter:

//Ik bemin lien die mij bem innen, en ik liaat diegenen die mij 
baten. Zoo heb ik altijd gedaan en zoo hoop ik altijd te doen.

Dat is de wet van een opregt en standvastig man: het goed 
voor het goed, het kwaad voor het kwaad.

Men bemint wat goed en eerlijk is ; men sclicpt er beha
gen in de schoonheid te zien; men bearbeidt het vruchtbare 
veld; maar men vertrapt de slang.

De zwakke man alleen kan de beleediging, zijner eer aan-
gedaan, vergeven. Zachtheid is het deel der vrouw, den man
komt de wraak toe.”

Een andermaal zeide hij tot haar met een Engelsch wijs- 
geer: //de kalmste gedachte is niet altijd de meest juiste. 
Als men er toe komt bedaard en met een soort van onver- 
schilligheicl te denken over eene persoonlijke beleediging, 
over een daad van laaghartigheid of wreedheid, is men dan 
zeker de waarheid tc vinden? W ordt dan het verstand niet



bedrogen even als het oog door de verwijdering van een ge- 
zigtspunt. Ik veronderstel dat gij op verscheidene mijlen af- 
stands uwe blikken wendt naar den kaut van Staffa; dan ziilt 
gij zijne bazaltzuilcn niet onderschciden. En toch zijn zij daar 
onbewegelijk en grootsch. Zoo ook hebt gij geen ju ist gezigt 
ineer op de beleed ig ing , die gij ondergaan hebt. Die belee- 
diging is echter niet uitgewischt, en misschien moest gij er 
den wrok over behouden.”

Eindelijk voerde zijne zuster hem ver van de plaatsen vvaar 
ieder oogenblik zijn toorn zieh vernieuwde. De medelijdende 
liefde, die onophoudelijk over hem waakte; de afieiding eener 
reis in een vreemd land, de tijd, die groote m eester, deden 
allengskens zijne woeste drift bedaren. Hij kwam te Airolo 
terug , droevig maar kalm , met eene onheelbare , maar in 
stilte bloedende, wond in het hart. Zijn grootmoedig karakter, 
dat zijne zuster wel kende en waarop zij onophoudelijk een 
beroep deed, was een zijner voornaamste geneesmiddelen. Als 
zij dien man bem int, zeide hij eens tot zieh zclven, als zij 
gelukkig kan zijn in het door haar genomen besluit, moet 
ik haar met vrede in haar huwelijk laten leven. M aar als 
hij niet is wat zij gelooft, als hij haar bedriegt, als hij haar 
beleedigt, dan wee hem!

Bij het vernemen van Francesco’s terugkeer naar Airolo, 
was de tromvelooze Farini ontsteld. Uit vrees hem te zullen 
ontmoeten, durfde hij niet meer uitgaan en voor meerdere 
zekerheid maakte hij het plan naar Bellinzona te verhuizen, 
waar hij een gedeelte van de huwelijksgift zijner vrouw in 
een stoom boot-ondernem ing gestoken had. M aar weldra voelde 
hij zieh gerust gestcld door hetgeen hij hoorde verbalen oin- 
tren t de eenzame en stille leefwijze van Francesco. En toen 
hij volkomen gerust gesteh! was, wierp hij het schijnheilig 
masker af, dat hij tot hiertoe genieend had te moeten bewaren. 
Hij toonde zieh trotsch en hard jegens de familie, 0111 wier 
gunst hij laaghartig had g ek u ip t, gebiedend of minachtend



jegens het arme zwakke schepsel, dat hij in haar onschnld 
had verleid en alleen om haar vermögen had gehnwd.

In de eenzaamheid, waar Francesco zieh met zijne zuster 
had terug getrokkcn, hoorde hij door de praatjes der nabuur- 
schap, vreemde gerächten van de hevige tooneelen, die er 
tusschen Farini en zijn schoonvader, zijne schoonmoeder en 
zijne vrouw plaats hadden, en Francesco luisterde naar die ver
balen met het hoofd op de bo rst, zonder een enkel woord te 
spreken. M aar op zekeren dag vernam hij dat degeen , die 
hem zoo schandelijk had verraden, ook Anna verried, en dat 
hij onder het voorwendsel van zieh ijverig met zijne stoom- 
booten speculatie bezig te houden, alleen zoo dikwerf naar 
Bellinzona reisde om er eene onwaardige minnares te bezoeken. 
Toen verhief zieh de gewonde leeuw in het gevoel van zijne 
edele verontwaardiging: toen was zijn wraak besloten.

Een zekeren morgen ging hij zieh in den bergpas van Dazio 
in hinderlaag leggen, wel wetendc dat Farini dien zelfdcn 
morgen längs die plaats moest kom en, 0111 zieh naar Bellin
zona te begeven. Eenige oogenblikken later over een rotspunt 
ziende, waar achter hij verborgen was, zag hij hem aankomen 
en plotseling stond hij op en ging hem te gemoet. Hem zien
de, verbleekte Farini en wilde zieh nit de voeten maken. Maar 
het pad was te naauw om er zijn nmilczel te doen omkeeren, 
en zelfs vóór hij die beweging had kunnen beproeven, had 
zijn vijand den teugel van het dicr gegrepen en hield dien 
met krachtige hand vast. //Afstijgen!” riep Francesco. De 
ongelukkige Farini zag hem wczenloos aan en bleef onbewe- 
gelijk. //Afstijgen!’’ herhaalde Francesco met donderende stem. 
W erktuigelijk vcrliet Farini den czel en boog zieh met gevou- 
wen handen voor hem, m ens houding, blik en stem hem de- 
den sidderen.

//Gij zijt een eerlooze, dat weet g ij,” zeide Francesco: //Gij 
hebt mijn vertrouwen verraden en ik heb 11 vcrgevcn; gij hebt 
inij het eenige g e lu k , waarop ik in deze wercld hoopte, ont-



nomen en ik heb u vergevcn. Maar gij hebt haar, die ik 
bem inde, mishandeld, beleedigd, bedrogen. Die laatste mis- 
daad kan ik u niet vergcven. Stel u evenwel gerust; ik ben 
niet hier gekomen om u te verm oorden, maar ora u met de 
wapenen in de hand rekenschap te vragen van uwe ontrouw 
en uwe wrccdheden jegens die arme vrouw, die de zwakheid 
heeft gehad aan uw logen geloof te schenken. Daar zijn 
twee degens en twee pistolen, kies !”

zz Genade! genade!” schreeuwde Farm i, zieh ter aarde krom- 
mende.

z/Geen genade! Al uwe beden zouden nutteloos zijn. Mijn 
besluit is onwrikbaar.”

zzln ’s hemels naam , Francesco, in naam onzer oude vriend- 
schap, vraag ik u  vergiffenis! Ik ben schuldig geweest jegens 
u , ik beken het, schuldig ook jegens Anna, en ik vraag u 
vergiffenis; en als ik het kwaad niet kan goed maken, dat ik 
u heb aangedaan, ik beloof en bezweer u mijn ongelijk te 
zullen herstellen jegens de vrouw , die gij hebt bem ind.” 

zzHet is te laat!” hernam Francesco, z/en ik ken u te goed 
om uwe beloften te vertrouwen. Op dit oogenblik zoudt gij 
misschien wenschen als een eerlijk man gehandeld te hebben; 
morgen zult gij uw adderen-aard  hernemen. Geen genade! 
Fen gevecht op leven of dood. Degen of p istool, k ies!”

Bij deze woorden gaf hij de beide wapenen aan Farini over, 
die het hoofd omwcndde om ze niet te zieii, en vcrvolgcns 
zijn arm uitstak om ze van zieh af te stootcn.

z/Ellendelingl” riep Francesco met een blik, vlammend van 
woede, z/neem een besluit of anders. . . .”

Bij dien laatsten u itro ep , die tot in het diepst van zijn 
borst weêrklonk, hief Farini het hoofd op , trachtte een pistool, 
daarna een degen te nem en, maar zijn hand beefde als een 
popclblad, en zijne knieën kniktcn.

z/Neen, necn !” mompclde h i j , terwijl hij de wapenen val- 
len lie t, en in elkander zakte, z/ncen, dat is onmogclijk ; het
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gcsigi van een blooten clegen h ce tit mij nltijcl een .onoverwin- 
uelijken afkeer ingeboezemd ; hot efemk beeid alleen van een

■ tweegt vecht heeft mij altijd doen huiveren. Ncen, ik zal niet 
• -, vèehton : ■ gonade ! gen a de ! ik zal A nna , ik za] liet land ver

daten ; ik zal zoo ver weggaan als gij bet verlangt. Gii zult 
mij niet meer sien : gij znlt niet meer van mij hooren spreiten. 
Ik stem in alles .toe v a t gij en mg •> 1; vorderen, in a lle s , 
mijn goede Francese»! D. e- e i .  A • ■ leveß , ik>meek het

■ u op tnijne kuieen ' . • • • A '
• / /H a /  riep Francesco, fcerwijl itijhe ede het roppunt'be- 

reikte ,,gij zijt niet alleen een hebzuehtigg ve rrader, zander 
bod  ói gebod; gij- zijt een l&faard ! Wei n u , -neen, gij zulif 
niet: leven : -gij verdient n ie t- te lev«a ; gij zult stervén «tooal-t 

• gij hiervon m oeb afe. . v j j j t . ,
■i - 

■ ' stroom . : :V. .t.-»j..m • -ztjne-=ojwt uimigt*" vaart "meè-
slèep to , en. zijn hgchcrtnt C egende-rotsen te pìeUer stief.

he» m n ile z e ld r i jv e rd ie  in de Yifibijheid w as, en dit 
tragisch t--on eel hij wo on d e zander le  dnrven tussohen beide 
ko ni en . iiep naâr Dazio odi te  Yerieîlcn wat liij,.gpzien had. 
De inw orim  van het < ' > beg.ven zieh. imav‘ de vgaats* die 
hij iïun aahwév.s. Op -de oppervlakte van .het water droef 
nog het lijk van Favini door tweë rotsBlok ken tegengehônden. 
Francesco vas verdwenen. Hij liet aan Anna cen briefje te r 
hand stôlieti ; waarin h ij, even ' als Loredan de Vehetiër na 
den dood van Fosca ri -mu-even ha<I.~£> ' /w jsdy.AHij.lieèft

gitig- : aiiii;g!.c!t(ip ‘ en novit heeft men 
vernomen wat er van hem 'geworden is.

. Alvorenâ van vZwitaerland âfsebeid tè 'iieçnen ; lu i;te r ik nog 
. met een oplettônu po r naar het -verinmi van verschiliende ge- “ 
beurtenissen, die het- belang ihboezdmen. H e t nooÿottige on- 

■gf. -•«•>!. dat G loris getroffen beeft, h'eeit in alle kan tons cen 
smsrtéliikcn weerklank gyvondeh. D at lieve stadje C la ris , in 
een der woeste Alpenstreken gelegen, non den voet van den
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gezigt van een blooten degen heeft mij altijd een onoverwin- 
nelijken afkeer ingeboezemd ; het denkbeeld alleen van een 
tweegevecht heeft mij altijd doen huiveren. Neen, ik zal niet 
vechten ; genade ! gonade ! ik zal A nna , ik zal het land ver
taten ; ik zal zoo ver weggaan als gij het verlangt. Gij zult 
mij niet rneer zien ; gij zult niet meer van mij hooren spreken. 
Ik stem in alles toe wat gij van mij zult vorderen, in alles, 
mijn goede Francesco! Laat mij sleehts leven, ik smeek het 
u op mijne knieën!”

z/H a,” riep Francesco, tenvijl zijne woede het toppunt be- 
re ik te , //gij zijt niet alleen een hebzuchtige verrader, zonder 
God of gebod; gij zijt een lafaard! W elnu , neen, gij zult 
niet leven ; gij verdient niet te leven ; gij zult sterven zooals 
gij sterven m oet, als een hond!”

Bij deze woorden greep hij hem bij de schoudcrs en stortte 
hem in den stroom , die hem in zijne onstuimige vaart meê- 
sleepte, en zijn ligchaam tcgen de rotsen tc plotter stiet.

Een m uilezeldrijver, die in de nabijheid was, en dit 
tragisch tooneel bijwoonde, zonder te durven tusschcn beide 
komen,  liep naar Dazio om te verteilen wat hij gezicn had. 
De inwoners van het dorp begaven zieh naar de p laats, die 
hij hun aanwees. Op de oppervlakte van het water dreef 
nog het lijk van Farini door twee rotsblokken tegengehouden. 
Francesco was verdwenen. Hij liet aan Anna een briefje ter 
hand stellen, waarin h ij, even als Loredan de Venetiër na 
den dood van Foscari, geschrcven had : L'ha pagado. (Hij heeft 
het betaald.) Hij ging in ballingschap en nooit heeft men 
vernomen wat er van hem geworden is.

Alvorens van Zwitserland afscheid te nemen, luister ik 110g 
met een oplettend oor naar het verhaal van verschillende ge- 
beurtenissen, die het belang inboezemen. H et nootlottige 011- 
gcval, dat Claris getroffen heeft, heeft in alle kantons een 
smartelijken weerklank gevonden. Dat lieve stadje C laris, in 
een der woestc Alpenstreken gelegen, aan den voet van den



Schilt en G larnis, werd hoe langer hoc g ro o te r , eil bloeide 
op een dorren grond door zijn arbeid en zijn nijverheid. Men 
zag er aanzienlijke fabrieken, onderscheidene scholen en groote 
liuizen, een tal van openbare gebouwen, op groote schaal op- 
gerigt. Men vond er zelfs eene vrij aanzienlijke bibliothcek , 
en een kabinet van natuurlijke historié. Op één dag is olles, 
of bijna alles, door brand vermeid en lionderden lniisgezinnen, 
die eenige uren te voren zieh in hun fortuin mogten verhcu- 
gen, bevonden zieh zonder schuilplaats, tot armoede gebragt. 
Na dit vreeselijke ongeluk heeft men op waarlijk bewondercns- 
waardige wijze de liefdadigheid en het nationaliteitsgevoel van 
het Zwitsersche volle zien schitteren. Van alle kanten werden 
inschrijvingen geopend; van alle kanten ontvingen de van huis 
en dek beroofden broederlijke giften. In hun ongeluk door 
zoo vele edelinoedige lianden bijgestaan, door zoo vele blijken 
van deelneming aangem oedigd, zullen de goede inwoners van 
Claris den grond , met het puin hunner lmizen bedekt, niet 
verlaten. Met behulp van de verschillende vrijwillige bijdra- 
gen ten hunnen voordeele, met behulp van een leening, wclko 
de kapitalisten van Geneve hen tegen zeer matige rente deden 
sluiten, zullen zij hunne woningcn weder opbouwen, hunne 
fabrieken op nieuw inrigten, hun geduldigen arbeid op nicuw 
beginnen. Zij hadden hun fortuin gem aakt, zij zullen het op 
nieuw m aken, door hun vernuft en hunne standvastigheid. 
God bescherme hen!

De Italiaansche oorlog heeft Zwitserland zeer bczig gehen
den , en in geval van nood dient hij nog dikwerf tot tekst voor 
de dagbladschrijvers. De Zwitsers zijn zeer kitteloorig om- 
tren t alles wat hunne voorregten en hunne onafhankclijkheid 
raakt. Zij hebbcn zieh verbcekl dat wij geen regt hadden Sa- 
voye te nem en, en dat die inbezitneming het teeken was tot 
een aanstaande verbrokkeling van hun eigen land. Maar ik 
geloof inderdaad dat de Zwitsers niet zoo heftig tegen den 
fstand van Savoye aan Frankrijk zouden zijn opgekomcn, en



op dat punt niet zouden liebben gesproken zoo als zij bet ge- 
daan liebben, wannecr bij deze gelegenheid, even als bij 
zoo vele andere, onze goede vriend Engeland liunne gevoelig- 
heid niet gaande gem aakt, linn vrees niet opgew ekt, linn 
toorn niet aangemoedigd had. Ik  zal zelfs meer zeggen ; ik 
ben innerlijk overtu igd, dat als bet meerendeel van de in- 
woners der fiere republiek Geneve, van W alliserland, van bet 
land van Porrcntruv en van W aadland hunne geheimste wen- 
schen durfden openbaren, zij zouden vragen m et Frankrijk 
vereenigd te worden, met dat zelfdc F rankrijk , hetwelk bet be- 
minnelijke Engeland bun voorstelt als een afschmvelijke slokop.

Eene andere gebeurten is, waarvan de gevolgen inderdaad 
onberckenbaar zijn, houdt Zwitserland met regt in spanning, 
en kan bet ongelukkig nog lang in spanning houden. Wij 
bedoelen den Amerikaanschen oorlog.

In vergelijking met de uitgestrektheid van zijn grondgebied, 
en met bet cijfer zijn er bevolking, is Zwitserland van al de 
Europesche stateli misschien wel diegene, die bet meest met 
Amerika in betrekking staat door zij ne sellare van landver- 
huizers, door zijn ban del. Zwitserland trek t nit Amerika bet 
katoen, dat zij ne fabriekcn voedt, en zendt op zijne beurt een 
groot deel van zijne linten van Bazel, van zijne zij de van Zü
rich , van zijn borduursels van St. Gallen, van zijn gesneden 
boutwerk van bet O berland, van zijne uurwcrken. In gewonc 
tijden zendt bet kanton Neufchâtel alleen maandelijks vijf- 
en-twintig a dertig duizend horologien naar Amerika.

Sedert eenige jar en kwamen de Amerikanen in grooten 
getale Zwitserland bezoeken. Zij leefden er als groote beeren 
zonder af te dingen ; zij vertegenwoordigden er, misschien niet 
door hunne goede m anieren, maar door hunne verteringen , 
de Engelschcn van den goeden ouden tijd , de my lords, van 
welke de onde herbergier en de oude postiljon een zoo aan- 
gename herinnering be waren. Dit jaar zag men ben niet 
terugkom en; dit jaar ten gevolge van de du urte van bet ka-



tocn en de omverwerping der Araerikaansche Unie, heb- 
ben de fabrickanteu in Geneve, Bazel en Zürich reeds h un ne 
werkzaamheden moeten verminderen en verkeert het kanton 
Neufchâtel, ten halve u itgeput door de achttien m illiocn, die 
het in zijn spoorweg gestoken heeft, en ovcrvallen door de ramp, 
die de Vereenigde Staten te is tc r t, in een zeer onrustbarcndc 
finantiëele crisis. H et had zijne zaken zoo opgevoerd dat er 
jaarlijks ongeveer een millioen horologicn werd gemaakt, waarvan 
bijna een deixle aan gene zijde van den Atlantischen oceaan 
verkocht werd. Nu is een groot aantal van zijne werkplaatscn 
gesloten, en de werklieden loopen weg, deze naar Besançon, 
andere naar andere steden, waar zij werk hopen te vin den.

Men kan deze werklieden niet z ien , zooals ik ze in hun 
goeden tijd van voorspoed gezien heb, zonder de el te nemen 
in hun lot, en zonder voor hen de beste wenschen te koe- 
steren. Zij wijden zieh vreedzaam aan hun beroep , huwen als 
de huwbare leeftijd gekomen is met een deugdzaam meisje, 
zedig en arbeidzaara zoo als zij zelven, en onderwijzen ver- 
volgens aan hunne hinderen het b e ro ep , dat zij van hun vader 
hebben geleerd. In de bergstreek , die zij bewonen, is alles 
duur. De eerste levensbehoeften kunncn op dien dorren grond 
niet worden gekweekt. Men moet ze van vele mijlen ver laten 
komen. M aar die gezinnen van werklieden zijn streng matig. 
Café an lait en aardappelen zijn hun voornaamstc voedingsmid- 
del. Die magere kost wordt alleen op sommige da gen afge- 
wisseld door een stuk gczouten vleesch. en van tijd tot tijd 
door een flesch bier of wijn van Neufchâtel. Toch is de 
woning dezer ncderige werklieden heel prettig. Elk m eubel, 
dat haar versiert, wordt dagelijks afgestoft en geboend. Dub- 
bele vensters beschermen haar tcgcn den kouden wind. Tus- 
schen die dubbele vensters kweekcn de hinderen anjers en 
resedas. Voor de regdm atig gcwasschen en gezeemde glazen 
zijn witte gordijnen geplooid, en voor het huis is een klein 
tuintje , dat de huisvader omspit en ophark t, en waar hij de



vreugde smaakt eenige mooije koolen, cenige aardappclen, ja 
zelfs wat salade te zien groeijen.

D ikwijls, terwijl men de goede druiven van Cortaillod op de 
oevers van Neufchûtel inoogst, zijn de bergvlakten van Chaux- 
de-Fonds en Locle reeds met sneemv b ed e k t, en de snecuw 
bedekt ze nog inet haar kouden mantel, als alles in de na
bli rige valleijen reeds groent. M aar het droevigste jaargetijde 
schijnt niet lang a an hen , die er de lengte niet van afmeten 
in een eentoonige ledigheid. De bewoners dier bergen kunnen 
alien lezen en schrijven. Voorts hebben zij algemeen smaak 
voor muziek en zij vormen onder elkander lcesgezelschappen 
en philharmonische vereenigingen. Te C haux-de-Fonds en 
Locle heeft men zelfs een tooneel, en in iedere eenzame woning 
vindt men boeken en dagbladen. Eindelijk komt de zom er, 
en de zomer op de bergen heeft een karakter van zoete be- 
toovering, dat men elders niet terug vindt. In eenige dagen 
is alles groen en als herboren. Men zou zeggen dat onzigtbare 
geesten tegelijk het ijs in de beek verbreken, de snecuw der 
velden wegvegen, de slaperige en ingedommelde planten met 
hun laauwen adem doen hcrleven, de gulden knoppen der anc- 
monen over de beemd zaaijen en de blaauwe oogen der ver
ge et-m ij-nietj es ontsluiten. Een der apocryphe evangelieën nit 
de eerste eeuwen cTer Christelijke jaartelling, verhaalt dat het 
kindeke Jezus er behagen in schiep kleine vogeltjes nit klci te 
knedcn, ze vervolgens op zij ne hand nam c n , hun den adem 
inblazcnd, ze in dc ruim te wierp, met liunne schittcrende veûrcn 
en hun welluidenden zang. Men zou zeggen dat de godde- 
lijkc Jezus alsdan op een schoonen morgen die lieve vogels naar 
de bergen zend t, zoo velcn ziet men er d an , die eensklaps 
zieh in de lucht verspreiden, op de hekken springen , op de 
struikcn kw eelen, en met hun snebje tegen de vensters van de 
landelijke woning van den boor of van de kamer des work
mans tikkcn. E r zijn er die zieh die woningen herinneren , in 
welker nabijheid zij reeds gelecfd hebben, die bij hun terug-



komst van hun verrcn zwerftogt willen zien of zij er het 
kind zullen terugvinden, dat ben zoo vriendelijk aanzag, het 
kleine meisje, dat hun de kruim kcns van haar boterham  reiktc. 
E r zijn er die als nieuwe kolonisten kennis körnen maken met 
de bewoners van het lan d , waar zij hun ncstje gaan bouwcn, 
vvaar zij onderscheidene maanden moeten doorbrengen.

W elk een genot is. het voor de bcrgbewoners-gczinnen 
die zoolang door de gestrengheid des winters onder hun dak 
zijn ingespcrd gew eest, die woningen te verlaten als daar de 
eerste lentedagen zijn aangcbroken; de bezielende lucht in te 
a deinen , gebalsemd door de ontluikende b loem en , door de 
geurige uitvvasemingen der pijnboom knoppen, en des Zondags 
eenige mijlen ver uitstapjes te docn in den omtrek ! Van 
la C haux-de-Fonds daalt men aan de eene zij de in de frissche 
weiden van Saint-Im ier af; aan den anderen kant längs de 
boorden van den Sc von, naar den naauwcn bergpas van Valen
gin ; aan den anderen kant w eer, over een steile helling längs 
de oevers van den D oubs, naar een landelijke herberg waar- 
aan men den naam van Mcdson-Monsieur heeft gegcven. En 
als men zieh daar bev ind t, als men heeft uitgerust in den tuin 
van deze beminnelijke he rb erg , wanneer men er den witten 
wijn heeft gedronken, een der matelotes 1 heeft genuttigd, waar- 
aan hij zijne beroemdheid verschuldigd is, valt het wel zwaar 
weerstand tc bieden aan de verzoeking om de rivier over te 
steken. Aan de overzijde dezer rivier heeft men een rotswand 
van het indrukwekkendste en woestste voorkomen. Boven deze 
reusachtige rotsen strekken zieh de w eiden, de trotschc pijn- 
boom bosschen, de groote bergho lten , de kokette huisjes van 
Fournet-B lanchcroche u i t , het prächtige gezigtspunt dat men 
den Biaufonds heet ; verder op heeft men Charquemont, inet 
zijne rijke boerderijen en Maiche met zijn ouderwctsch k a steel. 
Zoet en behoorlijk plekje gronds op aarde, dat door niemand 
wien het gegcven Avas het te zien , ooit zal worden vergeteli !

1 Ecu beroemde vischspijs. v e r i .



Van den Locle daalt men door den stouten tu n n e l, door 
de prächtige opening van den Col-des-Roches naar het ele
gante dorp des Brenets a f, en van daar naar het meer van 
Chaillexon, naar de bassins van den D oubs, zes breede bas
sins, op zes smaragden gelijkende, in de rotsen als in een 
zilveren cirkel gekast en met elkander verbonden door do sclial- 
men van een zelfde k e te n , of de edelgesteenten van denzelf- 
den halssnoer. Uit het laatste dezer bassins, stroomen de 
heldere wateren on der bogen van pijnboom en, in een kanaal 
neder, waar zij trillender, digter in een vloeijén, vervolgens 
längs bun steile helling onstuimig voortrollen, bruischende, 
dansende, w entelende, in woede de ro tsen , de w ouden, die 
zij op hun togt ontm oeten, teisterende, en wolken van schuim 
opw erpende, totdat zij ten slotte eensklaps van hun laatste 
hoogte nedertuim clen, en zieh met het geluid van den dondcr 
in een afgrond störten, waarvan nog niemand in staat is geweest 
de diepte te peilen. Dit noemt men den sprong van den Doubs 
en is niets anders dan een der bewonderenswaardigstc water- 
vallen, die het oog kan aanschouwen.

Door den D oubs, die kronkelende, grillige, droom erige, 
dichterlijke rivier van Franche-Com té, w ord t, op een ruimtc 
van verscheidene m ijlen, Zwitserland van Frankrijk gescheiden. 
Eertijds moest men ,  om hier over te steken, zijne toevlugt tot 
schuitenvoerdcrs nem en, die zieh dikwijls alles behalve liefderijk 
gedroegen. Men verhaalt dat een liunner op zekeren avond 
in zijne nabijheid van den kant van Zwitserland een jonge vrouw 
te paard zag naderen , die hem smeekte zijne riemen op te 
nemen en haar naar den Franschen oever over te roeijeii. Hot 
was de dochter van een eerzamen burger van M orteau, die in 
Zwitserland gehuwd was, en d ie , op de tijding dat bare moeder 
ziek was, in aller ijl was komen aanrijden om haar naar haar 
beste vermögen bij te staan met hare liefde. Nadat. de schuiten- 
voerder haar verzoek heeft gehoord, eischt liij dat zij terstond 
hot overzetgeld zal betalen. Ongelukkig had zij, door haar



ovcrhaast vertrek, vergeteli eenig gehl bij zieh tc steken. Zij 
bekent openhartig en nederig dat zij het vergeteli lieeft, zij 
b id t dien man haar op haar woord te gelooven, haar te willen 
borgen , terwijl zij hem belooft den anderen dag de donr hem 
gevraagde soin te zullen be ta len , hem tot pand haar m ante l, 
ja  zelfs haar paard aanbiedende, en ten slotte hem smeekende 
met haar bezorgdlieid en angst voor hare moeder medelijden 
te hebben. De veerman blijft onverbiddclijk. De lucht was 
som ber, en met wolken bezet, en misschien verlangde liij 
slechts een voorwendsel om zieh te ontslaan van een moeijelij- 
ken overtogt dàar er een harde wind woei. Na langen tijd 
te vergeefs gesmeekt en gebeden te hebben , neemt de ver- 
bijsterde vrouw een wanhopig besluit. Stoutmoedig drijft 
zij haar paard in de rivier, en komt er in om. Maar Gods 
regtvaardigheid liet den wreeden veerman niet ongestraft. H et 
volgendo jaar, op denzelfden dag , op hetzelfde nu r ,  terwijl 
hij zieh gereed maakte in zijn hut te gaan, na dien dag een 
aantal onvruchtbare togten gedaan te hebben, ziet hij deze zelfde 
jonge vrouw te paard zoo als hij liaar reeds gezien had voor 
zieh opdagen. M aar dit maal smeekt zij hem niet medelijden 
met haar te hebben ; zij ziet hem met een vreeselijken blik aan, 
zij gi'ijpt hem met een hand , zoo koud als ijs en zoo hard 
als staal, sleept hem in de rivier, stoot hem in het diepst der 
golven en werpt hein daarna op den oever, zoodat hij na 
verloop van eenige uren den adem uitblies.

Tegenwoordig, wanneer men de Brenets afdaalt, steckt men 
den Doubs op een schoone pout over, en meer dan één reiziger 
doet dien overtogt niet zonder zieh langen tijd te verdiepen in 
het heerlijke tooneel, dat zieh van daar aan alle kanten voor zijne 
blikken opdoet: de bewonderenswaardige spletcn van den 
C ol-des-R oches, de pijnboombosschen die hem tooijen, het 
dal, waarin het meer van Chaillexons schittert, en het lagchende 
dorp Villers en de heerlijke watervai van Morteau.
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Om meer beweging en spoed aan hunne handelsbetrekkingen 
te geven, zijn de lieden van Neufchâtel op het denkbeeld 
gekomen om een spoorweg tusschen de hoofdstad van hun 
kanton en den Locle aan te leggen. Een lijn van op zijn 
best negen mijlen. Maar het splijten van massa’s rotsen, het 
doorboren van bergen, het vullen van ravijnen, elders het 
ophoogen van den grond is een w erk , dat tot de moeijelijkste 
en kostbaarste behoort. Eene eerste maatschappij heeft e r, 
naar men mij gezegd heeft, haar kapitaal in laten zitten, eene 
andere heeft er insgelijks aanzienlijke sommen aan ten koste 
gelegd. De Zwitsers blijven hunne eenmaal opgevatte denk- 
beelden vast houden, vooral wanneer daarmede een gevoel 
van nationale eigenlicfde gepaard gaat, en de spoorweg, waar- 
aan men den naam van industrieele Jura geeft, is voltooid ge
worden. H et is ontegenzeggelijk een verbazingwekkendc 
spoorweg door de stoutheid van zijn aanleg, maar ook een 
zeer gevaarlijke door de stellte van zijne hellingen, de engte
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zijner tunnels, en ik geloof dat men met den winter de dienst 
er op heeft moeten staken.

Een andere, op gezamenlijke kosten door de Zwitsers en 
de maatschappij van Lyon aangelegde spoorweg, verbindt Neuf- 
châtel met Pontarlier, en sluit zieh aan de groote lijn van 
Lyon naar Parijs aan. I le t  komt mij voor dat hij bestemd 
is voor de aandeelhouders geene groote winsten af te wer- 
pen. Ik heb hem in de maand November voor het eerst bere
den. De trein bestond uit vier of vijf niet zeer sterk bezette 
wagons, en meer dan tweehonderd man waren er bezig met 
op verschillend^ plaatsen de sneeuw weg te vegen, die reeds 
op den weg lag opgehoopt. M aar zoo de aandeelen van 
dezen weg niet veel beweging op de Beurs veroorzaken, zullen , 
in vergoeding daarvan, de reizigers die er over gevoerd zijn 
er m et lust van gewogen, want het is zonder twijfel een der 
merkwaardigste en schilderachtigste wegen die men te zien 
kan krijgen. Van de boorden van het meer van Neufchätel 
to t aan den voet van de zandgroef van Pontarlier, kronkclt 
hij met verschillende bogten voort en waagt zieh op een aantal 
plekken, die men voor onoverschrijdbaar zou houden. Nu eens 
doet hij zieh voor aan het oog, alsof hij aan de wanden van 
een bolwerk van rotsen was opgehangen, cn loopt als een krank- 
zinnige naar den rand van een afgrond; dan weder snelt hij 
onder boomtakken aan den zoom eener lagchende valici 
vorder; een oogenblik later trek t hij de zijden der bergen 
om, doorsnijdt het bed der stortvloeden, tot dat hij zieh in 
diepe ravijnen verliest.

W anneer men een dezer donkere tunnels verlaat, ontwaartm en 
eensklaps van de hoogte van een der steile kruinen, waar- 
over de snuivende locomotief gelijk een vurige draak voortstuift, 
als een frissche en groene oasis, als een zoet en geheimzinnig 
toevlugtsoord, den Val-Travers, waaraan de Confessions van 
Rousseau een letterkundige vermaardheid geschonken hebben. 
In 1762 tocli vond daar de schrijver van het Contrat social en



en van Emile, die ongclukkigc vvijsgeer, die woeste Rousseau, 
zoo als Byron zieh hceft uitgedrukt, //die sophist, en beul 
van zieh zelven”

The self-torturing sophist, wild Eousseau

een toevlugt.
In zijne vermaarde biographie heeft hij ons geschetst welk 

genot hij dadelijk onder zijn vriendelijk dak van Mothier 
sinaakte; hoe hij er beschermd werd door de welwillendheid 
van lord K eith, den gouverneur van N eufchâtel; hoe hij des 
zondags de preek bijwoonde in zijne Armenische kleeding, 
die hij in een zijner grillige luimen had aangenomen; hoe 
hij te midden dezer eenzaamheid van den Jura  zijne Lettres 
de la Montagne schreef, en hoe h i j , na de uitgave van dit 
nieuwe boek werd beleedigd en vervolgd door dczelfde lan- 
delijke bevolking, die hem eerst misschicn met verbazing, maar 
tocli met een zekeren eerbied had aangezien.

Toen Voltaire de vingt van Rousseau en den naam van de 
p laats, waar lieen hij zieh begeven had , vernam, vervaardigde 
hij, in zijne onverzoenlijke vijandschap, deze scherpe regelen 
op hem :

Dans un vallon, fort bien nomme Travers,
S’élève un mont, vrai séjour des hivers;
Son front allier se perd dans les nuages ,
Scs fondements sont au creux des enfers.
Au pied du mont sont des antres sauvages 
Du Dieu du jour ignorés à jamais.
C’est de Rousseau le digne et noir palais:
Là se tapit ce sombre énergumène,
Cet ennemi de la nature humaine ;
Pétri d’orgueil et dévoré de fiel,
Il fuit le monde et craint de voir le ciel.

1 Childe-Harold, derde zang.
2 In een valici, waaraan men tercgt den naam van Travers lieeft gcgcven, 

verlieft zieh con berg, die het ware verblijf der winters is. Zijn frotsclie kruin 
verliest zieh in de wolkcn. Aan den voct van den berg lieeft men vreeselijkc 
spelonken, voor altijd oubekend aan den God van den dag Hot is het waardige
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Dat de apostelen van denkbeeiden , die omkeering predikcn , 
op elkander naijverig z ijn , en vol verwoedheid elkander aan- 
vallen, is zeer natuurlijk; dat de booze geesten der maat- 
schappijen elkander als wolven verslinden, wij kunnen er ons 
slechts in verbeugen; dat de hondsche schrijver van de P u- 
celle een krcet van verwerping doct opgaau tegen den auteur 
van bet Contrat social, ik zal er hem niet oin laken; maar 
als hij van den Val-Travers spreekt zoo als hij gedaan heeft> 
bewijst hij een keer te nicer hoezeer zijn ziel verstoken was 
van een der edelste der zuiverste elementen der poözij, bet 
gevoel voor de natuur.

Tusscben de hooge b e rg en , die bet van alle kanten om- 
ringen, doet de Val-Travers zieh voor als een met verschil- 
lende kleuren prijkend lint. Een dezer bergen draagt den 
naam van Creux-du-Vent (hol van den wind). Men zou zeg- 
gen dat een der vlagen van Aeolus er is opgesloten en op 
zekere uren er in beweging kom t; want men heeft er een 
kloof van ongeveer duizend voet diep, die, wanneer bet 
weder gaat veränderen, inwendig door een schielijk opko- 
menden en voorbijgaanden valwind schijnt tc worden bewogen. 
Bij de opening dier kloof verlieft zieh een witachtig stof, 
dat als een hoos rondwielt cn als een wolk voortdrijft.

Een ander dezer bergen beet le Dos-de-l' Ane (de rug van 
den ezel.) H et schijnt dat deze Jurasche ezel zieh niet ge- 
makkelijk laat bestijgen. Ilij is vier duizend drie honderd 
voet boven den zeespiegel en aan de oostzijde is hij bijna 
onbeklimbaar. Tocli brengt men des zomers koeijen naar 
zijne weiden, en op zijn top heeft men een vrij groote liut.

Tusscben den Creux-du-Vent en Neufchâtel heeft men eene 
andere grot vol dru ipsteen , even als die welke men aan het 
niteinde van het dal van Joux , nabij den oorsprong van den

cn zwarte palcis van Rousseau. Daar legert zieh die sombere bezetenc, die 
vijand van de menschelijke natuur ; opgeblazen van hoogmoed cn van gal verteerd , 

_ ontvlugt hij de wereld en vreest hij den hernel te aanschouweu.



Orbe aantreft, en die door de lieden van hot land de Cava 
di Faie gekeeteu wordt. Men zegt dat deze, tegenwoordig 
met overblijfselen van koloim nen, kapiteelen en gewelfbogen 
opgevulde, rots eertijds ceil schitterend paleis was. De wel- 
dad ige , goeddoende toovergodinnen van bet land hadden er 
hare woning. Over dag gingen zij hier en ginder de woning 
van den landman of de lint van den herder bezoekeu, een 
in rouw verheerend gemoed troosten, een arme ondersteunen. 
Des avonds keerden zij in hare woning te ru g , waarvan het 
aanschouwen gestrengelijk aan den ongewijden blik der s te r-  
velingen verboden was. Op zekeren avond, had een jeugdige 
herder dc stoutmoedigheid deze kuische nvmphen in haar 
kristallen grot te volgen, en de onbescheidenheid haar bij 
het schijnsel van een flambouw te bek ijken , terwijl zij daar 
in slaap lagen. Een van haar ontwaakte en stiet een onheil- 
spellenden kreet nit. Aanstonds verrezen al hare medgezel- 
linnen en namen als verschrikte vogels de vingt. Sedert dien 
noodlottigen nacht heeft men haar niet wedergezien. De ge- 
welven van haar paleis stortten in en de vermetele herder 
werd onder de pninhoopen begraven.

De schijnbaar eenvoudigstc volkslegcnden hebben dikwijls 
een diepen zin. W aarsckuwt ons deze niet voor het gevaar, 
waaraan men zieh door een al te groote nieuwsgierigheid 
blootstclt? Heeft men in de groote werken Gods geen mystc- 
r ieën , die de mensch niet moet trachten te doorgronden, en is 
het n ie t, zelfs in de werkelijkhcden van hot dagelijksche leven , 
onvoorzigtig van al te nabij hetgeen ons ter harte gaat te wil
len onderzoeken en ontleden ? Hoc menig malen stellen wij ons, 
door dat ernstig onderzoek, niet bloot de leugen onder den 
schoonsten schijn van waarheid te ontdekken, en in eene b it
tere misleiding een gelukkige verwachting te zien ondergaan! 
De gcheimzinnigheid is dc beschutting van meer dan een 
geloof. Zoo groot was de eerbied der ouden voor zekere 
geheimzinnige dcnkbcelden, dat zij er een soort van godsdienst



van m aak ten , en zoo is het wijsgeerige denkbcelcl dat Schiller 
ons voorstelt in zijn gedieht : Het gesluvjerde beeid van Sais.

Een jong m ensch , wien de dorst naar wetenschap naar 
Sais in Egypte heen trok , om er de geheime vvijsheid der 
priesters te lee ren , had weldra verscheiden e trappen van 
kennis doorloopen. Zijn onrustige geest clrcef hem gedurig 
verder en de hierophant kon ter naamvernood den ijver van 
zijn ongeduldigen leerling temperen.

//W at heb ik d an ,” riep hij u it, //als ik niet alles heb? 
D uldt de wetenschap het meerdere en het mindere ? Is de 
waarheid gelijk aan de fo rtu in , die zieh in ongelijke deelen 
verdeelt, en die men in groote of in kleine spranken bezit? 
Is de waarheid niet één en ondeelbaar? Neem een akkoord 
u it een harmonie; neem een kleur uit een regenboog weg: 
wat er overblijft is n ie ts , zoolang gij niet het gehecl der 
toonen en het geheel der kleuren vereenigt.”

Zoo onderhielden zij zieh in een eenzamc en zwijgende 
afzondering, waar een reusachtig gesluijerd beeid de blikken 
des jongelings trof. Terstond zag hij het aan cn riep u i t ; 
z/Wat is er toch achter dien sluijer? - De waarheid. — 
W at ! zeide hij, alleen de waarheid zoek ik , en haar verbergt 
men voor mij. —  Ligt dien sluijer met behulp der Godheid 
op, antw oordt de hierophant. Geen sterveling, heeft zij 
gezegd, zal hem oplig ten , indien ik zelve hem niet h e lp , en 
hij die m et een ongewijde en schuldige hand dien heiligen, 
dien verboden sluijer zal clurven w egrukken.. . .  —  W elnu? —  
Die zal de waarheid zien. —  Vrecmde Godspraak! En hebt 
gij zelf hem dan nimmer opgeligt? —  Ik? 0 !  n e e n , nooit! 
en nooit heb ik de verzoeking daartoe gevoeld. — Ik begrijp 
u  niet. Indien er tusschen de waarheid en mij niets is dan 
deze ligte gordijn. . . .  —  En een w e t, mijn zoon, een be- 
langrijker wet dan gij gelooven kunt. Die sluijer, ligt voor 
uw hand, zou zwaar zijn voor uw geweten.”

In gedachten verzonken, keert de jongeling naar zijne



woning tei'ug; de dorst om te weten outrooft hem den slaap. 
In brandend verlangen wentelt liij zieh op zijne legcrstcde 
rond en staat te middernacht op. Met vreesachtigen tred 
wendt hij onwillekeurig zijne schreden naar den tem pel, hij 
klimt den binnenm uur over en met een stouten sprong werpt 
hij zieh in het heiligdom.

Daar staat hij stil te midden van een vreeselijke stilte, 
allcen afgebroken door het gerucht zijner voetstappen. Boven 
door den koepel schict de maan hare zilvercn s tra len , en in 
de duisternis van het heiligdom verschijnt het gesluijerde 
beeid, besehenen door de vorstin van den nacht, als een 
zigtbare Godheid.

Met onzekeren tred  gaat de jongeling voort. Zijne stout- 
moedige hand wil den heiligen sluijer aanraken, maar eene 
plotselinge siddering vaart door al zijne leden en een onzigt- 
barc arm stoot hem verre weg. z/Ongelukkige!” roept hem 
eene inwendige stem toe, z/wat gaat gij doen? W ilt gij de 
Godheid aanranden? Gecn sterveling, heeft de Godspraak 
gezegd , zal dien sluijer opligten, wannecr ik zelf hem niet 
help. — Maar heeft die zelfde Godspraak er niet bijgevoegd : 
z/Hij, die dien sluijer zal afrukken, zal de waarheid aan- 
schouwen?” W at doet het er toe wat daar achter is? zogt 
de jongeling, ik wil hem opligten, ik wil haar zien. — H aar 
zien ! herhaalt de spottende echo.

Hij spreekt en trek t den sluijer weg. Vraag nu wat hij 
gezien heeft. Ik we et het niet. Den volgenden morgen vonden 
de priesters hem bleck en bezwijmd aan den voet van het 
standbeeid van Isis uitgestrekt. W at hij gezien en ondervon- 
den heeft, zijn tong heeft het nooit gezegd. De vrolijkhcid 
van zijn leven verdween voor altoos. Eene diepc smart voerde 
hem ten grave, en wanneer een nieuwsgierige hem ondervroeg, 
luidde zijn antwoord: z/Wee hem , die door een misslag tot 
de waarheid komt; nooit zal zij hem genot schenken.”

De Val-Travers worclt besproeid door de Reuse, die van



haar geboorte af liet voorbeeld van arbeidzaamheid gecft; want 
naauwelijks heeft zij bet ravijn, waarin zij, u it liet meer van 
Etalières körnende, neêrsto rt, verta ten , of zij brengt vijf mo- 
lens in beweging en längs de gelicele lcngtc van haar weg 
brengt zij zagerijcn en andere inrigtingen van nijverhcid in 
w erking, to tdat zij aan liet m eer van Neufchatel konit, waar 
zij eindelijk rust vin dt. Maar in die gelicele uitgestrektheid 
welke zij doorloopt, werkt ook iedereen, mannen en vrouwcn. 
De hinderen zelfs, zoodra zij niet meer naar school gaan , 
vinden hunne bezigheid in liet kantoor of in de werkplaats. 
De Val-Travers is bezaaid inet sierlijke woningen, met wittc 
muren, met groene zonncblinden, en liefelijke dorpen , waar 
de meeste huizen hun tu in tje , hun bloem bed, liun warande 
liebben. Eerst Noiraigue, verscholen in een bogt aan den 
oever van liet riviertje, dat van de rotsen van den Furcis 
stört; voorts het lieve gebucht Rosières, vervolgens de stad 
Travers, hoofdplaats van het district, en niet ver van daar 
Couvet; daarna M othier, welks oudadellijk burgslot men 
uit de verte ziet, gebouwd op een sterke ro ts, en voorhcen 
bewoond door de baronnen van Travers, vervolgens Fleurier, 
welks liaam zijn idyllisch karakter u itd ru k t; eindelijk het lan- 
delijkc Saint-Sulpice.

Ofschoon de bodem , waarop deze lagchcnde dorpen zieh 
verheffen, over het algemeen vrij vruchtbaar is, liebben zij 
hunne uitbreiding en voorspoed meer aan de nijverhcid, dan 
aan den landbouw te danken, voornamelijk aan het vervaar- 
digen van kaut, van uurw erken , en ongclukkigcrwijs ook aan 
het distillerei! van absinth ! Dit bleckgrocne plantje, dat op 
de koude en steenachtigc gronden der bergen wordt ge tce ld , 
heeft niets dan een bitteren smaak, en de likeur, waaraan het 
zijn naam geeft, is aangenaam noch voor het gezigt, noch 
voor den sm aak, noch voor den reuk. E r is echter een groot 
aantal personen , die, na het nu en dan geproefd te liebben, 
er meer en meer smaak in krijgen, even als de ou de Ber-



serkirs van bet Noordcn in den d ran k , die hen tot ecu soorf 
van razernij opwond, even als de Chinczen in den opimn, 
als de Oosterlingen in de haschisch, en bij wie de absinth 
allengskeus een dagelijksche en gebiedende behoefte wordt. 
Door de groote hoeveelheid alcohol, waannede zij is zamcn- 
gesteld, door de verschillende bestanddcelen, die er in ge- 
mengd worden, brengt deze likeur op het gestel van ben, 
die er te vaak gebruik van m aken, de noodlottigste gevol- 
gen te weeg. IIoe veel dappcre Soldaten van Algerie, die 
met leeuwenmoed tegen de Arabische volksstammen gestreden 
hebben, die voi geestkracht aan de gloeijende bitte van de 
vlakte van Mitidja en aan de koude winters van den Atlas 
hebben weerstand geboden, verzwakken langzam erhand, val- 
len af, kwijnen weg door de noodlottige werking van de 
absinth. En die hatclijke flesschen absinth vermenigvuldigcn 
zieh al meer en meer en worden naar alle kanten in omloop 
gebragt. De absinth van Couvet vindt men zelfs in Amerika 
terug. H et is een nieuw vergif, dat bij den whisky en den 
brandewijn moet worden gevoegd, welke de Indianen vuur- 
water of duivelsblocd noemen. Tot mijn groot leedwezen 
moet ik zeggen, dat een der heuvels van mijn dierbare stad 
Pontarlier ook met absinth is beplant geworden.

Uit den Val-Travers komt men door een bergpas, den 
Keten genaam d, ter herinnering aan den tijd , waarin het land 
door een invai van Karel den Stoute word bedreigd, en men 
in den doortogt ijzeren ketencn spande, om de Bourgondischc 
ruiterij tegen te houden. Vandaar komen wij in een oogen- 
blik te Verrières, een nijver dorp op de uiterste grens van 
Zwitserland gelegen. Nog eenige schreden en wij kcere 11 
door een dorp van den zelfden naam in Frankrijk terug , on 
weldra zien wij de onde m uren van het fort Joux voor ons 
oog oprijzen, een oudadellijk kasteel van een der oudste fami- 
lieën van Franche-Comtc, dat tot staatsgcvangcnis en te ge- 
lijker tijd tot bolwerk van onze grens dient. H et is gebouwd



aan den ingang van een naauwcn pas, op een afgczondcrdo 
ro ts , midden in een kring van bergen. Het tijdstip van zijne 
stichting is onbekend. Maar zijne ligging op een der onde 
Romcinsche heerbancn gecft aanleiding te gelooven, dat men 
er een punt van verdediging van liceft gem aakt, reeds in de 
cerstc tijden der geschiedenis van Franche-Com té. In de 
middeneeuwen werd het de zete] eener heerlijkheid, die zieh 
over al de bergen van het baljuwschap Pontarlier u its trek te. 
Met was de heerlijkheid der hcercn van Chitlons, van Joiix en 
Blonay 1. De vorsten van Franche-Com té hadden hct gcwigt 
van het fort Joux begrepen en stehlen er grooten prijs op. 
Filips de Goede legde zijnen onderdanen cene belasting o p , 
om het aan te koopen , en Karel V beval Filips II  nadruk- 
kelijk a a n , het te doen herstellen. In 1815 werd het ons 
door Pruissen ontnom en, dat het bij zijn vorstendom van 
Neufchâtel zou hebben willen voegen. Het werd voor ons 
behouden door het krachtige aandringen van den heer de 
Talleyrand. D it fort bestrijkt tegelijk den weg van Neufchâtel 
en van Lausanne. Met de bolw erken, onlangs op den tegcn- 
overliggenden berg gebouwd, vormt het in een van onze 
Thermopylae een vrij belangrijkc schutsweer.

De namen van eenige gevangcnen, de klagten der onge- 
lukkigen binnen zijne muren ingesloten, hebben het eene smar- 
telijke verm aardheid gegeven. Spaanschc gevangcnen hebben 
in de rots, waarop het zieh verlieft, een diepe put gegraven, 
gelijk aan de beroemde pu t der citadel van Cairo, welk den 
naam van Jozcf draagt. In  een zijner kclders stierf, zegt 
m en, een jonge en schoonc burgtvrouw als slagtoffer van den 
barbaarschen m innenijd haars echtgenoots. Op zijne muren 
ontwaart men nog nam en , m et bevendo hand en in de angst 
voor eene vcrschrikkelijke tockomst, er ingegriffeld. Op Schriften

1 De adellijke familie van Blonay, wier naam dikwijls in do onde kronijken 
der bergen van Erancbe-Comtd voorkomt, bestaat nog en bezit een lief kastecl 
aan de oevers van het meer van Geneve.



getuigen van het lijden en het karakter der gevangenen, nu 
eens door een bittere k lagt, dan door ecu licfdeszucht, dan 
door een woord voi geestkracht. Een is er onder anderen 
merkwaardig door zijne fiere en edele uitdrukking. H et is 
dat van een Spaansch edelm an, Roman de Mendoza :

Este fuerte fué el crisol 

En donde proba la Francia 

La paziencia y la constancia 

D el officiai espaùol.
Tan brillante corno cl sol 

La gloria sera de aquel 
Que a su dever no fué in fidel,

Que achi muclio padecio 

Y que son malos suffria 

Pour a su rey serie fiel 1.

Daar werd in de eerste uitspattingen van zijne opbruisende 
jcugd de onstuimige M irabeau opgeslotcn, wicns ziedende 
hartstogten door geene strengheid tot bedaren kondcn worden 
g eb rag t, en die uit zijne ecnzame gevangenis te gelijk minne- 
brieven deed uitgaan aan zijne m innares, en puntdichten 
tegen de bewindslieden van Pontarlier. Daar stierf Toussaint 
l ’O uvertu re , bij den breeden ha arci, die liera de warm te van 
zijn hemel van St. Domingo niet kon terug schenken. Daar 
kwijnde gedurende verscheidene maanden de Duitsche dichter 
H . von Kleist, de schrijver van den roman Michiel Koolhaas 
en van het drama K atharina van H eilbron , in Deutschland 
zoo teregt geschat. Zijne misdaad was dat hij door het be- 
schimpen van den roem van Napoleon gemeend had de zaak 
zijn vaderlands te dienen. Door de politie des keizers aan- 
gehouden, eerst naar Châlons, daarna naar het fort Joux ge
b rag t, heeft hij welligt binnen de sombere m uren van die

1 Dit fort was de smeltkroes, waarin Frankrijk het geduld en de standvastig- 
heid van den Spaansclien officier beproefde. Als de zon zal de roem blinken 
van hem die zijn pligt niet verried, die liier vcel leed en die zijn lijden droeg 
om zijn koning getrouw te blijven.



vesting de kieraen opgedaan van die ziekelijke m elancholic, 
van die soort van zwartgalligheid, die hem later tot den zclf- 
moord gebragt lieeft.

Dank den hem el, de Veteranen, die het fort Joux bew onen, 
hebben geene gevangenen m eer te bewaren en de vreemde- 
lingen kunnen er binnen treden zondcr vrees 0111 in hunne 
ooren het gerammel der ketenen en het weck lagen van een 
banneling te hooren klinken. Van zijne sterke spitsen zullen 
zij slechts een grootsch schouwspel voor oogen hebben, het gezigt 
op de bewassen bergen, op de valleijen, bezieh! door de
werken der nijverheid, op de be rg h u tten , en de gclmchten
als verdiepingsgewijs op de hellingen der heuvclen hangend. 
H ier is de weg, die naar de abdij van St. Marie ge le id t, in 
de twaalfde eeuw gebouw d, op een vruchtbaren bodcm , 
te midden van pijnboomen, en door onderscheidene H eeren , 
bovenal door die van Chalons verrijkt, die er hunne bcgraaf- 
plaats wilden hebben. Verderop is het uitgebreide dorp 
M outhe, dat allengskens op wies op den met woeste bosschen 
bezaaiden grond, waar St. Simon van C répy, die afstammc- 
ling der koningen, een geestelijke broederschap had gevestigd 
en zelf het voorbeeld van den arbeid gegeven had. Daar is
de weg naar Jo u g n e , het onde Junia van Caesar, zoo als de
kronijkcn zeggen, in de middenecuwen door drie fortcn be
scher md , in 1422 met den titel van kcizcrlijke stad bcgiftigd, 
tlians van zijne magt beroofd , m aar nog van dc lioogte zijner 
bastions, herschapen in terrassen en tu inen , trotsch de bogtige 
valici bestrijkende, die het van Zwitserland scheidt. Dââr is 
het dorp des F o u rb es , dat vóór de omwenteling van 17 8 9 , op 
zieh zelf een kleine republiek u itm aak te , met eigen bestuur 
en regtspleging, geen ander gezag erkennende dan dat zijner 
eigene m agistrate!!, geen regtspraak dan die der Ieden van het 
gild. Aan den voet van het fort ligt het gastvrije klooster, de 
school en de kerk van St. P ie te r , beschaduwd door eeuwenoude 
boom en, beneveus het bloemrijke pad , längs hctwclk de geloo-



vigen in pelgrimstogt zieh gaan nederbuigen nan den voet, 
van een wonderdadig beeid der Heilige Maagd en de kapel 
van Monpetot.

ITet is een klein kunstig gesneden , honten b ee ld je , dat 
reeds in een ver verwijderd tijdstip bestond. De overlevering 
verhaalt, dat een inwoner vati M onpetot, Dumont genaam d, 
dat beeldje uit het Heilige land heeft medegebragt. I le t  
vaartuig, waarop hij zieh had ingescheept om naar Frankrijk 
terug te k ee ren , werd door een storni overvallen en oji de 
Barbarijsche kust geworpen. De Mooren maakten zieh van 
Du mon t m eester, beroofden hem van alles wal hij b cza t, maar 
het gelukte hem zijn kostbaar beeldje te behouden. Veroor- 
deeld om als slaaf een xvreeden meester te d ien en , leidde 
hij langen tijd een leven van smart en vernedering. Na die 
eerste beproeving gelukte het h em , door de zachtheid van zijn 
k a ra k te r , zijncn bewaker eenig vertrouwen in te boezemen. 
Men gebruikte hem voor den landbouw en bewaakte hem 
niet meer zoo van nabij. Op zekeren d a g , toen hij zieh in 
den tijd van den hooibouw midden in het veld bevond, van 
zijn vreeselijken bewaker verw ijderd, werd hij door het denk
beeid om te vlugten als door een bliksemstraal getroffen. 
Hij bestijgt een nmilezel, zet dien in galop, bereikt den oever 
van een stroom , dien hij moet overzwemmen, komt met moeite 
aan den anderen oever en zet gelukkig zijn togt voort. In 
zijn geboorteland teruggekeerd, liet hij een bidcel bouw en, 
en plaatste er het heilige beeldje, waaraan hij zijne bevrijding 
tocschreef. Later werd die bidcel vergroot, vervolgens tot 
een kapel vervormd en met een altaar begiftigd, waar de 
pastoor van St. Pieter en de priesters der nabuurschap dik- 
werf de mis komen vieren. Vóór die kapel verlieft zieh een 
bewonderenswaardig groote en m ajestueuse olmboom. Zijn 
stam heeft meer dan twintig voet omvang en zijne d ik k e , mag- 
tige takken vormen boven het Godshuis een uitgestrekt ge- 
welf als om het tegen de ruwheid des winters en het woeden



des onweders te beschütten. De inwoncrs van het land be- 
schouwen dien reusachtigen boom met eerbied en deze is als 
ingeweven in hun eenvoudig geloof. Zij zeggen, dat in 1793 , 
toen goddelooze handen hunne Heilige Maagd medevoerden, 
de olm boom , welke ieder jaar op een verrukkelijk net van 
groen geleek, geen cnkel blad Voortbragt. Zij verbalen ook , 
dat men hun nog op zekeren dag hun wondenvaardig beeldje 
wegnam om eenige herstellingen aan de kapel te doen, en 
er dien dag een vernielende brand in het gehucht u itb rak .

Niet ver vandaar is de Larm ont, die grootsche vertakking 
van den Ju ra , en in de nabijheid van den Larmont de 111c- 
lancholieke vallei, door een volkslegende beroemd. Men 
verhaalt, dat een der heeren van Joux drie dochtcrs had, 
schoon, maar b'ehaagziek en trouweloos. Alle drie bedrogen 
zonder m edelijden, drie edele en dappere ridders, wier licfde 
zij haddcn willen winnen. Het zijn die zonderling gcvormde 
ro tsen , welke zieh op eenige schreden afstands van elkander 
in de eenzame vallei verhetfen, en welke men de dames 
d 'entreportes noemt 1. Tegenwoordig komcn dergclijke ge- 
daanteverwisselingen niet meer voor, zonder twijfcl onidat 
er gcenc logenachtige vrouwen meer zijn.

ßij het uitkomen van de geheimzinnige vallei der danies- 
d ’en treporte , ontrolt zieh de uitgestrckte vlakte voor ons oog, 
die men den C haux-d’Arlier noemt eil in weinige oogcnblik- 
ken komen wij längs een fraaijen weg te Pontarlier aan.

En n u , waarde lezer, als gij mij wel de eer hebt willen 
bewijzen mij to t hiertoe te vergezellen, vergini mij afscheid

1 Zie de Guide-Manuel du Tauriste dans le Haut Jura Français, door Edouard 
Girod. Een deci in 12°. Pontarlier, 185S.



van u te nemen. Ik heb u, naar rnijn beste w ctcn , in de 
verschillende kantons van" Zwitserland rondgeleid en onze reis 
is ten cinde. Wij zijn in een lief s ta d je , een der licfste 
stadjes van onze negen-en-tachtig departem enten. Gij zult 
met genoegen staren op zijne g roo te , breede, reg te , en sierlijk 
gebouwde straa t, die aan den eenen kant uitzigt geeft op dc 
koornvelden van C haux-d’A rlie r, en aan de andere op de 
golvende hellingen en de omwolkte toppen van den Larmont. 
Gij zult met genoegen zijne eenvaardige kerk van St. Bénigne 
z ien , en haar majestueusen to re n , van welks top een wachter 
u iederen nacht liet nur toeroept, volgens de gewoonte, die 
langen tijd in verschillende provinciën van Frankrijk heeft stand 
gehouden, en nog in verscheidene streken van hot Noorden 
bestaat. Als gij, 11a eenige wandelingen h e r-  en derwaarts 
op de Cours, aan den oever van den D oubs, of op de es
planade van den M ont, in deze kleine bergstad een gastro
nomische proef wilt doen, ga dan naar het hôtel National. 
Men zal u daar forellen, karpers, krceften, en in den jagt- 
tijd snippenpastci of lijstergebraad voorzetten, zoo als er nog 
nooit een uit de keuken van Chevet en Potei is te voorschijn 
gekomen.

Maar na dat uitstapje, dat gij zoo pas naar Zwitserland 
hebt gedaan, maakt gij welligt liaast om naar uwe haardsteden 
terug te keeren. Daarvoor staat een diligence gereed oui u 
door Salins op den spoorweg naar Lyon, of door dc ver- 
rukkelijke valici van M outhier naar Besançon, of door het 
schilderachtige dal van Remonot naar Morteau te brengen. 
Ik kan zoo spocdig niet vertrekken. H ier is het kleine plekje 
gi'onds waar ik geboren b e n , hier zijn de herinneringen mijner 
jeugd , het huis, waar mijne ouders lccfden, de school waar 
ik leerde spellen, de kerk , waarheen mijne moeder mij ge- 
leiddc; hier zijn vrienden, die ik wensch weêr te zien en die 
mij een teedcre genegenheid toedragen. Niet dan inet weêr- 
zin verlaat ik die dierbare stad, ik kom er inet vreugde



terug  en telken mani als ik er terugkeer, herhaal ik met 
opregte hartelijkheid haar onde volksspreuk :

On ot biau verie, deverie,
On ne voit ra d’ té que' Pontalie.

Waar men henentrekkc of niet,
Pontarlier men nergens ziet.
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