
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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EERSTE HOOFDSTUK.

ija jii ïö . fcjivttgwi,. b_ri srropdativr

„ W at zou de reden zijn," vroeg ik mij zelveh , v<5<5ir

vele jaren, af, ,? toen napoleon zijnen ijzeren fchepte'r

over België nog zwaaide, dat niet alleen fomffiigen ■van

mijne landgenooten , maar ook Èngelfchen , Franfchen eli

Duicfchers zich naar Zuid-Eraband , en wel voornamelijk

naar Brusfcl begeven , dat zij eenigen tijd aldaar vertoe

ven 3 en, bij hunne terugkomst, met ophef fpreken van il

het genoegen , dat zij aldaar gefmaakt hebben ?"

De oordeelvellingen der reizigers zijn , wanneer 2ij an

dere landen bezocht hebben , gemeenlijk zeer verfchillen-

de ; de eene prijst , hetgeen de andere laakt , en dit hangt

veeltijds1 af van het karakter, de denkbeelden en de leef

wijze der reizigers zelven ; doch omtrent België en het

verblijf in het zoo fraai gelegen Brusfel komen zij allen

hieromtrent overeen , dat zij die ftad en haren bekoorlij

ken omtrek met tegenzin hebben verlaten , en dat zij de

eerlte gelegenheid de beste zullen aangrijpen , om zich we

derom derwaarts te begeven.

Het voorbeeld van zoo Vele menfchen, waaronder zich

eenige lieden van kunde en goeden fmaak bevonden , heeft

Invloed ; en gevoelende , dat ik , na eene onafgebrokene

infpanning van geest en raoeijelijke werkzaamheden , eene

1
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<' . v . -

uitbanning noodig had , befloot ik , België te gaan be-

zigtigen.

Ik begaf mij vóór den dageraad op reis , het weder was

gunftig , en niet lang daarna rees de zon uit de kimme

met majesteit naar boven. Dit fcheen niemand der reizi

gers , die zich in den wagen bevonden , te treffen , dan

een Duitfcher, welke dit bekoorlijk tafereel met eene ftil-

le aandacht befchouwde.

Dit gaf weldra .aanleiding tot onze gefprekken , en tot

mijne blijdfchap merkte ik op , dat hij de beste jaren van

zijn leven aan mijne geliefde letteroefeningen en aan de

wijsbegeerte had toegewijd , en dat hij de voornaamfte

dichters en redenaren , niet alleen der oudheid , maar ook

der latere volkeren kende.

Zoodra ik mijne verwondering te kennen gaf , dat ie

mand , die flechts voor zijn vermaak fcheen te reizen ,

zoo ervaren was in al datgene , hetwelk tot de ware en

grondige geleerdheid betrekking had , verhaalde hij mij ,

dat hij hoogleeraar was aan eene der Duitfche hoogefcho-

len, dat ,zijn naam was von H. . . . , en dat hij den tijd

van zijne vacantie zou doorbrengen met België en nader

hand Engeland te bezigtigen , even als hij , twee jaren

geleden , Frankrjk , Italië en Holland bezocht had. Bij

onze aankomst te jintwerpcn namen wij onzen intrek in

hetzelfde logement , wij vertoefden aldaar flechts eenen

dag , dewijl wij van voornemen waren , naderhand die ftad

met meer opmerkzaamheid te befchouwen , en reden ver

volgens naar Brusfel.

Het was reeds laat in den avond, toen wij in een loge

ment , niet verre van het Park gelegen , aankwamen-, het

foupé ftond gereed, waarvan wij met eenige reizigers ,

die even te voren fchenen aangekomen te zijn , gebruik

maakten. Tot onze verwondering werd er, zoo lang eeni

ge Franfche officieren en ambtenaren aldaar tegenwoordig
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waren , weinig gefproke'h ; doch zoodra zij vertrokken ,

gingen alle tongen los ; voornamelijk fchetften eenige in

woners van Vlaanderen den rampzaligen toeftand , waarin

hun vaderland zich , gedurende zoo vele jaren , bevond.

Zij noemden napoleon den grootften dwingeland , die

immer had geleefd, en fchetften den prefekt en verdere

Franfche- ambtenaren met de zwarrfte kleuren af j doch

zoodra er wederom een officier de zaal intrad , zwegen

zij dadelijk fHl.

Wij moeten met ons gelaat onze verwondering daarover

te kennen gegeven hebben ; want een der vreemdelingen

fluisterde mij aan het oor , dat men hier op zijne hoede

zijn moest , dewijl men aan alle kanten door verfpieders

omringd werd , en dat een enkel woord tot minachting

der Franfche regering genoegzaam was, om naar eene ake

lige gevangenis gefleept te worden.

Dit zelfde hoorde de heer von H. . . . , den volgenden

morgen , van den hospes , die hem aanmaande , om zeer

voorzigtig te zijn , al hetwelk mij eenig berouw deed ge

voelen , dat ik den vrijen Hollandfchen grond had verla

ten , om telkens blootgefteld te zijn aan de dwingelandij

van fchraapzuchtige en trotfche menfchen. Terwijl wij

naar het Park wandelden , ten einde hetzelve , en vervol

gens de ftad te bezigtigen , namen wij ons voor, zeer be

dachtzaam te zijn , met niemand , wie hij ook zijn mogt ,

over politieke zaken te fpreken , en ons enkel met de fraai-

je landelijke gezigten te verlustigen.Wij wandelden met groot genoegen door alle de lanen ,

welke, aan alle kanten , door fchoone en groote gebou

wen omringd zijn ; eenige banken en ftoekjes waren reeds

door bejaarde heeren bezet, die, twee aan twee, zeer

vertrouwelijk met elkander over gewigtige zaken fpraken ;

doch zoodra zij opmerkten , dat wij hen met eenige aan

dacht befchouwden , fchenen zij ons voor verfpieders aan

x*
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aan te zien ; want zij ftonden met drift op en vervolgden

hunnen weg.

Wij beklommen daarop de hooge wallen , (de fraaije

boulevards waren als toen nog niet aangelegd) en ver

maakten ons met het uitzigt over de daaronder liggende

akkers en velden. Aan de eene zijde zagen wij in eene

vallei dorpen liggen, van welker huizen Hechts de daken

zigtbaar waren ; elders vertoonden zich hooge bouwlanden

en wijduitgeftrckte bosfchen.

Zoodra wij tot aan de Namenfche poort gekomen wa

ren , volgden wij , ongemerkt , eenige landlieden , die uit

de ftad kwamen. Een weinig voortgegaan zijnde zagen

wij een dorp vóór ons liggen , in welks midden een groo-

te vijver lag , omringd van wit geverwde huizen , welke

zich onder het hoog geboomte fchenen te verfch uilen ; wij;

vroegen naar den naam , men zeide , dat het Ixelks was , '

en dat wij aldaar, zoo wij vermoeid waren van het wan

delen , eene goede gelegenheid zouden vinden , om een

weinig te rusten.

Eer wij den berg afdaalden , verlustigden wij ons met

de befchouwing van eenige fraaije landhuizen en met het

gezigt over het dorp , naar de daarachter liggende bouw

landen en bosfchen. Na hier eenigen tijd gewandeld te

hebben , rustten wij eenige oogenblikken uit in eene aan

den vijver gelegen herberg. Wij werden aldaar met gul

hartigheid ontvangen , en aan onze fpraak hoorende, dat wij

vreemdelingen waren , verhaalden de bewoners ons , welke

rampen zij, federt de komst der Franfchen , geleden hadden.

„ Onder maria theresia ," zeide de hospes , ,, wa

ren wij niet ongelukkig , offchoon wij ontevreden waren

en altoos klaagden ; doch thans worden wij voor onze

ondankbaarheid naar verdienfte geftraft , en weldra zullen

wij', door allerlei foort van afknevelingen , tot den bedel-

zak gebragt worden : mijn hart fehreit , mijne heeren l
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als ik de ellende van onze dorpbewoners en landlieden

aanzie, en zoo het op die wijze moet voortgaan, zullen

er in dit kanton niets anders meer overblijven , dan oude

mannen , vrouwen en kinderen ! " „ Gij kunt u geen

denkbeeld maken ," dus vervolgde hij , „ hoc ongevoelig

die foldaten zijn, als een zoon uit het huis van zijne ou

ders wordt weggevoerd, zij fpotten met hunne tranen; ik

heb dit niet hooren vertellen ; maar mijn oudfte zoon , die

aan een braaf meisje verloofd was , en die , binnen eenige

weken , door het huwelijk zou zijn verbonden geworden ,

is door twee onmedoogende ruiters uit onze armen ge

rukt ; of hij leeft , of dood is , weet ik niet , dit alleen

weet ik, dat zijn meisje door den fchrik hare gezondheid

heeft verloren ; dat mijne lieve 'vrouw uit hartzeer is ge-

ftorven , en dat het genoegen van mijn leven , federt zijn

vertrek en haren dood , zoodanig is verbitterd geworden ,

dat ik , eiken morgen , bid , dat die dag de laatfte zij van

■mijn ellendig leven!"

„ Ten einde gij zoudt kunnen zien, dat ik de waarheid

fpreke, wendt dan uw oog eens naar alle kanten, gij zult

■zien , dat' het land in dezen omtrek niet meer door man

nen en jongelingen , die in den bloei zijn van hunne ja

ren, bewerkt wordt, maar door grijsaards en vrouwen,

vergezeld van hare zuigelingen , die in het gras , of op

eenige dorre bladeren nederliggen , terwijl hunne moeders

al zuchtende het land befpitten of bezaaijen.

Toen wij opftonden , fcheen de hospes berouw te heb

ben , dat hij zoo openhartig met ons gefproken had.

„ Ik bid u , verraadt mij niet ," zeide hij , „ want zoo gij

■ergens verhaaldet , al -wat ik u gezegd heb , zou . ik ,

jaren lang , in de gevangenis verkwijnen ! " Wij verze

kerden hem , dat hij ons zoude belcedigen , zoo hij ons

voor verfpieders aanzag; dat wij daarenboven overtuigd

waren , dat bij de waarheid had gefproken , en dat wij hem
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ten bewijze , dat wij hem , om zijne openhartigheid , hoog

achtten ,. meermalen zouden komen bezoeken.

Zoodra wij den berg wederom opklommen, wendden

wij ons telkens om , ten einde dat fchoone oord nogmaals

te befchouwen , en wij verwonderden ons geenszins , dat

dit land door zoo vele vreemdelingen bezocht werd ; doch

wij ftaakten onze loffpraak, toen wij achter ons het ge

trappel van eenige paarden hoorden ; met ontroering zagen

wij, dat twaalf jonge boeren, waarvan de oudfte naauwe-

lijks twintig jaren eud fcheen te zijn, aan de paarden der

ruiters waren vastgebonden en voortgefleept wierden, om

de ftraffen te ondergaan , die voor diegenen waren vastge-

fteld, welke geweigerd hadden zich tot de krijgsdienst

aan te geven , of de vlugt hadden genomen.

Met een bloedend hart zagen wij die jongelingen, wel

ke door hunne weenende ouders of naastbeftaanden van

verre gevolgd waren , achterna , dewijl zij , gelijk men ons

op den weg verhaalde , wel vechten wilden voor hun va

derland , maar geenszins tegen vreemde volkeren , welke

gij niet verftaan konden , en dat alleen , om den Keizer nog

grooter te maken, dan hij thans was. Zoodra zij uit ons

oog waren , gevoelden wij wederom groot mededoogen ,

toen wij eenige oude mannen en vrouwen met kinderen ,

aan beide kanten van den weg, den moeijelijken arbeid

-op het land zagen verrigren ; de aanhoudende arbeid en

het gemis van het noodige voedfel fchenen hunne krachten

te hebben uitgeput , de armoede had hunne aangezigten

zoo bleek gemaakt als een doode, hunne kleederen, voor

namelijk die van hunne kinderen , waren verfleten , het

bloote ligchaam vertoonde zich, 'op hunne ruggen en fchou-

ders , door de fcheuren en gaten henen.

Dit gezigt bragt ons in eene treurige flemming en wij

verhaastten onze treden , om de flad te doorkruifen ; doch

aan de poort werden wij door twee YVaalfche commifea
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vastgehouden en aangeftaard met oogen van moordenaren ,

en offchoon zij ons , bij het uitgaan uit de ftad , gevraagd

hadden, of wij van pasfen voorzien waren , en zulks met

ja was beantwoord , fchenen zij nogtans te vermoeden ,

of liever te wenfchen , dat wij ze niet bij ons hadden ,

en dat zij , door dit verzuim , een goed drinkgeld zouden

ontvangen ; doch zij werden in hunne verwachting be

drogen , wij vertoonden dezelve , waarop zij al vloekende

en morrende wederom naar hunnen verfpiedtoren terug

keerden.

Wij daalden , langs de Namenfche ftraat , af naar bene

den , onder het voortgaan opmerkende , dat eenige aan

zienlijke huizen in bemorste cazernen waren veranderd.

Zoodra wij in de Magdalenaftraat gekomen waren, had

alles een meer vrolijk aanzien , door eenige opgefierde win

kels , welker glazen met goederen van verfchillende kleu

ren prijkten , twee of drie vrouwen zaten met treurige

aangezigten achter de toonbank ; doch zoodra zij befpeur-

den , dat er een man of vrouw, flechts hunne oogen wend-

dea naar al hetgeen te pronk was opgehangen , vlogen zij

met drift van haren floei op , ten einde die nieuwsgierigen

binnen te lokken ; niet anders dan eene hongerige fpin ,

die op het eerfte geritfel en het bewegen van haar web-

be, gezwind naar hare prooi nederdaalt.

Mijn reisgenoot had lust , om iets voor zijne echtgenoo-

te uit Brusfel mede te brengen , hij vroeg mij , of ik ge

duld had , om hem te vergezellen , dewijl wij alsdan ge-,legenheid zouden hebben , om dien uitwendig fraaijen

winkel van nabij te befchouwen. Wij traden binnen ;

doch zeer fpoedig ontdekten wij, dat die winkel, die met

den naam van magazijn prijkte , eene akelige ledigheid .

vertoonde, en dat het grootfte gedeelte van hetgeen. zich

in denzelven bevond , vóór de glazen ten toon was gefpreid.

Al hetgeen mijn reisgenoot begeerde te koopeh , bezaten
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z;'j juist niet; doch zij verzekerden, dat zij het elk oogen-

blik van Parjs verwachtten, dat het, zonder twijfel,

reeds was afgezonden, en dat hij haar oneindig ver-

pligten zou , indien hij de moeite wilde nemen , om , bin

nen twee of drie dagen ,. terug te komen. „ Wij .durven

thans zoo veel niet in te koopen als weleer," zeide de

vrouw van het huis , „ door de knevelarijen der Franfche

ambtenaren lijden wij onuitfprekelijk ! Helaas ! waar zijn

die gelukkige tijden , toen wij , onder het beftiyur van

eene Oostenrijkfche Vorstin zonder kommer leven konden !

Zoo lang wij onder de heerfchappij zijn van dien . . . . ;

doch laten wij zwijgen en verdragen ! mijn hart zegt mij ,

dat er eens eene uitkomst komen zal ! de armoede is on

uitfprekelijk , de eene bankbreuk is eene voorbode van ve

le anderen ; huizen als paleizen worden voor de afbraak

verkocht , en het gras groeit in de meer afgelegene pleinen

en ftraten." , ::.-., ; :' '> \- \ .

„ Lieve moeder!" zeide hare dochter, „ bedwing toch

uwe tong , en offchoon het mij toefchijnt , dat die vreem-

ce heerengeene verfpieders zijn, zouden zijnogtans, zon

der het te weten, dat zij u geheel ongelukkig zouden

maken , uwe gefprekken , in tegenwoordigheid van ande

ren , kunnen herhalen." „ Zijt daaromtrent gerust," zei

den wij bijna te gelijk, en terwijl wij nog fpraken , dreun

den de glazen door het bulderen van het kanon.

„ Al wederom een rampfpoed !" hernam de moeder-,

,T dat is 'het teeken van eene ware , of voorgewende over

winning ; al wederom vernieuwde kosten , dewijl er he

den avond geïllumineerd moet worden , en terwijl wij

niet 200 veel winnen kunnen , om de helft van onze huis

huur te betalen, moeten wij nogtans ons geld verfpillen

met onze woning , tegen onzen zin en wil , telkens te

verlichten !" r: >-.' j ..;

Ten deele uit mededoogen , ten dcele uit befcheiden-
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"beid , dewijl de goede vrouw zoo veel moeite had aange

wend , om hetgeen zij gaarne verkoopen wilde , aan te

bevelen , kocht de heer von H. . . . eenige dingen , die

bij niet noodig had. Zij bemerkte zulks, 'en om blijken

te geven , dat zij gevoelig was voor die beleefdheid , ge

leidde zij ons tot aan de deur en bedankte nog verfchei-

den malen voor 'de eer, die wij haar hadden aangedaan.

Zoodra wij tot digt bij de St. Nikolaas kerk gekomen

waren , hoorde mijn reisgenoot op den ftoep Van een' ta

bakswinkel Hoogduitsch fpreken , en daar hij zich van

ihuif wilde voorzien , traden wij binnen. De vreugde van

den koopman was groot , toen hij niet alleen zijne land

taal hoorde fpreken , maar ook vernam , dat de heer von

H. . . . in die zelfde ftad geboren was ; wij moesten in

zijne kamer komen , alwaar hij gulhartig eenige verver-

fchingen wilde voorzetten, waarvoor wij hem bedankten.

Zij fpraken eerst over hun vaderland ; de koopman deed

vele vragen naar zijne oude bekenden; eindelijk zeide hij,

dat hij zich verheugde, dat hij nog eens zijnen boezem lucht

kon geven, dewijl hij, altoos omringd zijnde van verfpieders

en valfche vrienden , reeds vele jaren had moeten zwijgen.

Weleer vóór dat de regie bekend was , won ik veel geld ,

men leefde hier in rust , dit veroorzaakte , dat de men-

fchen gulhartig met elkander verkeerden ; het land is ge

zond en door zijne bergen en valleijen bekoorlijk ; doch

het ftnartte mij toen reeds , zoodra ik de Belgen nader leer

de .kennen , dat ik telkens zulke hevige klagten tegen het

gouvernement moest aanhooren , en dat zij , altoos naar

verandering hakende, de zachte Oostenrijkfche regering,

zonder reden , befchimpten en befpotten ; ik merkte wel

op , dat hunne klagten uit domheid voortkwamen , dat zij

altons van elkander in gevoelens verfchilden naarmate van

hunne opvoeding ; doch ik was altoos beducht , dat zij ,

te eeniger tijd, voor hunne ondankbaarheid en wispelturig
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hcid geduchte ftraflèn zouden moeten ondergaan ; die ftraf-

fen , mijne heeren ! lijden, zij , helaas ! thans onophoudelijk;

want naauwelijks had napoleon door kracht van wapenen

de Belgen ten onder gebragt , of zij bemerkten het ge

duchte onderfcheid tusfchen de zachte Oostenrijkfche rege

ring en die van eenen gevreesden dwingeland! Nu hoorde

men zuchten en klagen, men vergeleek den verleden toe-

ftand met den tegenwoordigen ; hunne zonen werden naar

de flagtbank voortgeileept ; vrome zielen zagen hunne ge

liefde kloosters vernietigen , en de geestelijken, dat hun ge

zag gefnuikt werd ; en daar zij te voren , door hunne on

tevredenheid en wispelturig karakter, zonder reden klaag

den , moeten zij thans zwijgen , dewijl de minfte tegen

kanting tegen de bevelen van den Corfikaanfchen dwin

geland ten fterkfte geftraft wordt. De belastingen wer

den verdubbeld, die de betaling weigert, of buiten ftaat

is , dezelve te voldoen , wordt in de gevangenis geworpen;

de armoede neemt meer en meer toe , alleen de ambtena

ren , die door het Franfche gouvernement zijn aangefteld ,

leven , vooral ook door allerlei flinkfche wegen , in vol

len overvloed , en mishandelen , ten einde gunst van hun

nen Keizer te verwerven , hunne medeburgers nog heviger

dan de Keizer zelf.

Toen de koopman zag , dat het tafereel , hetwelk hij

ophing , ons eenigzins treurig maakte , verzocht hij ver-

fchooning , dat hij zoo vele klagten bij ons had uitgeftort ,

dewijl wij , zonder twijfel , hier gekomen waren , om ons

eenige dagen te verlustigen , en het land te bezigtigen.

Hij fprak vervolgens over de openbare vermaken , over

den fchouwburg , de bals , de concerten en koffijhuizen.

„ Gij moest ze gaan zien ," zeide hij ; „ doch , als gij

den fchouwburg intreedt , zult gij , bij de befchouwing

van zulk een' drom welgekleede mannen en vrouwen ,

op de gedachte komen , dat wij hier in een aardsch pa
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radijs leven ; gij zoudt u bedriegen ; want als gij alle die

zoo fraai uitgedoste heeren en dames onzigtbaar naar hun

ne woningen kondet vergezellen, zoudt gij weldra opmer

ken, welk eene armoede in vele van die huisgezinnen

heerscht , zij vermaken zich en fleren zich op ten koste

van hunne magen , of van hunne fchuldeifchers. Hebt

gij meer lust het land te zien , bezoekt dan , op feestda

gen , de drie fonteinen en het zoo fraai gelegen Boitsfort,

of reist naar Namen , Hoei en Luik ; gaarne zou ik u

op dit togtje vergezellen, doch ik durf mijn huis niet ver

laten , dewijl er naauwelijks een dag voorbij gaat , dat wij

door geene inkwartiering gekweld worden , en vele huis

gezinnen , die met kinderen overladen zijn en naauwelijks

voor zich zelven brood hebben , om te eten , moeten da

gelijks twee of drie hongerige foldaten voeden !"

Na affcheid van den koopman genomen te hebben , gin

gen wij naar een van de vermaardfte koffijhuizen , om de

nieuwspapieren te lezen ; hetzelve was opgevuld met

Franfche officieren en ambtenaren , zij fpraken overluid

over de roemrijke overwinning , die de Keizer behaald

had , en daar zij , zoo zij voorgaven , hierover ten fterkfte

verheugd waren , voeren zij hevig tegen de Belgen uit ,

dat zij in hunne vreugde niet fchenen te deelen.

„ Welk een contrast," zeide een hoofdofficier, „ tus-

fchen dit fraaije en vruchtbare land , en tusfchen de men-

fchen , die het bewonen : men ziet hier thans niets dan

treurige aangezigten en men hoort hier niets dan klagten.

Hebt gij. ooit dommer en bijgelooviger fchepfels gezien?"

vroeg hij aan een' kapitein , die tegen hem over zat. De

ze beweerde , dat , daar de lucht zeer gezond was , zulks

veroorzaakt werd door het onmatig drinken van krachtige

bieren , die den geest verdoofden ; dronken zij wijn , zoo

als bij ons , zij zouden ten minfte naar redelijke menfchen

gelijken ; nogtans heb ik opgemerkt , dat vele fatfoenlijke lie
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den, die eerie betere opvoeding gehad hebben en zich

minder door domme en waanwijze geestelijken laten lei

den , niet zoo onbefcheiden klagen■, of ons , omdat wij

Franfchen zijn , verachten.

Wij lazen hierop eenige dagbladen , die Hechts opgevuld

waren met uitbundigen lof over behaalde overwinningen ,

en daar men aan den ftijl en aan vele woorden , die door

de echte Franfchen niet gebezigd worden , zien kon , dat

zij door Belgen waren gefchreven , fchenen zij nogtans

den moed niet te hebben, om hunne klagten met die van

hunne landgenooten te paren , dewijl zij zware ftraffen

zouden moeten ondergaan, als zij iets tot nadeel der rege

ring hadden gemeld»

. Wij begaven ons vervolgens langs eenen anderen weg

naar ons logement , onder het voortgaan opmerkende , dat

aldaar de meeste huizen venveloos waren , dat het gras en

onkruid welig op de ftraten en pleinen wasten , en dat al

les wat wij zagen , blijken gaf van groote armoede en

morfigheid.

Aan den maaltijd werd wederom weinig gefproken , de

een fcheen den anderen te mistrouwen , het eenig onder»werp was de fchouwburg en het prijzen of laken van

eenige tooneelfpelers en zangeresfen. Wij ftonden fpoedig

van de tafel op , ten einde een ander gedeelte der fhd te

bezigtigen. Eenige uithangborden trokken de aandacht

van den heer von H. • . . , voornamelijk een vóór een

klein winkeltje , alwaar met groote letters gefchreven

ftond, dat hier een profesfor zijn verblijf genomen had,

die zoo even van Parjs was gekomen en roem verworven

had door zijne uitrekende bekwaamheid in het haar fnij-

den ; verder zagen wij eenige vervallen huisjes , alwaar

zeer bekwame profesforen woonden, die onderwijs gaven

in het lezen en fchrijven ; . elders hoorden wij van eene

academie fpreken, alwaar men onderrigt ontving in het
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paard rijden en in het fchermen ; ook vernamen wij , dat

een timmerman , een metfelaar , een loodgieter en fchoen-

maker zich zeer verftoord hielden , als men hen niet met

den naam van artistes begroette.

Met eenige verwondering lazen wij ook op een fraai

uithangbord , hetwelk aan den gevel van ten klein huisje ,

niet veel grooter dan eene duiventil , was vastgehecht , dat

hier het alom vermaarde magazijn was van allerlei foorten

van wollen koufen. Hetzelfde troffen wij ook in vele

andere fIraten aan , hetgeen den heer von H. . . . deed

vermoeden , dat het woord winkel bijna geheel fcheen ver

bannen te zijn.

De huizen der bakkers trokken almede onze aandacht ,

dewijl niet alleen brood , kaas , boter en koek , maar ook

allerlei foorten van kruidenierswaren aldaar verkocht wer

den , voorts papier , pennen , lak , brandewijn , telhou-

ten , mostaard , Haarlemfche olie en zwavelftokken.

Ten einde van onze wandeling een weinig uit te rusten,

begaven wij ons naar den fchouwburg, welke reeds één

uur vóór dat het fcherm zou worden opgetrokken , zoo

opgevuld was met menfchen , dat wij naauwelijks plaats

konden vinden ; de walm van de lampen en de adem van

zoo vele menfchen , vervolgens het gedrang , het gewoel

en het geftadig gefchreeuw deden ons bijna befluiten , om

wederom weg te gaan , te meer daar eenige zoogenaamde

heeren , die in het parterre achter de dames met groote

hoeden zaten en haar wilden dwingen dezelve af te zetten,,

dewijl zij noch zien noch hooren konden , zoo fterk

fchreeuwden , dat mijn reisgenoot zich verbeeldde , dat er

een hevig gevecht zou plaats hebben ; hij moet zekerlijk

met eenige angstvalligheid hebben rond gezien, dewijl hij

in zijn land aan zulk een geweld niet gewoon was. Een

heer , die een Engelschman fcheen te zijn en naast hem.

zat , merkte dit op, en ftelde hem daaromtrent gerust.
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„ De Belgen ," zeide hij , „ zijn een zonderling volk ,

wanneer men in andere landen fluistert, fchreeuwt men

hier als een hongerige roerdomp ; doch het blijft bij

fchreeuwen en razen , aan hun zwetfen zou men denken ,

dat zij vol moed zijn , doch het is de lafhartigfte natie

der wereld ; zoodra men hen onder de oogen durft te

zien , zijn zij even als de honden , die men met den ftok

dreigt , zij deinzen alsdan dadelijk al jankende terug ; doch

hebben zij de meerderheid aan hunne zijde , zijn zij van

de overwinning bijna zeker , alsdan zijn zij vol vuur en

leven , en zoodra zij met een groot aantal eenige weinige

weerloozen op de vlugt hebben kunnen drijven , kraaijen

zij triomf."

Wij gaven daarop onze verwondering te kennen , dat de

fchouwburg met zoo veel volk was opgevuld , niettegen-

ftaande het blijkbaar was, dat de meeste menfchen in ar

moede leven. „ Die allen , die daar ftaan of zitten ,"

hernam de vreemdeling , „ hebben kaartjes gratis ont

vangen ; anderen komen hier uit fpaarzaamheid , zij

verteren , als zij geabonneerd zijn , flechts één frank ;

doch blijven zij te huis, alsdan hebben zij, eiken avond,

aan vuur , licht en bier veel meer noodig ; komen zij te

rug , dan zijn zij vermoeid van het hooren , en trachten

den eetlust door den flaap te verdrijven ; zijn zij nogtans

na een' fchralen maaltijd wat al te hongerig, dan wordt

hunne maag met brood, en hunne dorst met helder fon

teinwater al fpoedig geftild."

„ Er zijn echter vele uitzonderingen ," dus vervolgde hij ,

„ die heeren en dames , die op den eerften rang zitten ,

zouden met zulk een fober foupé niet te vreden zijn ;

eenige zijn rijk en de overige zijn Franfche officieren en

ambtenaren, die wel zorg weten te dragen, dat zij van

eene ledige maag geen overlast lijden. Die zoo prachtig

opgefchikte dame, die naast dien generaal zit en thans

, >
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.met verachting op alle menfchen nederziet, offchoon zij

vóór zes jaren , nog zoo arm was als eene mier , is de

vrouw van eenen aannemer van levensmiddelen voor de

Franfche troepen; hare benijders willen wel zeggen, dat

zij , door hare innemendheid en achting , die zij den gene

raal toedraagt , haren man , op wiens gelaat de domheid

ftaat afgemaaid, in het bekomen van die aanneming zeer

behulpzaam geweest is."

„ Wie zijn die jonge dames," vroeg de heer von

H „ die de rozen zoo bevallig op hare wangen ge-fchilderd hebben, en in de laagte in die donkere loges

zitten , even als in de holen der Cyclopen ? " „ Dat zijn

de eerbare priesteresfen van de godin van Paphos en Cni-

dus," antwoordde de Engelscliman al glimlagchende , „ en

daar alle menfchen onder het gebied van napoleon alhier

zoo veel fchade geleden hebben en nog lijden , zoodat de

waarde van hunne bezittingen zeer fterk verminderd is ,

fchijnen, federt de komst der Franfche militairen, de ac

tiën van deze nimfen te ftijgen."

Dewijl het fhik , dat gefpeeld werd , ons bekend was ,

bragten wij den tijd al koutende door ; de vreemdeling

verhaalde ons , onder anderen , dat hij met opzet in België

gekomen was, om de natie, waarvan hij veel had hooren

fpreken , van meer nabij te leeren kennen ; doch dat hij ,

na een verblijf van eenige maanden , nog niet wist , welk

een denkbeeld hij van hen vormen moest , en dat hij dus

zijn gevoelen daaromtrent zoude opfchorten , totdat hij

nog eenige maanden onder hen had doorgebragt; dit kon

hij echter niet verzwijgen , dat de vrouwen van weigeze

ten burgers hare mannen , in arbeidzaamheid en goede hoe

danigheden , verre overtroffen.

„ Zoo de heeren lust hebben eenige menfchen uit den

burgerftand eenigzins te leeren kennen ," dus ging hij

voort , „ zal ik u naar eene estaminé geleiden , welke
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door deze lieden , eiken avond , bezocht wordt , en daar

gij , even als ik , misfcbien niet begeerig zijn zult , om

het naftuk te zien , waarin het borstbeeld van napoleon

zal gekroond worden , zullen wij , vóór dien tijd , den

fchouwburg verlaten , want mijne tong is niet gewoon

iets te zeggen , dat tegen mijn hart ftrijdt , even zoo is

het met mijne handen gefield, zij kunnen niet toejuichen,

hetgeen mijn hart veroordeelt ; en zag intusfchen iemand ,

dat ons handgeklap , naar zijn denkbeeld , niet luidruchtig

genoeg ware , wij zouden gevaar loopen van door fommï-

ge lieden mishandeld , of uit den fchouwburg geworpen

te worden."

Wij betuigden van hetzelfde gevoelen te zijn , en bega

ven ons naar buiten : na eenige iïraten te zijn doorgegaan ,

kwamen wij , langs eenen fmallen gang , in eene ruime

zaal , alwaar meer dan dertig heeren aan kleine tafeltjes

zaten , die met kannen en glazen waren opgevuld.

Dewijl zij allen te gelijk met luide ftemmen fpraken , en

wel zoodanig , dat wij vermoedden , dat er twist ontftaan

zoude , was het onmogelijk te hooren , wat een der be

dienden ons vroeg ; doch de Engelschman gaf met teeke

nen te kennen , dat wij iets begeerden te drinken , waarop

wij weldra van bier en de noodige glazen voorzien werden.

Zoodra er eenige van de luidruchtigften vertrokken wa

ren , en men dus fommigen verftaan kon , fprak men tot

onze verwondering hier zeer openhartig , men fcheen voor

geene verfpieders beducht te zijn ; een loodgieter , die ,

naar zijne gedachten , zeer ervaren was in zaken , die de

regering van het land betroffen , keurde de handelwijze

van den prefect en van den gouverneur ten fterkfte af,

en verzekerde, dat hij, in hunne plaats zijnde, verftan-

diger zou zijn te werk gegaan. Een ander had zeer veel

op de krijgskunde van napoleon te bedillen, hij zou

dien ftrijd in veel korteren tijd hebben doen eindigen.
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MJaar elk mensch , die eerbied heeft voor deugd en regt-.

vaardigheid, en een vaderlandsch hart in zijn' 'boezem'

voelt kloppen , niet dan met het groot/Ie hartzeer ge

hoord , of, van ttj'd tot tijd , in de Belgifche dagbladen

zal gelezen hebben, dat zijne landgenooten door dat op-

roerig volk, hetwelk de verachting van gansch Europa

verdiend heeft , openlijk gelasterd zijn ; hoe veel te meer

moet zoodanig een getroffen zijn geweest, als hij telkens

las, hoe de voortreffelijk/te der Koningen door zoo yelen

dier wispelturige natie miskend is geworden; en op welk

eene w;jze de heilzaam/Ie inftejlingen in een hatelijk dag

licht gefteld zijn , en de voortdurende vaderlijke zorgen

van den Monarch met niets anders zijn beloond geworden,

dan met fchandelijk verraad en ondankbaarheid7

Doch dit fmartel.jk gevoel wordt aanmerkelijk verzacht,

alt:, men verneemt , wie diegenen zijn , die lasteren en be-

Itedigen ; want eerlooze behandelingen verliezen al hare

kracht , wanneer de beleedigers alom voor onkundige ,

zedclooze en waanwijze menfehen bekend ftaan , en welken

men zelfs niet eens moest waardig achten, om op hunne

befchimpingen en logentaal te- antwoorden.

Dewijl ik bij mijne terugkomst in Holland heb opge

merkt , dat een groot aantal van m;jne landgenooten die

natie niet regt kent, deel ik hier, in een kort beftek,
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mede , wat ik omtrent hunne opvoeding , karakter en leef

wijze heb opgeteekend; vervolgens wat, naar mijne ge

dachten, de voornaamjle oorzaak zij van hunne onkunde

en van hun ondankbaar gedrag jegens onzen geèerbiedig-

den Koning , welke , m een tj'dvak van zoo weinige ja

ren, gansch België uit de diep/Ie ellende tot het toppunt

van bloei en geluk had opgevoerd.

Tegenwoordig zijnde bij den op/land zag ik, niet lang

daarna, met deernis, hoe dat zoo welvarend land, het

welk door duizende vreemdelingen met bewondering bc-

fckouw.d werd , geheel ten val werd gekragt ; ja. zelfs ,

dat honderdü menfchen , die , federt de. negering vat» den

Koning der Nederlanden , de behoefte jle.ckts bij name

kenden , ten prooi waren der bitterjle armoede.

Te diep t.jd werd ik door allerlei bedreigingen genood-

xaakt, België te verlaten; ik had mij dus voorgenomen

ajleenli/k mede te deelen , wat wij zehen gezien en on

dervonden hadden ; doch ik heb mij niet kunnen weerhou

den , kortelyk gewag te maken van de zoo luisterrjke

VfmiS/wifttiingen v.an Z.jne Koninklijke Hoogheid den Prins

tf^dmaai:fchalk , van de dapperheid en het beleid van den

Prins der Nederlanden en d.e onyerfaagdheid der Generaals

e,n v.m alle de Officieren , zoowel ter zee als te land, als

mede van den moed der burgeren, welke vrjwillig zijn,

toegefmld, niet alleen , om den vaderlandfchen grond' te

befchermen, ma/ir ook, om die lafhantigen voor hutmtk

Itwfxlimkendh'eid naar v.erdienfte te firajfen.
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„ Het zijn alle geen koks , die lange mesten dragen ," zei-

de hij ten laatfte , terwijl hij een groot glas in eene teits

uitdronk. >

Een kort dik mannetje , die meer gedronken had , dan'

hij fcheen noodig te hebben, verzekerde, dat hij, zoo'

hij duizend man , die even zoo veel moed hadden als hij ,

bij zich had kunnen verzamelen , belet zoude hebben ,

dat de Franfche troepen hunne beenen in Brusfel zouden

hebben gezet. Wij dachten , dat hij door allen eenparig

om- zulk een dwaas gezegde zoude zijn befpot geworden ;

doch het tegendeel had plaats , zij geloofden hem op zijn

woord ; „ ik ben overtuigd , dat onze kleermaker piqué

moed heeft ," zeide een man , die naast hem had geze

ten , „ en ik houde mij verzekerd ," voegde een ander

daarbij , „ dat hij die woorden niet zou gefproken heb

ben , als hij van de waarheid niet overtuigd was."

Aan de andere zijde der zaal fprak men over de Pérzia-

nen , de Turken en Rusten , de een fcheen nog onkundi

ger en dwazer te zijn dan de andere, zij kenden naauwe-

lijks de hoofdfleden der rijken. Hierop volgden langduri

ge gefprekken over de belastingen ; een dikke bierbrouwer

vond het uitzinnig , eene belasting te leggen op de bieren ,

zonder welke een redelijk mensch op dezen droogen aard

kloot niet leven kan ; een oude bakker keurde het ten

fterkfte af, dat men voor het gemaal geld aan het land

betaalde ; een tabaksverkooper verwenschte de regie , en

een flagter verlangde hartelijk , dat de invoer van het

rundvee vrijgefteld wierd.

„ Maar , mijne lieve vrienden ! " zeide een oud , fchraal

mannetje , „ zoo gij allen niets betalen wilt , van waar

zullen wij dan de troepen en de ambtenaren betalen ? "

„ Ik wensch de heeren eene aangename nachtrust," zeiden

de bierbrouwer, de bakker en de flager en zij vertrokken

gezamenlijk zonder op de vraag te antwoorden.
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Hoe meer de overgeblevenen de kruiken ledigden , hoe

onverfhmdiger zij fpraken ; zonder dat men zeggen kon ,

dat zij dronken waren , fchenen nogtans hunne geestver-

vermogens door de krachtige bieren bedwelmd en dof te

worden : de Engelschman wenkte ons , wij ftonden met

drift op, ten einde ons in het gezelfchap van zulke on

kundige en verwaande lieden niet langer te vervelen.

Zoodra wij op de 'ftraat gekomen waren , namen wij van

den vreemdeling affcheid, betuigende, dat het ons aange

naam zijn zoude , hem , bij gelegenheid , wederom aan

te treffen.

Onder het voortgaan gaven wij beiden ons verlangen te

kennen , om , den volgenden morgen , naar Boitsfort te

rijden , als zijnde , volgens de befchrijving , die wij

daarvan gehoord hadden , een fchilderachtig gelegen dorp.

Vroegtijdig begaven wij ons derwaarts , en al voortrijden

de verlustigden wij ons met heerlijke gezigten , zoowel

ter regter- als aan de linkerhand , hetwelk ons meer ver

maakte, dan at hetgeen wij tot nog toe in de ftad zelve

gezien hadden , niet dat wij zoo vele fraaije gebouwen

onachtzaam waren voorbij gegaan , maar omdat wij eene

treurigheid in onze ziel gewaar werden, als wij opmerk

ten , dat er honderde Hecht geverwde en bemorste wonin

gen in derzelver omtrek ftonden , of dat de muren dier

aanzienlijke huizen , door foldaten bewoond wordende ,

bezoedeld werden door zware ftukken vleesch ea ponden

kaarfen , voorts door nat lijnwaad en oude monteringen ,

die op lange ftokken geftoken , buiten de venfters waren

opgehangen.

Bij onze aankomst in het dorp flapten wij af aan een

logement, hetwelk op een' berg gebouwd was, van waar

wij het uitzigt hadden op de wit geverwde huisjes , wel

ke van alle kanten door hooge bergen, met zware boo-

men beladen, waren ingefloten. ■
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Dit voortreffelijk tafereel bekoorde ons zoodanig ,, dat

wij niet eens hadden opgemerkt, dat een heer achter ons

plaats genomen had. Zoodra wij hoorden hoesten , wend

den wij ons om. ,, Het doet mij veel vermaak , mijns

heeren!" zeide hij, „ dat gij u met dit gezigt , waarin

ik altoos zoo veel behagen fchep , insgelijks verlustigt ,

en ik kan u betuigen , dat er weinige dagen voorbij gaan ,

dat ik dit dorp niet bezoeke. Ja , ik moet het openharr

tig bekennen , er is maar een Zuid- liraband in de ganfche

wereld , ik ben er trotsch op , dat ik aldaar het eerfte

licht aanfchouwd heb , en ik twijfel geenszins , zoo de

heeren mijne landgenooten van nabij leeren kennen , of gij

zult met mij toeftemmen , dat er geene zoo befchaafde ,

zoo verlichte natie op den ganfchen aardbodem te viiir

den is."

In plaats van zulks toe te Memmen, zwegen wij ftil en

befchouwden hem met een' glimlach. Dit fcheen hem te

-vertoornen , hij ftond op en vertrok.Niet lang daarna trad er een bejaard heer in de kamer ,

die zeer droefgeestig was , en telkens eenige tranen van

zijne oogen afwischte ; zijne edele gelaatstrekken behaag

den 'ons , wij vroegen eindelijk , wat de reden ware van

2ijne droefgeestigheid en of hij iemand van zijne naastbe-

flaanden had verloren ?

M Ik had een' broeder, mijne heeren!" antwoordde hij ,

-^, een gepenfioneerd officier, die langen tijd den Keizer

van Oostennjk gediend heeft en in verfchillende oorlogen

vele wonden had bekomen, hij vond de ligging van dit

dorp zeer vermakelijk , hij huurde hier bij goede burger-

lieden twee kamers , en was hier , door zijn deugd-

- zaam gedrag en wandel en aangenaam onderhoud , zeer be

mind , niettegenftaande men wist , dat hij een Protestant

was. Maar wat gebeurt er, hij wordt zeer ziek, en

•laat mij daarvan berigt geven; naauwelijks kom ik hier,

a*
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of hij drukt mijne hand , brengt ze tot aan zijne lippen

en fterft. Ik wilde hem , overeenkom ftig zijnen rang, op

het kerkhof ter aarde laten beltellen , zijn graf was reeds

gedolven , en de dag der begrafenis bepaald ; doch

daar treedt de priester van dit dorp , de zoon van een

landbouwer van dit kanton , een onbefchaafd en zeer hoog

moedig man , met drift te voorfchijn , hij beveelt het graf

digt te laten maken , er met eene helder klinkende ftem bij

voegende : dat een ketter in de nabijheid van regtgeloo-

vigen niet mogt worden begraven , dat die verdoemde ,

welke , in zijn leven , met de heilige moederkerk geene

gemeenfchap had gehouden , in de gewijde aarde niet

mogt worden nedergelegd. „ Ik zal u eene plaats over-

eenkomftig zijne verdienften aanwijzen ," zeide hij aan den

doodgraver met verheffing van ftem. Hij ging met deftige

treden vooruit , terwijl eenigen van zijne gemeente hem

volgden , hij wees eene afgelegene plaats aan , alwaar het

gevilde vee gemeenlijk wordt nedergelegd ; „ ziedaar eene

verblijfplaats zoodanig eenen ongsloovige waardig !" her

haalde hij nogmaals , terwijl hij den doodgraver met def

tigheid aanzag.

„ Twee dagen heb ik geaarzeld , mijne heeren f" dus

vervolgde de bedroefde man , „ om het dierbaar lijk van

mijnen broeder aldaar ter aarde te beftellen, doch einde

lijk werd ik , volgens de wet , genoodzaakt , dit ontee

rend bevel te gehoorzamen, ik kom thans van de be

grafenis terug ; mijn lieve broeder rust thans in eenen

verachtelijken hoek met den naam van het vilderserf be-

ftempeld !"

Wij vertroosten den bedroefden man , zoo veel in ons

vermogen was, ook door hem onder het oog te brengen,

dat de overledene van dusdanig eene wreede mishandeling

geheel onbewust was, dat die misdaad alleen kwam voor

rekening van den onbefchaafden , dweepzieken priester;
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dat hij ook moest gedachtig zijn aan de begraafplaatfen van

zoo vele edele en moedige zeelieden , die , op zee geftor-

ven zijnde , in het midden van den oceaan ten fpijze der

haaijen over boord worden geworpen , en dat het Hechts

denkbeeldig was, of zijne gebeente rustte op het kerkhof,

of in deszelfs omtrek , en of zijn ligchaam door wormen ,

of door de visfchen werd verflonden. . '.- -.

Deze weinige woorden fchenen den broeder eenigen

troost te geven , hij nam van ons affcheid , onder het

weggaan uitroepende: „ Ach, welk eene onverdraagzaam

heid i Hoe vreesfelijk zijn de gevolgen der domheid !

Welk een onderfcheid tusfchen de liefderijke lesfen van

jezus en het gedrag van eenen onkundigen priester 1"

„ Het doet mij leed," zeide de heer von H. . . . ,

„ dat die Brabandfche heer , die zoo even vertrokken is ,

bij ( die gefprekken niet tegenwoordig is geweest , alsdan

had hij moeten overtuigd zijn, dat, in plaats de Belgen

de verlichtfte volken van den. aardbodem zouden zijn , er

geer.e natie beftaat, alwaar men meer voorbeelden aantreft

van domheid, verwaandheid en bijgeloof." „Na dit

voorval, mijn vriend!" dus vervolgde hij, „ komt mij

dit dorp zoo fraai niet meer voor , als bij onze aankomst ;

gefteld eens , dat men , verrukt door dit oord , zich alhier

had nedergezet , hoe dikwijls zou onze ziel dan niet ge

pijnigd zijn geworden , als men ooggetuige zijn moest van

de grootfte onregtvaardigheid en vervolgzucht ! Kom aan y

laten wij dadelijk van hier gaan."

Het- rijtuig werd ingefpannen en wij vertrokken . met

fpoed , ten einde in Brusfel nog wat te kunnen wandelen ,

en een ander gedeelte der ftad te bezoeken. Zoodra wij,

bij onze aankomst , van het rijtuig waren geflapt , floegen

wij eene ftraat in, welke op het einde hoe langer Tioe

naauwer werd. Hier zaten eenige vrouwen , die met hare

verflenste zijden kleederen en verbleekte linten niet.tot
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den fatfoenlijken burgerftand, en nog veel minder tot het

gemeene volk fchenen te behooren en bezig waren met

kanten te bewerken.

Daar nu de heer von H. . . . zulks te voren nimmer

gezien had, bleef hij een weinig ftil ftaan, met opmerk

zaamheid befchouwende , hoe gezwind die vrouwen haren

arbeid verrigtten. Wij deden haar eenige vragen, ook

omtrent derzelver kostbaarheid , en wat zij eiken dag met

haren arbeid konden verdienen. „ Ik ," zeide therese ,

n die de bekwaamfte ben , zoü niet te vreden wezen , als

ik dagelijks minder, dan drie franken won; doch mijne

zuster theonville moet zich met twee franken verge

noegen, dewijl zij nog eene leerling is."

Na haar gegroet te hebben, gingen wij eene andere

ftraat in , die ons op een groot plein bragt , alwaar een

berigt was aangeplakt, dat er, wegens de aankomst van

eenen Franfchen fenateur, een voortreffelijk bal in het

Park zou gegeven worden. Wij befloten , na het foupé ,

derwaarts te gaan , niet uit verlangen , om dien Fransch-

man te zien, maar, om aldaar tegenwoordig te zijn, de

wijl wij hoorden, dat eenige honderde menfchen van ver

langen brandden , om zich derwaarts 'te begeven.

Reeds te tien ure was de toevloed van heeren en da

mes , bij het ijzeren hek , zoo groot , dat wij moeite had

den , om ons van kaartjes te voorzien , wij drongen ein

delijk binnen. De meeste lanen waren met fmaak ver

licht , en de menigte zwierf nu ginds dan herwaarts , het

welk mijn reisgenoot bij de Elifefche velden vergeleek,

die door virgilius zoo voortreffelijk gemaald zijn, efi

waarvan hij , binnen 's monds , eenige verzen reciteerde.

Na eenigen tijd gewandeld te hebben, nam het bal

een' aanvang ; alles ftroomde naar de zaal , wij volgden

en befchouwden de aanwezigen met eenige aandacht;

„ de dames zyn met fmaak en prachtig uitgedost ," zeide
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mijn reisgenoot ; „ doch het is niet aangenaam , 200 ge

heel onbekend te zijn en geene gelegenheid te hebben ,

om met iemand in gefprek te treden; twee vrouwen ver

beelde ik mij nogtans , dat ik hier meer gezien heb ; doch

wie zij zijn, of waar wij haar ontmoet hebben, is mij

onbekend, dit is ten minfte zeker, dat zij onder de aan-

zienlijkften der ftad fchijnen te behooren ; zie eens , hoè

kostbaar en met hoe veel fmaak zij gekleed zijn." Ik na*

derde en merkte terfrond op , dat het die zelfde vrouwen

waren , die wij , dien zelfden middag , in eene havelooze

kleeding, kanten hadden zien bewerken. De heer voN

H. . . . hield het tegendeel ftaande ; eindelijk fprak ik haar

aan , en mijne gisting was niet ongegrond. Na eenige

oogenblikken met haar gefproken te hebben, kwam een

heer naar haar toe, om haar ten dans op te leiden.

Terwijl mijn reisgenoot haar naoogde en haar met veel

bevalligheid zag danfen , gaf hij daarover zijne groote ver

wondering te kennen. „ Welk eene zonderlinge natie is

dat," zeide hij, „ is het mogelijk, dat bejaarde vrou

wen , die Hechts twee of drie franken daags met haren ar

beid verdienen, zich in zulk een fatfoenlijk gezelfchap

durven indringen? danfen zij niet voortreffelijk? ik betuig

u op mijn woord van eer , dat er in de ftad , waarin ik

woon , onder den adelftand geene vrouwen gevonden wor

den , die zoo kostbaar gekleed zijn , en met zoo veel be

valligheid danfen."

Eene jonge dame , die digt bij ons ftond en dit gefprek

had aangehoord , zeide mij , dat die Duitfche heer zich

hierover geenszins verwonderen moest, dat er vele vrou

wen thans tegenwoordig waren en ten dans werden opge

leid i die men, gedurende den dag, aan hare havelooze

kleeding , voor behoeftige menfchen zoude aanzien ; doch

die zonder ophouden arbeiden en dagelijks fchralen kost

eten , ten einde Hechts het genoegen te hebben , van eenen
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avond in de week , of een gedeelte van eenen nacht , zich

al danfende te vermaken.

Wij gaven naderhand onze bevreemding te kennen, wat

deze dame weerhouden kon, dat zij niet danste, daar wij

opgemerkt hadden , dat zij , niettegen ftaande zij dikwijls

daartoe uitgenoodigd was , zulks halsftarrig weigerde. „ Ik

bemin het danfen buitenfporig , mijne heeren ! " zeide zij ,

„ doch , naauwelijks twee maanden geleden , heb ik een'

zoon ter wereld gebragt, en morgen vroeg ben, ik' van

voornemen , naar de lieve vrouw van Halte te gaan , de

wijl ik eene gelofte gedaan heb , zoo ik gelukkig verlos

te, dat ik, op mijne bloote voeten, mij derwaarts zonde

begeven , ten einde de lieve vrouw voor hare weldaad ,

hartelijken dank te betuigen; het is waar, mijn man verzet

zich met aandrang daartegen ; doch de heeren zullen mij

wel willen toeftemmen, dat eene' gedane gelofte te heilig

is, om ze niet na te komen."

Wij vroegen , hoe ver de afftand was ? „ Slechts vier

uren," was het antwoord. „ Stel het nog eenige we

ien uit ■, mevrouw .' " zeide de heer von H. . . . , „ an

ders zal die al te hevige vennoeijenis u , die niet fterk

fchijnt te zijn , ten grave doen dalen ! " „ Geenszins ,

mijne heeren ! het is morgen te Halte een allerplegtigfte

dag, en deze moet niet vruchteloos voorbijgaan." Ter

wijl zij nog fprak, kwam haar echtgenoot, „ zoo gij hals

ftarrig bij uw roekeloos voornemen blijft , henrotte !"

zeide hij met eenige gemelijkheid , „ moeten wij dadelijk

naar huis gaan , het is reeds middernacht." Zij groetten

ons met vriendelijkheid , en wij zagen die zwakke , bijge-

loovige vrouw , die , voor het overige , niet ontbloot van

verftand fcheen te zijn , met mededoogen achterna.

;;
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TWEEDE HOOFDSTUK.<' ■ " . ■Naaawelijks verlichtten de eerfte ftralen der zon onze

flaapkamers , of wij ftonden op , dewijl wij begeerig wa

ren , almede -naar Halle te wandelen , en na den middag

niet de diligence naar Brusfel terug te keeren. Het weder

was . fraai , geen blad van het geboomte werd door den

wind bewogen ; doch eer wij tot aan de Anderlegfche

poort gekomen ; waren , zagen wij in die kromme enge ftra-

ten wederom 'de beeldtenis der armoede en der onrein

heid. Wij moesten, van tijd tot tijd, over groote hoopen

drek en vuilnis fpringen , dewijl morfige wijven telkens

hare fmerige potten en houten bakken met verrot ftroo ,

vuil zand , of aardappelenfchellen vervuld , voor hare wo

ning uitwierpen.

Buiten de vervallene poort fchepten wij eerst ruimer

adem ; wij flapten met ijver voort , en ons , bij toeval ,

omwendende vertoonde zich de ftad , niet verre van het

dorp Anderleg , in hare volle gedaante , als zijnde in de

fchuinte tegen' de bergen gebouwd, hetwelk een voortref

felijk gezigt opleverde.

Het was blijkbaar, dat het een groote feestdag was;

want de weg wemelde van menfehen van allerlei ftand en

jaren; onder welke eenigen met bloote voeten; anderen

blind of kreupel , of al hinkende gebeden prevelende. Er

waren eenigen onder, die van ver afgelegene plaatfen

kwamen, en naauwelijks meer kunnende voortgaan, tel

kens gingen rusten op den eenen of anderen ,■ langs den

weg liggenden , boom. Wij hadden ook groot medelijden

met eene oude juffrouw , die , leunende op den arm van
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hare dienstmaagd , elk oogenblik in onmagt fcheen te zul

len vallen ; wij vroegen , wat haar deerde. „ Niets , dan

vermoeijenis ," antwoordde zij , „ ik ben , dezen nacht ,

van Gend gekomen, want ik had eene gelofte gedaan,

dat ik , zoo ik van mijne krankte herftelde , te voet naar

Halle gaan zou, zonder iets van aanbelang te nuttigen.

Die gelofte valt mij zwaar , ik heb honger en dorst ; doch

rk nadere tot mijne blijdfchap , reeds heb ik meer dan

drie gedeelten van den langen weg afgelegd."

Na twee uren gewandeld te hebben , traden wij in eene

herberg , om een weinig te rusten , dewijl wij verna

men, dat wij nog bijna twee uren zouden moeten afleg

gen , eer wij aankwamen. Hier zaten eènige menfchen ,

die , volgens eene gedane gelofte , zich ook verpligt reken

den , Halte te bezoeken. Een jong heer , vroeg mij-, of

ik almede eene gelofte gedaan had? Deze vraag maakte

mij een weinig verlegen , dewijl de herberg vol volk was ,

die zich begeerig betoonden , om te weten , wat mijn

antwoord zijn zoude, en er misfchien meer dan drie dui

dend menfchen zich op den weg bevonden ; doch de jonge

heer gunde mij den tijd niét , om té antwoorden ; „ wat

mij aangaat," zeide hij, „ ik ftel, even als mijn vader,

niet veel vertrouwen op die bedevaarten, ik ga er naar

toe , om wat menfchen te zien , en mij zoo wat te ver

maken , ook geloof ik , dat er zeer velen met hetzelfde

oogmerk derwaarts gaaii : onze pastoor zegt , dat het veel

beter was , dat die goede lieden te huis bleven , dat zij

aldaar even zoo goed kunnen bidden, als te Halle , en

dat zrj Christelijker zouden handelen , als zij het geld ,

hetwelk zij telkens met bedevaarten verkwisten , in hunne

eigene ftad of dorp onder de behoeftigen uitdeelden."

Na een weinig ga-ust te hebben , zetten wij onze reis

voort, de jonge heer volgde ons. „ Ik heb onder dat

bijgeloovig volkje niet zoo vrijmoedig durven fpreken, aU
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ik wel wilde," zeide hij, „ maar nu kan ik voord*

heeren niet verbergen , dat ik verwonderd fta , dat zóó

vele redelijke menfchen dwaas genoeg zijn , van te geloo-

ven, dat, zoo zij doof, ftóm , blind, kreupel zijn of andere

kwalen hebben , 'en zij zich naat Hulle begeven , er aan

hen , door het vermogen van dat beeldje , een mirakel ge*

fchieden zal ; was er , zegt mijn vader , gedurende zijnen

leeftijd en dien van zijn' vader en groorvader, flechts

eenmaal zoodanig een wonder gefchied, aisdan zou zijn

geloof aan het wankelen gebragt worden ; maar zoodanig

een voorbeeld, dat echt is, kan door niEmand worden

bijgebragt."

„ Men fpreekt nu veel," zegt mijn vader, „ van het

mirakel, dat er aan twee jonge burgervrouwen zoude

gefchied zijn, hetgeen, zonder twijfel, aan de heeren

bekend zijn zal." Wij antwoordden, dat wij vreemde*lingen waren/ doch zeer begeerig, om te weten, welk

een mirakel er Omtrent die twee vrouwtjes had plaats ge*had. „ Er Woonden, in Brusfel" dus vervolgde hij ^

„ twee aardige 'meisjes, van vijf, zes of zeven en twintig

jaren , (eene van deze heb ik onlangs nog ontmoet ,) hare

ouders waren overleden , en badden haar eene goede fora

gelds nagelaten ; zij waren beiden zeer genegen , om het

huwelijksjuk te gaan torfchen; doch toevallig kwamen er*

ten minfte zoo fpoedig niet , als zij wel wenschten , miro-

naars opdagen , hetzij ., dat zij zich zelden in het open*baar vertoonden , hetzij , dat het nog niet bekend was .,

dat zij met haren broeder eene aanzienlijke nalatenfchap

hadden gedeeld."

Het wachten moede zijnde , doen zij beiden eene gelof

te , dat , zoo de lieve vrouw van Halle^ haar de Weldaad

wilde bewijzen , van ntinnaars naar .haar toe te zenden >,

«ij alsdan , na haar trouwen , al was het weder nóg zoo

onftuiraig, met een rijtuig derwaarts rijden, en op dé
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blaauwe zarken der kerk twee uren lang zouden liggen

bidden. Wat gebeurt er, zij verkrijgen haren wensch, zij

zijn beiden gehuwd en hebben hare gelofte, in het mid

den van den barren winter, volbragt.

„ Is dit nu een mirakel?" vraagt mijn vader, „ wan

neer twee bevallige meisjes , die , naar haren kring , veel

geld bezitten , hetgeen ,door eenig toeval ruchtbaar ge

worden is , in het huwelijk treden ? Zouden , zoo zij

niet wat al te driftig naar den echten ftaat verlangd had

den , hetzelfde niet , zonder eenige gelofte , gebeurd zijn ?

en ftrijdt het daarenboven niet met het karakter van een

eerlijk en fchaamachtig meisje, om de lieve vrouw met

zulke onhebbelijke wenfchen lastig te vallen?"

Wij lachten om dit verhaal van dien jongen heer regt

hartelijk; doch omziende, naderde ons eene koets, waarin

eene jonge dame zat, die den koetfier gebood, een weinig

Uil te houden. Dadelijk herkenden wij die zelfde dame,

welke wij , den vorigen avond , op het bal ontmoet had

den , zij liet het glas vallen, „ Gij zult mij , in uwe ge

dachten , befchuldigen , mijne heeren ! " zeide zij met

vriendelijkheid , „ dat ik mijne gelofte niet ten uitvoer

brenge ; doch het is geheel buiten mijne fchuld ; reeds

had ik het op mijne bloote voeten en met eene ondragelij

ke pijn , door de fcherpe fteentjes , tot voorbij Anderhg

•gebragt ; doch hier bezweek ik , en bleef roerloos liggen ;

-men bragt mij in eene boerenwoning , ik kwam weldra tot

jnij zelve, offchoon ik van zwakheid en vermoeijenis

beefde, als een riet. Een oud man, hoorende, wat ik

van voornemen was , raadde mij aan , om eene huurkoets

te nemen, en met bloote voeten in dezelve te gaan zit

ten , hetwelk , in het oog van de lieve vrouw van Halle ;

dezelfde kracht zoude hebben , alsof ik ten einde toe den

weg had afgelegd. Ik heb zijn' raad ! gevolgd , en eer.e

koets ontboden, en niettegenftaande mijne voeten en bee
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ncn, niet gewoon zijnde te wandelen, thaps pijnlijk en

boven mate gezwollen zijn , wensch ik nogtans mijne ge

lofte te volbrengen." Zij groette ons daarop zeer vrien

delijk , de koetüer gaf zijne paarden drie knellende zweep-

flagen en vertrok.

„ Lieve hemel!" zeide de heer von H. . . ., „ moest

ik zoo vele uren reizen, om zoo veel dwaasheid en bijge

loof te zien ! " De jonge heer hoorde dien uitroep , „Ja

wel bijgeloof!" zeide hij al zuchtende; „ doch daar wij

den toren van de kerk reeds zien , zullen wij van nog

meer buitenfporigheden getuigen zijn , en offchoon ik de

zelfde godsdienst belijde, even als mijne ganfche familie,

fchame ik mij nogtans , dat verltandige vreemdelingen ge

tuigen zijn van deze dwaasheid !"

Zoodra wij te HalIe aankwamen en eene lange ftraat

doorreden, zagen wij., dat alle huizen, hoe klein ook, in

winkels waren veranderd, alwaar allerlei foorten van pater

nosters , trompetjes , vlaggetjes en beelden van heiligen of

paufen verkocht werden; na aan het logement afgeftapt te

zijn, gingen wij naar de kerk.

Reeds verre van dezelve af en voor den ingang lagen

een groot getal boeren en boerinnen op den beflikten

grond te bidden en geweldig op hunne borst te kloppen ;

wij ftonden een oogenblik ftil en befchouwden die men-

fchen , die voor het grootfte gedeelte (want zoo als wij in

het logement hoorden, waren er zeer vele fchijnheiligen

onder) eerbied fchenen te hebben voor God en gods

dienst , met eenige ontroering ; hoe gelukkig zouden zij

zijn , dachten wij , terwijl wij bij ons zelven voor hen ba

den , indien zij , liever dan hier binten de kerk op den

grond te liggen, onderrigt ontvingen in de lesfen van den

Zaligmaker , en dezelve , met uitzondering van alle bijge

loof, fielden tot een rigtfnoer op den weg des levens.

Ach ! waarom moeten zoo vele onnoozele , onkundige
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fchepfels , en dat alleen , om gewin te behalen , zoo fchan*

delijk , zoo godönteerend misleid worden !'

Bij het intreden in de kerk , viel dadelijk ons oog op

eenige opichriften , die melding maakten van de mirakelen ,

welke door de lieve vrouw waren daargefteld ; wij lazen

het tijdvak , waarin dezelve hadden plaats gehad ; het was

in de dertiende , veertiende en in het begin der vijftiende

eeuw, en dus in de eeuwen der barbaarschheid en bekla

genswaardige domheid ; doch in latere tijden waren er geene

mirakelen meer gefchied. Zoodra dus de befchavirg door

brak , zoodra de menfchen meer verlicht waren en de rede

de overhand nam , fcheen de kracht , om mirakelen te

doen , geheel en al gefnuikt te zijn ; ook merkten wij op ,

dat een aantal kogels, die, zoo als men voorgaf, door

niemand konden geteld worden , aldaar niet meer werden

vertoond.

Omtrent deze zonderlinge kogels werd weleer verhaald ,

dat zij , bij eene belegering , op de ftad waren afgefcho.-

tenj doch dat de lieve vrouw de vriendelijkheid gehad

had , dezelve in haar voorfchoot op te vangen , en dat

die kogels alhier ter eeuwige gedachtenis waren bewaard

geworden. Dewijl nogtans de priesters opmerkten, dat elk

mensch , hoe dom hij ook ware , dit geval voor een fchanr

delijk verdichtfel en bedrog hield , en dat zulks , in plaats

van eerbied te verwekken, den fpotlust, zelfs van boeren

jongens , gaande maakte , heeft men wijsfelijk dezelve uit

de kerk en van het getal der mirakelen verwijderd.Met innig mededoogen zagen wij vervolgens, dat die

vrouwen , welke den langen weg te voet hadden afgelegd ,

en eindelijk zeer bezweet en vermoeid in de togtige kerk

waren aangekomen , op de koude zarken eerbiedig neder-

'lagen , om te bidden ; onder dezen merkten wij ook de

zwakke dame op, die doodsbleek, al nederknielende , hare

.gelofte volbragt. Wij verlieten de kerk met aandoening-,
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hartelijk wenfchende , dat die goede bijgeloovige vrouw

tjes , niet door eene hevige zinkingkoorts uit het land der

levenden mogten worden weggerukt.

„ Zouden de Fakiers in Indostan , die , als Heide

nen van het Evangelie verftoken zijn , wel zoo dwaas we

zen en hun leven aan zoodanig een gevaar durven bloot-

ftellen ? " vroeg mij mijn reisgenoot , zoodra wij uit de

kerk gekomen waren. „ Maar hetgeen mij nog het meest

verwondert ," dus voer hij voort , „ is■,, dat wij wel

twee of drie fatfoenlijke vrouwen en een aantal boeren en

boerinnen , maar geen enkel fatfoenlijk heer in de kerk

gezien hebben, zijn het dan de onkundigfte lieden al

leen , die zich derwaarts begeven ? "

Na door eenige weinige ftraten gegaan te zijn , gaf

het geluid der klokken te kennen , dat de procesfie een'

aanvang nemen zou; wij plaatften ons zoodanig, dat wij

alles van nabij zien konden. Eindelijk traden eenige

priesters , die allen zeer gezond en bij uittrek dik en vet

waren, met deftigheid uit de kerk; vier mannen droegen

een klein pekzwart vermolmd popje , hetwelk zeer kost

baar gekleed was , en de lieve vrouw van Halle verbeel

den moest , op eene berrie , alles viel op de knieën ne

der, de overige geestelijken volgden, al zingende door

hunne neuzen, en nadat het beelije door eenige ftraten

was gedragen, werd het plegtig naar zijne nis terug-

gebragt.

Nu veranderde het tooneel in een oogenblik; men vloog

naar de herbergen, men lachte, men dronk en de vreugdq

ftond op aller aangezigten te lezen; de jonge boeren en

boerinnen wandelden , of liever huppelden hand aan hand ,

en de meer fatfoenlijken , die flechts gekomen waren , om

den toevloed van geloovigen te zien, liepen gezwind naar

het logement , alwaar een goede maaltijd gereed ftond.

Wij volgden en vermaakten ons , al etende , met de
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zonderlingfte gefprekken; de een fpottede met de zoo wel

doorvoedde ligchamen en dikke buiken der priesters , hij

verzekerde , dat zij , ftuk voor ftuk , drie honderd ponden

wogen ; een ander , telde op zijne vingers hunne onmete

lijke inkomften op, die hun door dit beeldje werden aan-■

gebragt ; een derde , kwam het zeer fchandelijk voor , dat

er geen fplinternieuw popje, in plaats van dat zwarte

beeldje gemaakt werd , he'geen hij -verzekerde , dat weinig

kosten zou , en dat er geen beeldhouwer in Brttsfcl was ,

die het niet voor een fpotprijs zou willen maken.

Een heer , die naast ons zat , gaf zijne verwondering te

kennen, dat wij die koddige gefprekken met een ernftig gelaat

aanhoorden , zijt gij nier. , vroeg hij, even als wij , katholieken ?

„ De reden hiervan is deze," zeide de heer von H. . . .,

„ wij keuren het ten fterkfte af, om leeraars van de gods

dienst , en al datgene , dat zij en hunne leeken als heilig

befchouwen , aan befpotting bloot te ftellen ; naar ons ge

voelen, dwalen zij in vele opzigten, wij zijn van andere

gedachten omtrent de aanbidding van houten of fteenen

beelden , en offchoon wij weten , dat verftandige lieden

hunne knieën niet buigen voor een vermolmd ftuk hout ,

maar datgene aanbidden, dat het verbeeldt, zoo zijn wij

nogtans van meening , dat domme menfeben , zoodra zij

het beeld van de moeder Gods , of dat van den Zaligma

ker aanfchouwen, vastelijk gelooven, dat het inderdaad

maria , of jezus zelf is." „ En ik geloof," hernam de

vreemdeling , „ dat dat beeldje wel degelijk maria . in

eigene perfoon is, ook geloof ik, dat de heeren ketters

zijn ; en zoo gij naar een oud man wilt luisteren , zou

ik u raden , alhier , in uwe gefprekken , wat omzigtiger

te zijn." Zoodra hij dit gezegd had, betaalde hij zijn

gelag , hij ftond op , fprong in zijn rijtuig , dat ingefpan-

nen ftond en vertrok. O lepidum Caput! zeiden wij bij

na te gelijk.

-
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Na den maaltijd deden wij nog eene wandeling, daarna

traden wij met eenige nieuwsgierigheid eene herberg in,

alwaar een groot aantal bedevaartgangers , onder het drin

ken van eenige kruiken bier, vrolijk zaten te kouten. De

hospes fcheen zeef vermoeid te zijn, telkens droogde hij

het zweet van zijn aangezigt af. „ Deze dagen , mijne

heeren ! zijn waf te werkzaam," zeide hij al zuchtende,

„ ik heb op den dag geen oogenblik rust , en. des nachts

moet ik meer dan zestig menfchen , mannen en vrouwen ,

jonge boeren en boerinnen, huisvesting geven." „ Uw

huis moet dan wel zeer groot en rijkelijk van bedden en

meubelen voorzien zijn?" vroegen wij met eenige nieuws

gierigheid. De goede hospes glimlachte : „ Mijn huis is

klein ," antwoordde hij , „ik heb niets dan dit vertrek ,

en vcor alle mijne gasten eene groote voorkamer, en daar

ik flechts één bed heb voor mij en mijne dikke weder

helft , vervul ik die kamer met zuiver ftroo. Is het tijd

om te gaan flapen , dan drijf ik hen allen , met eene lan

taren in mijne hand , naar boven , ik wensch hun eenen

goeden nacht, ik neem de lantaren met mij mede, uit

voorzigtigheid , ten einde er geen brand ontfta, en fluit de

deur achter mij toe , zonder mij te bekommeren , op welk

eene wijze die mannen en vrouwen , jongens en meisjes

de zaak in den donker met elkander fchikken zullen ; ge

lukkig nogtans is het, dat zij allen vermoeid zijn, en meer

dan hun noodig is gedronken hebben , zij zullen dus wel

fpoedig inflapen."

„ Den volgenden dag roep ik hen , als de klok luidt ,

op , om naar de mis te gaan ; elk een betaalt mij , behalve

het gelag, twee ftuivers voor het nachtverblijf, zij wen-

fchen mij alsdan gezondheid, en ik zie de meesten niet

weder voor dat het een plegtige feestdag is ter eere van

de lieve vrouw van Halle."
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Terwp hff nog fprak , zagen wij de diligence voofbij

rijdeö, wij volgden dezelve in haast, wij namen plaatfen

en kwamen met verfcheidene reizigers en onder de hevigfte

klagten over de afknevelingen van fchraapzuchtige Fran-

.fche ambtenaren , waarvan iedereen eenige haaltjes verhaal

de , in den laten avond te Brusfel aan.

. Terwijl wij naar ons logement gingen, maakten wij een

plan, om, den volgenden morgen, naar Gend te vertrek

ken , eensdeels , óm die ftad te zien , en aan den anderen

kant , om te kunnen beoordeclen , of de klagten dier fte-

delingen gegrond waren , dat hunne fabrijken , federt de

komst der Franfchen , ffcil ftonden ; dat er geen handel ge

dreven werd, en dat de burgerij niet meer in ftaat was*

duizende arme menfchen brood te geven. Wij vertrokken

op den gewonen tijd, wij reden door het dorp Asfche

naar Aalst , alwaar wij van paarden verwisfelden ; de ak

kers en bouwlanden , alsmede de teelt der hop , trokken'

m het bijzonder onze aandacht; welk een voortreffelijk

land f riep ik uit , ach ! waarom wordt zulk een aardseri

paradijs door geene betere menfchen bewoond ! Of neen l

zeide ik bij mij zelven , mijn gezegde verbeterende , waar

om is aan die natie geene betere, meer befchaafde opvoe

ding, geen meer zuiver Christelijk . onderwijs ten deel ge-

gevallen ! hoe gelukkig souden zij alsdan zijn ! hunne da

gen zonden, zonder ongegronden bygeloovigen angst, als

eene zacht ftroomende beek voortvloeijen , men zou van

zoo veel twist en tweedragt niet hooren, en de lesfen van

den Zaligmaker der wereld betrachtende, zouden zij alle

menfchen liefhebben als hunne broeders , even alsof zij

dezelfde borst hadden gezogen.

Van Aaht naar Gend voortreizende , werd onze ziel

wederom hevig gefchokt door het gezigt van eenige jonge

lieden uit den fatfoenlijken ftand , die , óf geweigerd heb-.
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bendó te loten , óf gevlugt zijnde , aan de paardéftaarten

van eenige ruiters waren vastgebonden en veel moeite

fchenen te hebben, om den trein te volgen.

Wanneer men van eene groote ftad , alwaar , volgens

de ' geruchten , zoo vele rijke lieden wonen , hoort fpre-

kea, maakt men zich, voor dat men aldaar aankomt , eenig

denkbeeld van derzelver fraaiheid; doch hoezeer waren

Wij , in onze verbeelding , te leur gefteld ! Wij zagen

wel vele groote gebouwen, die meestal door Franfche ge

neraals en hoofdofficieren in bezit genomen waren, maat

daarentegen ook , in die zelfde ftraten , een groot aantal

kleine berookte woningen, even als op vele plaatfen in

Brusfel, die door armoedige menfchen bewoond werden :

er heersdhte alom eene diepe ftilte , de fabrijken waren ge

floten , het wemelde van bedelaren , en de diligence was ,

bij hare aankomst , door die ongelukkigen zoodanig omringd,

dat wij veel moeite hadden, om in het logement te

treden. - ,'

• Men was hier nog gewoon het voetfpoor der voorvade-

ren te volgen, men at vroegtijdig; het gezelfchap beftond

flechts uit vier gasten , zijnde drie jongelingen , welke

reizende commifen waren van» Dultfche huizen van koop

handel , en een oud heer , die , volgens zijn verhaal , te

Gend geboren was. Dê Duitfchers beklaagden zich ten

fterkfte , dat zij, op eenen dag, alhier meer verteerden,

dan zij voor hunne patronen in eene week' konden ont

vangen , dewijl de voornaamfte kooplieden door de behan

deling der Franfche ambtenaren buiten ftaat waren , aaa

hun gegeven woord geftand te doen.„ Gij moest , even als ik, de ftad Gend gekend heb*

beo , mijne heerenJ" zeide de oude man , „ toen Wij nog

ender het Oostenrijksch gebied ftonden , maar thans groeit

het gras op onze Itraten , en alle menfchen , die weleer

in ottaè fabrijken arbeidden , fterven van honger en gebrek;

3*
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doch ik wanhoop nog niet , ik ben van oordeel , (want

wij fpreken hier onder de roos) dat de Corfikaanfche dwin

geland , door zijne herhaalde overwinningen verbijsterd ,

eindelijk eens eene nederlaag bekomen zal, en, na her

haalde ongelukkige oorlogen, door de ligtzinnige Fran-

fchen , van zijn' troon zal worden geftooten. Alsdan

zullen wij wederom door een regtvaardig Koning geregeerd

worden; wie die zijn zal, is mij onbekend, maar mijn

voorgevoel , dat mij zelden bedriegt , zegt het mij , e»

zoo dit plaats heeft , zullen onze ftad en handel wederom

bloeijen en nog oneindig veel meer, dan' in vorige tijden."

De grijsaaard had veel natuurlijk verftand , hetwelk hij

door eene goede lectuur had opgefcherpt ; de gefchiedenis-

fen der volken , de wijsbegeerte en de fchoone kunften

waren vervolgens het onderwerp van onze gefprekken ;

wij hadden achting voor den ouden man , en toen wij van

den maaltijd opftonden , bood hij ons aan , om ons het

voornaamfte gedeelte der ftad te laten zien , van welk aan-bod wij gebruik maakten. Alleenlijk hinderde het ons ,

dat ; daar hij zeer doof was , wij , onder het voortgaan ,

hard moesten fchreeuwen , hetgeen ons belettede , om

eenige vragen te doen omtrent de voornaamfte oorzaken

van het verval des handels.

Verder voortgaande zagen wij groote onbebouwde plei

nen en akkers , alwaar men ploegde en zaaide : van daar

doorliepen wij eenige ftraten , in welke de meeste huizen

te huur Monden , en dewijl zij reeds lang oribewoond wa

ren gebleven , hadden zij , door de verbroken glazen en

morfigheid, het uiterlijk aanzien van eene door de pest

geteisterde en ontvolkte ftad.

Digt bij eene poort genaderd zijnde , ftond de grijsaard

ftil. „ Zonder twijfel zullen de heeren opgemerkt heb

ten ," zeide hij , „ dat ik een weinig doof ben , offchoon

mijn gehoor , vóór eenige maanden , niets te wenfchen
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overliet , ik heb met de medifche faculteit daarover ge

raadpleegd ; doch daarbij geene baat gevonden ; eindelijk

heeft mijn biechtvader mij gezegd, dat op een dorp , niet

verre van hier ■ gelegen , een altaar , en op hetzelve een

beeldje gevonden wordt, hetwelk het vermogen heeft,

om, na rijkelijk geofferd te hebben , de doofheid te gene

zen; eiken middag ga ik derwaarts, en federt dien tijd

verbeelde ik mij nu eens , dat mijn gehoor fterker is ge

worden ; dan wederom , dat het nog erger is dan te vo

ren ; dewijl ik mij nu in de nabijheid van dat dorp bevin-

de, zullen de heeren het mij ten goede houden, dat ik u

verlate en mij derwaarts begeve.

„ Goede hemel ! droom ik, of waak ik ," riep de heer

von H. . . . uit , „ toen wij den ouden man met drift

derwaarts zagen gaan, zullen wij op onze reis niets an

ders dan dwaze menfehen ontmoeten ! Ik verbeeldde mij ,

dat deze heer , die mij toefcheen , zijn natuurlijk verftand

te hebben, en die niet ongeleerd is, eene uitzondering

zijn zoude op den algemeenen regel! En ziedaar, met

welk een ijver ftapt hij voort ! Merkt hij dan niet , dat

men hem om het geld , dat hij dagelijks offert , zoo fchan-

delijlc bedriegt? Wat is hiervan de oorzaak?"

„ Niets anders, mijn vriend!" antwoordde ik, „ dan

de eerfte indrukken, welke hij in zijne vroege jeugd van

zijne onkundige en bijgeloovige ouders heeft ontvangen.

Ga, met uwe gedachten, alle de bewoonde landen, der

wereld rond , befchouw de' meeste volken van Azië en

Afrika, wend uw oog naar de Mahomedanen, om van andere

natiën nu niet te gewagen , waarom leven en fterven die

allen , (weinigen uitgezonderd) bij het geloof van hunne

vaderen , niettegenftaande hunne rede daartegen aandruischt?

Dat is niet anders , dan het uitwerkfel van de eerfte in

drukken, die zij in hunne teedere jeugd

hebben."
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„ Ik zelf," dus vervolgde ik , terwijl wij een weinig

ftil ftonden , „ ben hiervan getuige geweest ; ik had in

mijne jeugd te £. . . . bij brave lieden kamers gehuurd,

bij welke ook een officier der infanterie woonde ; deze

man had een gezond oordeel, hij las goede boeken, hij

leefde voorbeeldig en beleed de Katholijke godsdienst;

doch dagelijks met eerbied en ftichting het Evangelie le

zende , fpottede hij meermalen , in mijne tegenwoordig

heid , met zoo vele inftellingen van zijne kerk , van welke

in den geheelen Bijbel • geen gewag wordt gemaakt ; hij

befchouwde de biecht als eene uitvinding van aloude op-

roerige tijden en van eenen politieken oorfprong ; hij be

weerde , dat geen mensch , maar God alleen de zonden

kon vergeven , en verfoeide de eeredienst van houten en

fteenen beelden. Doch wat gebeurt er , na langdurige

oefening in de wapenen , en wel op het heetfte van den

dag, komt hij te huis, hij ontkleedt zich , en, 'om zich

te verfrisfchen , plaatst hij zich voor een ópengefchoven

fchuifraam. Nog dien zelfden dag wordt hij door eene

hevige zinkingkoorts aangetast , die hoe langer zoo heviger

werd; hij ontbiedt een' geestelijke,, hij biecht en krijgt

aflaat, en dien zelfden man zag ik, eenige weinige dagen

daarna, zieltogende nederliggen met het crucifix in beide

zijne ftervende handen vastgeklemd ! Wat zijn dit anders ,

dan de bijna onuitwischbare indrukken , die hij in zijne

eerlle jeugd had ontvangen ?"#

Vermoeid door het wandelen en treurig van geest op

het zien van zoo veel armoede en neerflagtigheid der bur

gerij , begaven wij ons naar een voornaam koffijhuis , niet

verre van ons logement gelegen , met het voornemen, om

de nieuwstijdingen te lezen : de ruime zaal was bijna le

dig , wij zochten naar het laatst uitgegeven dagblad ; doch

wierpen het ter zijde, dewijl wij zagen, dat zelfs de groot-

ttc gebreken der Franfche regering ten hemel wierden verhe
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ven ; wij lazen wederom anderen ; doch zij fchenen broe

ders te zijn . uit hetzelfde geflacht gefproten , zij aderaden

niets ' dan fchandelijke vleijerij. c ;

Een bejaard heer fchepte nogtans veel vermaak , oni ze

allen te doorbladeren ; een oud man , die naast hem zat ,

gaf in het Engelsch (zekerlijk vermoedende-, dat wij die ■

taal niet verftonden) zijne verwondering te " kennen , dat ■hij genoegen fcheppèn kon in Ket lezen en herlezen van

zoodanige verdichtfelen. „Is het waarheid," vroeg hij,:

„ dat wij zoo gelukkig zijn , federt dat wij .in het Fran-/

fche rijk zijn ingelijfd ? Is het waarheid , dat onze han

del bloeit? Is het niet alom bekend , dat onze fbhatkist;

is uitgeput, dat de belastingen twee- en meermalen hoogèr

zijn , dan immer te voren ? Zijn zelfs de armenkasfen

niet geledigd? En verkwijnen, of fterven behoeftige oude

lieden, de weezen en vondelingen niet, bij gebrek van

het noo'ó'ige voedfel ? Kunt gij die logentaal dan nog le

zen , zonder dat het bloed in uwe aderen ftolt ?"

„ Het is gedrukt ," antwoordde de onnoozele man ,

„ men zou zulks niet wereldkundig maken , zoo het niet

op waarheid gegrond was. Welk mensen. zou ook irir

ftaat zijn , om , tegen zijn geweten , zoo vreesfelijk te

liegen ?" r, Weet gij dan niet ," hernam de andere ,

„ dat het fchrijvers zijn, die hun geweten, hunnen tijd

en arbeid verkocht hebben aan de Franfchen , welke geen

ander doel hebben , dan onze landgenooten fchandelijk te

bedriegen ?" .■ .

De oude man , die te dom of te hoofdig was , om zich

te laten overtuigen , zette zijne bril langzaam af, hij iloot

ze, na haar langzaam op de mouw van zijnen rok afge

veegd te hebben i' in een zilveren doosje, en vertrok zeer

langzaam. /

Naderhand kwamen wij met dien weldenkenden man in

gefprek j hij verhaalde , zoo als wij reeds .vermoei had
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den, dat hij geen Belg , maar van Engelfche afkomst was ;

dat zijn vader in Ierland was geboren , en , na gehuwd

te zijn, te Ostende handel gedreven had; dat hij, na den

dood van zijn' vader , de eenige erfgenaam zijnde , de

meeste jaren van zijn leven aldaar had gewoond , en dus

eene bekwame gelegenheid had gehad , om de Belgen gron

dig te leeren kennen.

„ Zonderlinger natie ," dus vervolgde hij , „ kan er

niet uitgedacht worden ; nogtans zouden zij van nature

veel aanleg hebben , om brave burgers der maatfchappij te

worden, zoo zij van hunne jeugd af opgevoed wierden,

als alle kinderen der befchaafde volken van Europa ; doch,

helaas ! het is het belang van hunne geestelijken , dat zij

bijna niets leeren , en deze domheid , die de moeder is van

groote verwaandheid en wispelturigheid, is de voorname

oorzaak van hunne ontevredenheid en rampen."

„ Om die zelfde reden hebben .zij over het algemeen

(want er zijn zeer vele uitzonderingen) niets van hetgeen

men een nationaal karakter noemt, zij zijn Hechts de apen

van andere volken en in het bijzonder der Franfchen ; al

wat er , hetzij goed , hetzij kwaad , in dat rijk verrigt

wordt , is voortreffelijk , en de eenige vuurbaak , waar

naar zij zich rigten ; geen jongeling ook van fatfoenlijke

afkomst verdient eenige opmerking, zoo hij niet eenige

weken of maanden in Parjs heeft doorgebragt; bij zijne

terugkomst , is hij , hetgeen te vermoeden was , nog dwa

zer en winderiger , dan bij zijn vertrek ; het woord Pa~

rjs zweeft alsdan geftadig op zijne lippen , hij volgt ge

trouwelijk de Franfchen modes na , en te gelijk ook alle

hunne gebreken."

„ Tot een blijk , dat de opvoeding van den burger en

boerenftand verwaarloosd wordt, kan ik dit nog aanvoe

ren ," dus ging die heer voort , „ dat men telkens bij de

loting opmerkt , dat er van . de vijf honderd naauwelijks
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een is , die tamelijk lezen en fchrijven kan ; en dit is op

de dorpen , alwaar de geestelijken nog meer invloed heb

ben , dan in de groote lieden , nog meer zigtbaar , het is

ook het belang dier priesters , die voor ■het grootfte ge

deelte zonen zijn van onbeichaafde landbewoners , dat nie

mand in hunne gemeente hen. in kunde overtreft, hoe

zouden zij anders over hunne leeken en over het geweten

dier ongelukkigen kunnen heerfchen , zoo hun verftand

dcor eene goede opvoeding en onderwijs meer verlicht en

befchaafd ware geworden. Zouden zij dan niet met eeni-

ge verachting op hunne onwetende en onbefchaafde leer

aars moeten nederzien? "

„ Nu gaat . alles naar hunnen wensch , zij leiden die

onkundige zielen als eene kudde fchapen; deze eerbiedigen

hunne herders , dewijl zij niet alleen de landtaal , maar ook

de latijnfche Fulgata (die allerrampzaligst , woord voor

woord, uit het Grieksch vertolkt is) lezen kunnen; zij

zijn in hunne oogen een wonder der wereld, zij vergelij

ken hen bij eenen apostel , en , hetgeen ik zoo dikwijls

opmerkte , de kleine kinderen 'vallen , wanneer zij hen op

den weg ontmoeten , . met den grootften eerbied op hunne

knieën voor hen neder." ;. :

„ Betoonen fommige leeken hun geenen eerbied, hoorai

zij, dat zij acht flaan op hunne leefwijze en onmatigheid

in het wijn drinken , en maken zij zulks ruchtbaar , alsdan

is het woord: „ Ik weigere u den aflaat!" krachtig ge

noeg , om die onnoozelen innig berouw te doen gevoelen

over hunne .onvoorzigtigheid , en hen te doen beven en

verbleeken als. een doodfchuldige flaaf."

„ Gij zoudt misfchien uit mijne openhartige gefprekken

kunnen opmaken, mijne heeren! dat ik tot een ander kerk-

genootfchap behoore, dit is zoo niet, ik belijde deKatho-

lijke godsdienst ; doch ik ben niet dwaas genoeg , dat ik

aiet zoude kunnen zien , welke gebreken er daaromtrent iu
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dit on» land plaats hebben. Meermalen heb ik tJoUattcb

bezocht, en aldaar met vreugde opgemerkt, dat de Room-

(chè geestelijken, over het algemeen uit brave fatfoeniijke

ouders zijn geboren , dat zij , na eene goede opvoeding

ontvangen te hebben , in nuttige en geleerde talen en we-

tenfchappen onderwezen zijn , voorts dat hunne leefwijze

onberispelijk is , en dat zij , in plaats van de kinderen

hunner leeken te verhinderen, dat zij leeren lezen en

fchrijven , hen zelfs op alle wijze daartoe aanfporen."

Terwijl hij hierbij nog iets voegen wilde, kwamen er

eenige officieren der Franfche dragonders , die met de bar-

ge van Brugge gekomen waren, met veel geweld en al

zingende in de zaal. „ Dit gezelfchap behaagt mij niet ,"

zeide die heer, hij nam affcheid en vertrok in haast; en

daar wij beiden weinig lust hadden , om bij dit onophou-.

deiijk getier en gefchreeuw tegenwoordig te zijn , begaven

wij ons naar ons logement, alwaar wij nogeenigen tijd

fpraken over al hetgeen Wij, dien dag, hadden gehoord en

gezien. '

„ Gij hebt , mijn vriend ! zoowel als ik , die officieren

over de aangename reis met de barge van Gend naar

Brugge hooren fpreken ," zeide de heer von H. . . . ,

terwijl hij op zijn gemak uit zijne meerfchuimen pijp

rookte en een glas moezelwijn infchonk , „ dit heeft bij

mij de begeerte doen ontftaan, om Brugge en Ostende re

bezoeken , zoo gij lust hebt , om mij te vergezellen , zult

gij mij zeer verpligten.". Dadelijk was ik daartoe bereid,

en wij vertrokken den volgenden morgen. ' ■

Bij onze intrede in het vaartuig , waren er reeds eeriige

reizigers , zoowel heerert als vrouwen , in het paveljoen ,

die een voornemen fchenen te hebben-, om, door hunne

'gefprekken, den tijd op eene aangename wijze te korten.

Sr waren nogtans vier oude heeren en dames , die zich

weldra niet weerhouden konden, om over detijdsomftan»



EN'NA DEN OPSTAND. J 43

digheden te klagen ; doch zij werden door de overigen , op

eene beleefde wijze , verzocht , hunne klagten over hun

ongelukkig lot , hetwelk zij allen , de een meer , de ander

minder , dragen moesten , ten minfte eenige uren te ftaken,

en dezelve genoegelijk door te brengen.

Aan dit verzoek werd voldaan , en ik kan mij niet her

inneren , dat mij de tijd zoo kort gevallen is; voor weinig

geld werden wij , des middags , goed onthaald , en nie

mand der aanwezigen was er, die geen leedwezen betoon

de , dat wij te brugge waren aangekomen. .

Wij begaven ons hierop naar- een logement , hetwelk

ons voornamelijk wegens eene goede bediening en de on

baatzuchtigheid van den hospes was aanbevolen. Bij on-

re intrede vroegen wij , of hij twee kamers voor ons

had ? „ Niet alleen twee , mijne heeren ! maar twintig ,"

antwoordde hij in het Hoogduitsch , „ mijn huis is le

dig ; want men ziet thans in dit ongelukkig land geene

reizigers meer, zij ontvlieden overal de Franfchen, alsof

zij door melaatschheid waren befmet; weleer, toen wij

onder de heerfchappij Honden' der Oostenrijkers ,• hadden

wij een genoegzaam beftaan , de belastingen waren niet

hoog, wij waren gelukkig. Doch de Belgen', het ondank-

baarlte volk der wereld , Was toen ter tijd niet tevreden;

maar, helaas! over deze ondankbaarheid en ontevreden

heid worden zij thans wreedelijk geftraft-»'' •>"'•• '.- >

. Zoodra de heer von H.•'. . < zijne landtaal hoorde fpre-

ken en hem in die taal antwoordde , was de hospes boven

mate verheugd , wij werden als vrienden ontvangen en als

vorsten onthaald. Nogtans hinderde het ons , daar wij

reisden , om ons ta vermaken , dat wij al wederom die

«elfde klagten moesten aanhooren; eindelijk waren wij ge

noodzaakt, den hospes- vriendelijk te verzoeken over an

dere zaken te fpreken , dewijl onae ziel telkens gefchokt

werd , door al hetgeen hij ons zoo omftandig verhaalde,, /
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Na die doodftille ftad een- en andermaal bezjgtigd te

hebben , befloten wij naar O/lende te vertrekken , ons

vleijende, dat men aldaar zoo vele ongelukkige menfchen

niet zouden aantreffen ; wij vertrokken derwaarts , wij na-_men onzen intrek in een Engelsch logement ; maar wij be

drogen ons in onze verwachting ; hier was de treurigheid

nog grooter, dan ergens elders; het dok, te voren met

fchepen opgevuld , was ledig , de pakhuizen en kantoren

.waren gesloten , de f"chippers , de lootfen en werklieden

zwierven neerflagtig langs de kaden , zij verwenschten de

Franfchen , aan welken zij hunne armoede alleen te dan

ken hadden , en wenschten flechts een klein gedeelte te

ontvangen van die welvaart, welke hun weleer ten deel

was gevallen. Intusfchen kwam het ons voor , dat diege

nen , die wij in ,ons logement en elders ontnioeteden , niet

200 dweepziek waren , als in het naargeestige Brugge ,

het zij, dat vele Engelfche huisgezinnen, die hier woonden,

of de handel , dien zij met andere befchaafde natiën wel

eer dreven, hiervan de oorzaak waren.

Hoezeer het wijd uitgeftrekt gezigt op, den oceaan ons

in het begin behaagde ,- en wij telkens aan den zeekant

wandelden , werd het eindelijk nogtans zeer eentoonig ;

ik ftelde dus mijn reisgenoot voor , om , den volgenden

morgen , naar Antwerpen en van daar naar het gelukkig

Holland terug te keeren , waar ik in vele jaren zoo vele

klagten niet gehoord had , als in België op eenen enke

len dag.

Den volgenden morgen vertrokken wij derwaarts, en be-

fchouwden , den daarop volgenden dag., de zoo fraaije

kerken met de zoo voortreffelijke fchilderijen ; van daar

wandelden wij langs de rivier de Schelde, en bezigtigden

alle de kostbare fcheepswerven en dokken , die op bevel

van napoleon waren aangelegd. Al voortgaande wendden

wij ons oog naar het ka$teel , zonder ons toen ter tijd te
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hebben kunnen voorftellen, dat hetzelve, na verloop van

eenige jaren, eene eeuwigdurende gedenkzuil zijn zoude

der Hollandfche dapperheid en der onkoopbare trouw en

vaderlandsliefde ; dat er aldaar door onzen eerbiedwaardig

gen landgenoot chassé en zoo vele andere brave officie

ren , die onder zijn bevel ftonden , een onfterfelijke roem

zou worden behaald ; en dat niet verre van de plaats , al

waar wij ons nu bevonden, de zoo edele van speijk zijn jeug

dig leven voor het vaderland zou opofferen , eene daad

verre te ftellen boven de dapperfte bedrijven , die in de

gefchiedenisfen der oudheid vermeld zijn.

Wij waren juist digt bij de werven , toen het luiden

der klok den arbeiders aankondigde, dat het tijd was, om

hun werk wederom aan te vangen; vier of vijf honderd

man liepen met drift derwaarts ; doch eenigen van hen

traden eerst in eene estaminé, ten einde alvorens hunnen

nooit te verzadigen dorst te lesfchen, en daar de heer

von H. . . . zeer begeerig was , om hunne gefprekken ,

voor eenige oogenblikken , aan te hooren , dewijl hij zich

verbeeldde, dat deze ten minfte zeer tevreden zijn zouden,

daar zij dagelijks in hunne nooddruft konden voorzien,

traden wij dit huis in ; doch hoezeer ftonden wij verwon

derd , toen wij opmerkten , dat het tegendeel plaats had ;

de een begeerde opflag van werkloon , de ander kon met

die inkomflen zijne huishouding, naar zijnen ftaat, niet

verzorgen , anderen klaagden over den moeijelijken arbeid ,

en vervloekten den Corfikaanfchen dwingeland.

Een oude Franschman , die dit aanhoorde , ftond met

eenige deftigheid van zijnen ftoel op ; „ ik ben die klagten

moede," zeide hij, „ en offchoon ik geen verfpieder ben

en uwe gezegden niet zal overbrengen , moet ik u nogtans

openhartig zeggen , dat de Antwerpenaren van uwe foort

(want duizende brave lieden zondere ik uit) het laffte,

het luifte en het bijgeloovigfte volk is van den ganfchen
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aardbodem, is er wat te rooven, ofte ftelen engefchreeuw

aan te heffen, dan overtreft gij daarin alle andere natiën ;

doch moet de kost met handenarbeid verdiend worden ,

dan zucht en fteunt gij als oude ezels/' :

„ Deze taal kunnen wij niet aafihooren ," zeide een der

arbeiders, „ voor zulke valfche betigtigingen moet hij

geftraft worden, wij zijn ten minfte met ons vijven fterk

genoeg , om dien Franfchen verrader af te rosfen." Zij

trokken daarop hunne blaaüwe kielen uit. — Wat er van

dit gevecht is geworden , is ons onbekend , wij hadden

weinig lust , om by dit tooneel tegenwoordig te zijn , wij

betaalden ons gelag, zonder hetzelve te hebben aange

roerd , en vertrokken.

In ons logement teruggekomen zijnde, hoorden wij aan

den maaltijd vrijmoediger fpreken , dan te Brusfel , de

gasten beftonden uit vier Duitfche kooplieden , een Deen

en een Engelschman ; een der Duitfchers zeide , dat men

zeer voorzigtig zijn moest , om met fommige Brabander»

handel te drijven , dewijl men noch op hunne beloften ,

noch op hunne eeden vertrouwen ftellen kon , en dat d«

goederen , die men ontboden had , nimmer aan het nron->

fter , dat zij Overgezonden hadden , voldeden. De En*

gelschman verzekerde , dat , offchoon hij vele landen van

Europa bezocht had , hij geene natie had aangetroffen ,

die zulke kakelaars waren , dat het hem hinderde , met

hen handel te drijven , dewijl zij hem telkens met hun

gefnap trachten te overbluffen.

- „ Ik wenschte wel eens te weten ," hernam de Duit-

fcher , „ wat hiervan de oorzaak zij ; want dit heeft nier

alleen plaats bij de mannen , maar ook nog veel meer bij

de vrouwen." „ Naar mijne gedachten ," zeide de Deen^

%• zijn zij deze bekwaamheid vooreerst aan hunne moedere

yerfchuldigd , die zelden zwijgen ; ten andere zegt een be

noemd fchrijver ergens , dat menfchen , die hïmne herfenen
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met geeïne geleerdheid en nuttige wetenfchappèn kwellen ,

oneindig meer (zoo als de Belgen het noemen) klappen

kunnen, dan menfchen van ftudie en die gewoon zijn te

denken ; hunne tongen , zegt hij , zijn bij de lastdieren te

vergelijken , die des te harder loopen , hoe mindere lasten

zij te torfchen hebben ; daarenboven zijn de estaminés i

of bierhuizen , die zij , van wat rang zij ook zijn , van

hunne -jeugd af dagelijks bezoeken , hunne leerfcholen,

aldaar is niemand geacht ,, die niet onophoudelijk fpreekt ,

men geeft geen acht , of hij ongerijmdheden te voorfchijn

brengt , of dat hij , op eenen en denzelfden avond , tier»

malen herhaalt , hetgeen hij reeds tienmaal met luider fem

me verhaald heeft , zulke kleinigheden komen in geene de

minfe aanmerking."

„ Dikwijls heb ik ook opgemerkt , dat de advokarer*

zich in het bijzonder toeleggen op de kunst, om uren

achter den anderen te fpreken , en hij , die het , door

oefening , daarin het verfe gebragt heeft , behaalt in zijn

bierhuis den grootfen roem , ook overbluft hij gemeenlijk

zijn' confrater , offchoon deze meer prijs feit , om bondi

ge redenen en bewijsgronden aan te voeren , dan duizende

woorden te uiten , zonder zin en zamenhang." :

„ Maar wat zou de reden zijn," hernam de Duitfcher,

n dat men in België telkens hoort , dat er iemand vermoord

is , en fommige moorden flechts gefchieden , om zich iets toe

te eigenen , dat naauwelijks twee of drie franken waardig

is ? Het heugt mij nog , toen ik mij te voren eenige da

gen te Brusfel ophield, dat men alom fprak van eenen

verfchrikkelijken manflag, die er, niet verre van de abdij

de la Cambre gepleegd was aan eenen arbeider, welke»

voor zijn talrijk huisgezin vijf brooden gekocht hebbende»

des avonds , vermoeid van zijnen arbeid , naar zijn huis»

terugkeerde, om zijne hongerige kinderen te voeden; deze

brave huisvader werd in ftilte door een' booswicht in hetr
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bosch gevolgd, hij flaat hem van achteren met zijne fpade

op het hoofd; dat hij dood ter aarde viel en fteelt de vijf

brooden ! doch ik bedoel ook in het bijzonder de fluip-

moorden uit kwaadaardigheid , uit wangunst en nijd ; want

hiervoor moet toch eene reden zijn , welke in de geaard

heid van het volk liggen moet."

„ Ik geloof," hernam de Engelschman , „ dat vele in

woners van België de neiging tot verraad en wreedheid

alleen te wijten hebben aan de Spanjaarden , door welken

*ij , in vorige tijden , zijn geregeerd : de hooge en lagere

ambtenaren, de militairen van allerlei rang waren immers

in Spanje geboren ? Deze vermengden zich , bij hare

overkomst, met de vrouwen of meisjes van het land,

fommigen door echtverbindtenisfen , maar de meesten op

eene meer oneerlijke wijze. Kan het nu wel anders zijn ,

daar de Spanjaarden van dien tijd de wreedfte, de verra-

derlijkfte, de losbandigfte en de bijgeloovigfte volken der

wereld waren , of hun voorbeeld moest bij hunne nakome

lingen eenen bijna onuitwischbaren invloed hebben ? Ziet

men ook niet aan honderde aangezigten , voornamelijk in

Brusfel, aan hunne geelachtige, of bruine kleur, ja zelfs

aan vele vóórnamen van vrouwen , zoowel in de fteden als op

de dorpen , waar fommige , in plaats van johanna , jouanna

genaamd worden , (om nu van andere namen niet te fpre-

ken) dat zij van Spanjaarden, ten deele, afkomftig zijn."

„ Het zou nogtans zeer partijdig zijn," dus vervolgde

hij, „ om alle Belgen onder de Hechten te rangfchikken ,

ik zelf heb vele vrienden onder hen , die ik hoogacht ;

doch dezen zijn van eenen geheel anderen ftempel ; ook

moet ik niet verzwijgen , dat zij , in het algemeen , be-

minnaars zijn der fchoone kunften, en om nu van het

danfen niet te fpreken , hoe velen zijn er niet, die ver ge

vorderd zijn in de fchilder- en beeldhouwkunst en voor

namelijk in de muzijk; naar mijne gedachten beftaat de
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reden hiervan in de eer , die zij aan jonge kunftenaren be

wijzen , welke in het een of ander opgenoemd vak uit

munten , en hen daardoor ten fterkfte aanmoedigen , at

hetwelk prijzenswaardig is , en in alle landen moest wor

den nagevolgd."

tt Dit ftem ik toe ," zeide de Deenfche koopman , „ en

zelden gaat men in de groote fteden van België eene voor

name ftraat door , alwaar geene piano forte , eene harp ,

of eenig ander muzijkinftrument gehoord wordt. Er zijn

nogtans andere bijzonderheden in het karakter der Belgen,

die ik niet Verklaren kan : ik heb reeds eenigen tijd met

mijne vrouw en kinderen alhier gewoond; doch tot heden

toe hebben wij geene dienstboden gehad , noch van het

mannelijke, noch van het vrouwelijke geflacht , die niet

zeer bevreesd waren , als zij des winters , op zon- of

feestdagen , wanneer de overige dienstboden verlof hadden

gekregen ,. om des avonds uit te gaan , zich alleen in huis

moesten bevinden , zij beefden en waren reeds eenigen tijd

te voren beanglligd , als zij uitrekenden , dat het weldra

hunne beurt zou worden , om , zoo als zij zich uitdruk

ten , de wacht te houden."

Bij onze terugkomst had de een hooren zuchten en kla

gen , de andere had eene oude dame , gekleed in een' zij

den japon met eenen langen fleep , in den gang hooren

voortfehuiven ; een derde had hekfen en ongeboren kinde

ren gezien. Ik bid u , mijne heeren ! wat is hiervan de

oorzaak ? Kunt gij dit verklaren ?

„ Kan zulks wel anders zijn," antwoordde de Duit-

fcher , „ daar zoo velen van hunne leeraars zelven , op

welken zij zoo veel vertrouwen ftellen, door hunne onbe-

fchaafde opvoeding , die zelfde vrees gevoelen ? Het is

daarenboven alom bekend, dat, in de eeuwen der bar-

baarschheid , een bevel van eenen der Paufen is afgekon

digd , dat aan de priesters , bij het aanvaarden van hunne

4



JO DE BELGEN , VÓÓR , GEDURENDE

bediening , een formulier moet worden ter hand gefield ,

hoe zij zich zullen gedragen , als zij in het een of ander

huis geroepen worden , waarin men zich verbeeldt , dat

het fpookt , en dat zij alsdan dat formulier , hetwelk in

het Latijn opgefteld is , aldaar met luide ftemme moeten

lezen , hetwelk zoodanig eene kracht heeft , dat de fpoken

en hekfen van beide kunne, zoowel groote als extra klein

tjes, de woning dadelijk verlaten."

Opmerkelijk is het nogtans , dat men in befchaafde lan

den van dusdanige grillen niets weet; zouden dus de fpo

ken en bitebauwen zulke gewesten , alwaar men zich op

de wetenfchappen , en vooral op de wijsbegeerte heeft toe

gelegd , ontvlieden en zich Hechts ophouden in landen ,

tot de diepfte onkunde en domheid veroordeeld ?

Men glimlachte over de gefprekken van dien Duitfcher ,

en op deze wijze werd de tijd op eene aangename wijze

gekort. „ Hebben de heeren lust," vroeg de Deenfche

koopman, „ om het nationaal karakter der Antwerpena

ren wat nader te leeren kennen , dan zullen wij , dezen

avond, eene vermaarde estamine' gaan bezoeken , alwaar de

beruchtfte zwelgers elk een' eerepenning , beftaande in eene

zilveren kraan, door hunne bekwaamheid in het drinken

verworven hebben."

Wij allen toonden ons daartoe bereid ; bij onze aankomst

zaten die beruchte heeren aan het einde der zaal ftatig en

deftig op hoogere zitplaatfen , zij waren bij uitftek dik ,

of liever bol van aangezigt, met vooruitpuilende buiken ;,

doch hunne beentjes waren zoo fchraal en mager, dat

men , volgens het verhaal van deskundigen , telkens be

ducht was , dat zij onder het voortgaan breken zouden ,

zij hadden iets eerwaardigs in hun gelaat , uit hunne be

kwaamheid voortfpruitende en zij werden met eerbied be

handeld ; het was bewonderings waardig , hoe hunne ton

gen en handen altijd in beweging waren , nu eens met te



■'■ ■■ EN NA DEN OPSTAND. 51

fnuiven , dan wederom met te klinken en te drinken , en

dat alles zonder ophouden fprekende , zonder naar anderen*

die fpraken, te luisteren.

Het plebs Deorum zat door de zaal verfpreid , en fpra

ken almede allen te gelijk , hetgeen ons weldra begon te

vervelen; doch toen wij opftQnden , om te vertrekken

werden wij teruggehouden door de aankomst van een'

heer, die door alle de aanwezigen met herhaald gejuich en

handgeklap werd ontvangen , elk een beijverde zich , om

zijne hand aan te vatten ; aan elke tafel werd hem een

groot glas bier overhandigd , en hij dronk telkens , ten ein

de , volgens zijn zeggen , het gezelfchap eer aan te doen.

Wij vermoedden , dat het een onlangs gekroonde drin

ker ware , dewijl hij met zulk eenen eerbied werd behan

deld , en hem de beste plaats onder de dikbuikige heeren

werd aangewezen.; doch wij werden in deze onze meening

bedrogen, wij hoorden , dat het een dagbladfchrijver was,

die den moed gehad had, om iets tot befchimping der

Franfchen in het licht te geven ; men vergeleek zijn' moed

bij dien der grootfte veldheeren van Griekenland en Ro

me , en men beloofde hem al klinkende , dat , bij aldien

zijne drukpers verbroken wierd , hij verzekerd zijn kon,

dat hij hier , eiken avond , zonder eenen penning te beta

len , een vrij gelag zou erlangen. „ En ik ," fchreeuwde

een dik ineen gedrongen mannetje uit, „ verzeker hem op

mijne eer , dat hij alsdan , gedurende eene maand , bij mg

van het middagmaal gebruik zal kunnen maken , waarvoor

ik niets anders begeer , dan zijne oude proeven en dagbla

den , die ik in mijnen kaaswinkel van nooden heb."

„ Maar , mijne hooggeachte heeren ! " zeide de fchrijver ,

„ zoo het mogt gebeuren , dat ik voor mijne liefde tot

het vaderland , aan hetwelk ik mij heb opgeofferd , door

'gens d'armes naar de gevangenis , of naar het flagveld

wordt voorgefleept ; wie zal dan aan mij ongelukkige

4*
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denken ? De Franfchen zijn geene mannetjes , waarmede

men fpotten kan. „ Dan zullen wij , eiken avond , op uwe

gezondheid drinken ," zeide de oudfte van het gezelfchap

met meer dan gewone deftigheid en ernst. Dit gezegde

verwekte een algemeen gelach , en coen de dagbladfchrijver

eindelijk pijnelijk mede lachte, verlieten wij dit aanzienlijk

gezelfchap.

Na onderzoek gedaan te hebben , op welk uur de dili

gence, den volgenden morgen, naar Rotterdam vertrok,

gingen wij den fchouwburg bezoeken , niet zoo zeer uit

nieuwsgierigheid, om te zien hetgeen er gefpeeld zoude

worden , als wel om op te merken , welke menfchen den-

zelven bezochten. Op de eerfte plaatfen zaten de voor

naam fte ambtenaren der Franfchen en de leden der regering

met hunne opgefchikte vrouwen , aan welker houding men

duidelijk zien kon , dat zij niet gewoon waren zoo prach

tig uitgedost te zijn ; zij fpraken , van tijd tot tijd , teneinde de oogen der menigte tot zich te trekken, overluid

met den zoo onaangenamen Antwerpfchen tongval.

Wij vroegen een' der Duitfche kooplieden , die hier al

mede eenige jaren gewoond had, wie die heeren regenten

te voren geweest waren ? „ Die magere man ," was het

antwoord , „ die op eene der voornaam fte plaatfen zit ,

is de maire , ik ken hem zeer goed , dewijl hij mij fteen-

kolen en flokvisch levert ; die groote dikke man met een

hoofd als een okshoofd, is mijn (lager; de derde is een

vischverkooper , de overigen ken ik flechts van aange-

zigt , het zijn menfchen , die men overal met hunne vrou

wen en dochters ontmoet , nu eens in de concerten , dan

wederom op de wandeling buiten de poorten."

De jonge heeren , die met meer fmaak gekleed waren ,

dan hunne vaders , en eenige weken te Parjs hadden door-

gebragt , vermaakten zich met de acteurs en actrices uit

te fluiten ; deze lieden , gewoon zijnde voor eene fobere
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bezoldiiig in de kleine fteden van Frankrjk hunne gaven

te vertoonen , bekreunden zich daaraan even zoo min , als

oude vermoeide paarden, die door den voerman, door ge

fluit , gefchreeuw , of allerlei bedreigingen en zweepflagen

tot het draven worden aangemoedigd ; onder het fiflercn

fchenen die ongelukkigen te berekenen, hoe veel meer

geld zij hier , dan in de afgelegene oorden van hun vader

land verdienden.

De overige toehoorders, die in loges van minderen rang

zaten , of in het parterre ftonden en niet gewoon waren

zoo lang te zwijgen, fpraken nu en dan almede overluid ;

doch zoodra, bij het tweede bedrijf, het fcherm viel en de

muzijk een' aanvang nam , zongen zij met luide Memmen ,

of ftampten de maat met hunne rottingen of voeten met

zoodanig een geweld , dat wij onze ooren met beide han

den toeftopten en den.fchouwburg verlieten.

Den volgenden morgen vertrokken wij -met den dageraad,

telkens fprekende over al hetgeen wij , gedurende den tijd ,

oat wij ons in België bevonden , gezien en gehoord had

den. Doch hoe Merk viel ons, na verloop van vele uren,

het onderfcheid in het oog tusfchen de Belgifche fteden

en dorpen , en die van Holland. In plaats van met ver-

fchillende kleuren bekladde huizen , zagen wij alle wonin

gen fierlijk geverwd ; in plaats van morfige flxaten , on

kenbaar door hoopen van fljjk en modder , befchouwden

wij overal reinheid en orde; wel voornamelijk merkte de

heer von H. . . . op , hoe zindelijk de vrouwen gekleed

waren, hoe haar linnen wedijverde met versch gevallene

fneeuw ; ook vergeleek hij , in zijne gedachten , de in fijn

laken gekleedc burgers en ambachtslieden met de blaauwe

kielen der Belgen , waaronder armoedige kleedingftukken

gewoonlijk verborgen worden.

„ Welk een onderfcheid ," dus vervolgde hij , „ zoo

dra wij eenige welvarende boerenwoningen voorbij reden ,



$4 DE BEiGFN , VÓÓR , GEDURENDE

achter welke een groot aantal koeijen graasden , tusfchen

deze en de hutten der Brabandfche landlieden , die reeds

zeer trotsch zijn , zoo zij het geluk hebben twee of drie

melkbeesten te bezitten; hoe glinftert hier het koper! hoe

rein zijn de emmers ! de huisjes der eerften zijn niet onge

lijk aan de fchuilplaatfen der armoede, en die der laatften

behoeven voor geene kostbare lusthuizen te zwichten."

Onder dusdanige gefprekken kwamen wij te Rotterdam

aan; de heer von H. . . . hoorde hier, dat de paketboot

naar Engeland gereed lag , om te vertrekken , en wilde deze

gelegenheid niet laten voorbij gaan ; na een hartelijk af-

fcheid genomen te hebben , fprong hij in een vaartuig ,

waarmede hij naar Ilelvoetfiuis vertrok. Na alhier eenigen

van mijne vrienden bezocht te hebben fpoedde ik mij voort

naar de plaats mijner woning.

DERDE HOOFDSTUK.

Nog langen tijd na mijne terugkomst , waarde dat fchoo-

ne land van België voor mijnen geest, en een beminnaar

zijnde van het buitenleven zwierf ik met mijne verbeelding

nog op de bergen rond, van waar men een heerlijk uit-

zigt heeft op de daaronder liggende akkers en bosfchen ;

doch, te gelijker tijd, aan de knellende heerfchappij der

Franfchen , aan de zoo grove gebreken der inwoners ,

over het algemeen , en aan de zoo verkeerde opvoeding

der jeugd denkende , kwam de wensch meermalen in mijne

ziel op, dat, zoodra de buitenfporige magt van napoleon

zou zijn gefnuikt geworden , er eens een wijs en regtvaar-

dig Vorst aldaar den fchcpter mogt zwaaijen , dewijl ik
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mij voorftelde , dat de inwoners , door deze lotverwisfe-

lingen verrukt , 'alle pogingen in het werk zouden ftellen ,

.om hunne ondankbaarheid , zedeloosheid en wispelturig

heid allengs af te leggen , en , door gehoorzaam te zijn

aan billijke wetten , eindelijk eens vergenoegd en tevreden

leven zouden.

Toen «enige jaren daarna , ook ons vaderland voor de

overmagt van den Franfchen Keizer moest zwichten , be

gon mijne hoop daaromtrent te verflaauwen; doch herden

kende hetgeen de gefchiedenisfen mij geleerd hadden, dat

de regering van een' dwingeland , die , al wat regt en bil

lijk is , met voeten treedt , van geenen langen duur zijn

kan , fchepte ik wederom moed , voornamelijk , toen ik

vernam , dat hij , opgeblazen door den voorfpoed , en wei

gerende naar den raad van mannen van oordeel en verdien

den te luisteren , zijne troepen , in een ongunftig jaargetij ,

.zou voeren naar de noordelijke gewesten , welke , al ware

de Rusfifche Keizer geen gebieder van zoo vele honderd

duizende foldaten , door de geftrenge vorst en fneeuw nog-

tans zouden worden befchermd.

Hetgeen menfchen van doorzigt voorfpeld hadden , ge

beurde ; duizende bij duizende krijgslieden , eene armee ,

zoo als misfchien nimmer beftond , en aangevoerd door

een ervaren en beroemd veldheer, ijlen derwaarts ; doch

zij werden weldra , ten deele door het zwaard der Rus-

fen , ten deele door den honger en de geftrenge koude bij

na geheel en al vernield. De held , die door zoo velen

als onoverwinnelijk werd befchouwd, zoekt zijne behoude

nis in de vlugt , en hij , die de beheerfcher der wereld

fcheen te zullen zijn , wordt overwonnen en naar Elba

gebannen-

Verraders banen hem den weg, om van. daar naar zijn

voormalig rijk terug te keeren; hij ftelt zich wederom aan

het hoofd van .eene armee; doch deze onderneming, fcheen
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plaats te moeten hebben , om , in de velden van Water-

loo , zijne laatfte pogingen te zien verijdelen ; hij wordt

ten tweeden male in ballingfchap gezonden , en eindigt ,

afgefcheiden van alles wat hem dierbaar was , zijn leven

op eene barre rots.

De volken van Europa en in het bijzonder ons vader

land juichten over zijnen val , voornamelijk , toen de mare

zich verfpreidde , dat zijne Koninklijke Hoogheid de

Prins van Oranje , een held , die toen reeds zoo vele tref

fende blijken gaf van zijn beleid en moed , zoo oneindig

veel tot den ondergang van den dwingeland had toegebragt.

Reeds vele maanden , vóór dat die roemrijke overwin

ning behaald werd, met vreugde gehoord hebbende, dat

een wijs en regtvaardig Vorst, uit het edel Nasfaus bloed

gefproten , onder den naam van willem I , tot Koningwas verkoren , dacht ik dikwijls met blijdfehap : welk een

gelukkig land zal België nu worden , daar het met wijs

heid , met orde en zachtzinnigheid zal worden beftuurd !

Hoe gelukkig zullen de inwoners zijn, als zij hunne te

voren geleden rampen , welke zij door de onregtvaardig-

heid en fchraapzucht der Franfchen geleden hebben , met

deze hunne flandverwisfeling vergelijken ! Zij zullen geer.e

getuigen meer zijn , dat de godsdienst verfmaad wordt ;

tooneelen van fchandelijken wellust en weelde , terwijl het

volk van armoede verkwijnt , zullen hunne oogen niet

meer kwetfen ; zij zullen de brave leefwijze en de ingeto

genheid der Hollanders gade flaan ; zij zullen opmerken ,

hoe hunne kinderen in goede zeden , in talen en weten-

fchappen 'onderwezen worden , zij zullen die voorbeelden

ongevoelig volgen , zonder zelve te weten , dat zij ze vol

gen ; zij zullen beftuurd worden door getrouwe overheden,

en onomkoopbare regters zullen hen , zonder partijdig

heid , tegen geweld en onregt befchermen !

Nu vermeerderde mijn verlangen , om getuige te zijn
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van deze zoo gelukkige gedaanteverwisfeling , en hieraan

werd voldasn. Eenige maanden , nadat BelgiÈ het groote

voorregt verkregen had , van geregeerd te worden door

Koning willem I, vertrok ik , ambtshalve , derwaarts.

Reeds bij mijne aankomst merkte ik de grootfte verbete

ringen op ; hetgeen de Franfcben verwoest hadden , werd

herfteld ; aan de behoeftigen , die arbeiden konden , werd

werk verfchaft ; er was zorg gedragen , dat de tempels ,

aan de verfchillende Godsvereeringen gewijd, werden her

nieuwd, of van den grond af opgebouwd ; alle vakken

van het beïtuur waren voortreffelijk ingerigt ; het konink

lijk geflacht en de eerbiedwaardigfte der Koninginnen droe

gen de liefderijkfte zorgen voor duizende armen.

De burgers waren verheugd, toen zij de toenemende

welvaart zagen ; de voornaam ften des volks trachtten om

ftrijd , de gunst van zijne Majesteit te winnen ; het pa

leis , alwaar de Monarch hun gehoor verleende , was ge-

ftadig opgevuld.

Ik zag vervolgens , dat de bloei der ftad ook niet wei

nig toenam , eensdeels door het hof, het verblijf der

Prinfen en de afgezanten van vreemde hoven , maar ook

door eene menigte hooge en mindere ambtenaren , die zich

uit Holland , op gezette tijden , naar Brusfel begeven

moesten; het getal der vreemdelingen, in het bijzonder

dat der Engelfchen , die de inkomften van hunne fchatten

aldaar wilden verteren , vermeerderde nog daarenboven van

dag tot dag , en daar er woningen ontbraken , maakte men

toen reeds plannen , om nieuwe gebouwen te flichten en de

fabrijken van allerlei aard , die door de Franfche heersch-

zucht en knevelarijen waren in verval geraakt , met behulp

en onderftand van den Koning te herftellen.

Wanneer eene natie, voor een groot gedeelte in onkun

de voortlevende, zich aan zedeloosheid en misdaden over

geeft , is er Hechts een middel overig , om derzelver ge
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hcelen ondergang te verhoeden , hierin bcftaande , dat men

zorg draagt voor het opkomend geflacht ; dat men het-

uclve laat onderwijzen , niet alleen in het lezen , fchrijven

en rekenen ., maar ook in de zedekunde , in de geleerde

talen en wetenfchappen , al hetwelk tot dien tijd toe

ichandelijk verwaarloosd was; de Franfchen hadden wel

hier en elders inftituten voor de jeugd daargefteld ; doch

hun doel was alleenlijk, dat zij kweekfcholen zijn zouden

voor den foldatenftand ; de leerlingen werden dus meer on

derwezen in den wapenhandel , dan in de wetenfchappen ,

uitgezonderd in de vakken , welke tot de krijgsdienst eeni-

ge betrekking hadden ; de trom deed hen ontwaken , de

trom noodigde hen tot hunne werkzaamheden , de trom

was het blijde teeken , dat de maaltijd een' aanvang nam ,

eindelijk kondigde de trom het uur aan , dat zij zich ter

ruste moesten begeven ; doch voor kinderen van burger-

lieden , of van den geringeren ftand was bijna , vooral op

de dorpen en in de gehuchten , alle gelegenheid tot eenig

onderwijs óf afgefneden , óf belemmerd.

Eene voorname zorg van den Koning was dus ook ,

om, na te gaan , op welk eene wijze de lagere fcholen

waren ingerigt , en opmerkende , dat deze zich in eenen

beklagenswaardigen toeftand bevonden; dat er gewesten

waren , waarin men aan het fchoolwezen weinig gedacht

had , of alwaar de meesters zelven de landtaal niet kenden ,

waarin zij anderen onderwijzen moesten, werden er alom

fchoolgebouwen opgerigt , waar bekwame leermeesters ,

zoo zij er te vinden waren , aangefteld , of uit Holland

■ontboden werden ; vervolgens werden er zeer kundige fchool-

opzieners verkoren , die zorg moesten dragen , dat aan de

leerlingen nuttige boeken in handen werden gegeven , en

dat de gemaakte heilzame wetten , in alle opzigten , wer

den geëerbiedigd.

De Latijnfche fcholen , die de inrigtingen en voorfchrif
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ten behouden hadden van ongeletterde monniken , en waar

in die fchoone taal door zonderlinge woorden, die uit de

Vlaamfche of Waalfche talen waren overgenomen, en

flechts met eenen Latijnfchen uitgang prijkten , vervolgens

door eene verkeerde uitfpraak en woordfchikkingen voor

deskundigen geheel onverftaanbaar was , werden verbeterd ,

niet alleen door het aanftellen van meer kundige leeraren,

maar ook door het gebruik van klasfike auteuren , in

plaats van Latijnfche zoutelooze boeken , die .door domme

monniken in de middeleeuwen vervaardigd waren. In het

bijzonder onderging de hoogefchool van Leuven eene zeer

groote verandering , alles wat men aldaar vond , waren

gewrochten uit de tijden der barbaarschheid en der mid

deleeuwen ; deze werd gefchoeid naar de inrigtingen der

Hollandfche hoogefcholen ; vermaarde hoogleeraren werden

van elders ontboden ; en , om het hooger onderwijs in Bel

gië nog meer te bevorderen en te verfpreiden, kwamen

er dadelijk twee andere hoogefcholen, als het ware, uit het

niet te voorfchijn , eene te Gend en eene te Luik , die

weldra, nadat er beroemde hoogleeraren waren aangefteld,

door een zeer groot aantal jongelingen bloeiden.

Ik gevoelde blijde gewaarwordingen, toen ik Leuven

ten tweede male bezocht , daar ik te voren niets anders

gehoord had, dan barbaarfche Latijnfche wartaal met ver

waandheid uitgefproken , en niets anders had gezien en

gelezen, dan opfchriften en aangeplakte programmata,

die niemand verftaan kon , die zijn onderwijs aan geenen

ongeletterden monnik verfchuldigd was ; nu reeds merkte

ik op , zoowel door openbare aankondigingen der akade-

mifche lesfen , als door de gefprekken met geleerde man

nen , welk eene verandering aldaar , in zulk een klein tijd

vak , had plaats gehad , ik verbeeldde mij reeds , dat ik

pij in het alom beroemde Leiden , in Utrecht , of op

de Groningfche hoogefchool en de athenaea's van ons
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vaderland bevond , en zoo de tijd mij zulks vergund had ,

zou ik daaromtrent nog veel meer verzekerd zrjn gewor

den , als ik bij de lesfen der hoogleeraren had kunnen te

genwoordig zijn.

Intusfchen vernam ik in de hoofdftad , dat het grootfte

getal der inwoners zich zeer gelukkig rekenden ; doch dat

vrome zielen zich beklaagden , dat zij door een Protestants

Koning moesten geregeerd worden , en dat hun niets meer

te wenfchen overbleef, dan dat zijne Majesteit de eere-

dienst zijner beroemde voorvaderen maar afzwoer, ten

einde zich aan hunne geloofsgenooten te fcharen. Dit ge

rucht bedroefde mij , en ik begon te vreezen , dat zulks ,

voorloopig, een blijk was van wispelturigheid , en dat

kwaadwilligen zich onder het getal der onnoozelen en

dweepzieken verfcholen , het zij dat die zoodanige ambten

, niet bekwamen , waarop zij in hunne verwaandheid gere

kend hadden ; het zij dat men hen , na een naauwkeurig

onderzoek , tot het bekleeden van eenig ambt onbekwaam

had geoordeeld.

Ik zag vervolgens met leedwezen , dat men in de dag

bladen , onder bedekte gezegden , de verrigtingen van bet

gouvernement begon te gispen , en dat ba gemeen toen

reeds , al wat maar in druk te voorfchijn kwam ,' als een

Evangelie befchouwde. Hoe is hei mogelijk , dacht ik ,

dat menfchen , als zij met natuurlijk verftand begaafd zijn ,

tegen hun geweten aan , zich aan zulk een' laster kunnen

fchuldig maken , wat begeeren zij toch'? Zij zelve zijn

immers ooggetuigen van den toenemenden voorfpoed? Of

zou het inderdaad waarheid zijn , hetgeen ik zoo menig-

malen van vreemden heb hooren zeggen , dat de zeden

van het grootfte getal der Belgen bedorven zijn ; dat veten

wel voor het uiterlijke godsdienftig zijn ; doch dat de les

fen van hunnen grooten Meester nimmer tot hun hart zijn

doorgedrongen ; dat zij door afgunst verteerd worden ; dat
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ïij liever het kwade zien , dan het goede , omdat hunne

ziel een' afkeer heeft van het goede ?

Vele vreemdelingen merkten daarenboven op $ dat men

op zijne hoede zijn moest , dat men , hoe eerlijk en vlei-

jend velen ons toefebenen , ons telkens voor bedrog , zelfs

in kleinigheden , wachten moest ; dat de kooplieden , al

waar men iets kocht , ons trachtten te bedriegen , en dat

bijna niemand der dienstboden ons eerlijk diende ; dat zij ,

offchoon zij even te voren geknield nederlagen , als het

Allerheilige werd voorbij gedragen, een oogenblik daarna

zich aan diefftal fchuldig maakten, en dat zij logen en

meineed, hoererij en laster befchouwden als zaken van

weinig aanbelang , zoo zij zich flechts , op vastendagen ,

van vleesch onthielden.

Wat beklaag ik den Koning, dacht ik meermalen, toen

ik dat hoorde, als Hij een volk regeren moet , hetwelk

zoo onzedig is ; doch waarvan de voorname lieden , hoe

onkundig zij voor het overige ook zijn mogen, nogtans

fchrander genoeg zijn , om door vleijerij voor zich , of

voor hunne zonen en naastbeftaanden ambten te verwerven,

en door zwetfen en verwaandheid al datgene te verkrijgen,

hetwelk mannen van kunde en braafheid , doch die den

Monarch eerbiedigen en hem met geene fmeekfchriften on

ophoudelijk lastig willen vallen , nimmer verkrijgen kun

nen ; die kruipen , en in de gehoorzalen fchijnen te leven

en allerlei laagheden begaan , zoo lang zij hun doel niet

bereiken ; doch zich nimmer meer aldaar vertoonen , zoo

dra zij hunnen wensch verkregen hebben.

Te dezer tijd werd ik in andere betrekkingen naar Hol

land teruggeroepen ; doch eer ik derwaarts vertrok , ver

langde ik niet alleen eenige fteden en landen van België ,

waarvan ik zeer veel , wegens hare ligging , tot roem had

hooren fpreken , te zien ; maar ook acht te geven op het

karakter en leefwijs der inwoners , en of zij , na van het
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juk der Franfchen te zijn verlost, tevreden en dankbaar

leefden en den veranderden ftaat van zaken waren toegedaan;

Ik vertrok naar Namen , mij , gedurende de reis , ver

lustigende met de fchoone gezigten , die zich aan alle kariAten vertoonden , zonder mij te bekreunen aan de zouteloo-

ze gefprekken van twee heeren, die zich op de diligence

bevonden. Hemel ! welk eene onzinnigheid ! nimmer hoor

de ik zulk eene wartaal , offchoon zij beiden zich inbeeld

den, dat zij alle menfchen in fcherpzinnigheid van ver-

ftand overtroffen ! Hunne verkeerde denkbeelden omtrent

de godsdienst en het beftuur van het land te wederleggen ,

zou dwaasheid geweest zijn , en hoe weinig moeite zulks

zou gekost hebben , befpeurden de reizigers nogtans zoo*wel als ik , dat het zeer weinig zou kunnen baten , wij

waren gedachtig aan den raad van den wijzen Koning sa-

lomo: „ Antwoord een' dwaas niet in zijne dwaasheid."

Wij zwegen dus ; doch dit ons zwijgen werd geoor

deeld eene toeftemming te zijn , en dat wij alle hunne ge

zegden bewonderden en als godfpraken in onze harten zou

den bewaren.

Gelukkiglijk werden wij van deze heeren fpoedig ontfla-j

gen , toen wij aan een dorp waren aangekomen , alwaar

zij fchenen te wonen en eenig gezag uit te oefenen , het

geen wij ten minfte opmaakten uit den eerbied, waarmede

de hospes uit de herberg , de veldwachter en eenige boeren

hen behandelden. '.; >

Bij mijne aankomst te Namen , ontmoerte ik in het lo

gement twee Hollandfche heeren en eenen Hollandfchen

ambtenaar , welke mij met vriendelijkheid behandelden , 'en

verheugd waren , dat zij eenen van hunne landgenooteri

alhier mogten ontmoeten. Na het foupé fpraken wij meer

vertrouwelijk , zij zonden den knecht weg , dewijl zij mij

zeiden , dat men in België zeer omzigtig zijn moest , naar

dien men gemeenlijk van domme bijgeloovige en te gelijk
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zeer fchraapzuchtige menfchcn omringd wordt , die hunne

grove gebreken verbergen , en zeer vleijend zijn , zoo

lang hun belang zulks vereischt ; doch die naderhand hun,ne neiging tot nijd , wangunst en laster openbaren , zoo-,

dra zij berekenen , dat zij geen voordeel van u meer trektken zullen. - :.•'•.*

Wegens de verteringen achten zij ons fc.hijnbaar hoog,

doch in hun hart verfoeijen zij ons , dewijl zij zien , dat

wij op vastendagen vleesch eten ; doch voor het overige

zijn zij zedelooze fchepfels, zij hebben geen denkbeeld ,

wat eigenlijk deugd , of ware godsvrucht zij. Hebben zij

zich aan ontucht , laster of dieffhl fchuldig gemaakt , en

begint hun geweten hun hunne misdaden te verwijten ,

dan is het aankleeden of opfteken van een kaarsje ter eere

van de heilige Maagd genoegzaam , om het kloppen van

hun geweten te ftillen.

Er zijn nogtans uitzonderingen ; ook zijn er menfchen ,

die dankbaar zijn , dat het hun welgaat , en zijner Ma

jesteit achting toedragen ; doch als men dezen naauwkeu<-

rig gade flaat , is het eigenbelang almede de drijfveer ; zij

roemen den Koning , dewijl hunne fabrijken beginnen te

bloeijen ; voch door alle deze weldaden behoeven zij juist

niet erkentelijk te zijn , dewijl zij oordeelen , dat zulk

een wijs volk nog veel meer yoorregten verdient , dan het

ontvangt. . :

„ Wat het land zelf betreft ," zeide een der heeren ,

„ dat is waardig , om bezigtigd te worden , en ik twijfel

niet , of gij zult begeerig zijn , om , morgen ochtend , het

kasteel te gaan zien , alsmede die keten van hemelhooge

xotfen , welke de rivier de Maas , voor een gedeelte , aan

beide kanten omringen." Bij het affcheid nemen bood hij

mij aan , mij derwaarts te geleiden , en nadenmiddag de

koper- en andere mijnen te laten bezigtigen, welk aanbod

ik met dankbetuiging aannam. . _s
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Vroegtijdig begaven wij ons , des anderen daags , op

weg, om den hoogen berg te beklimmen * waarop het

bijna onoverwinnelijk kasteel gebouwd is ; het uitzigt

over de Maas en de Sambre , over de fteile rotfen , als

mede over die gevaarten , v/elke in den omtrek van Di-

nant zijn gelegen , was voortreffelijk : voorts' lagen ter

regter- en ter linkerzijde onmetelijke bouwlanden , en vóór

ons de ftad, die zich in eene vallei fcheea te verbergen;

dit alles bekoorde mij zoodanig , dat ik naauwelijks be-

fluiten kon , wederom af te dalen.

„ Welk een heerlijk oord ! " riep mijn geleider nu en

dan onder het afklimmen uit , „ waarom moet het juist

door zulke menfchen bewoond worden ! doch dit fchijnt

zoo te moeten zijn , en menigmaal ben ik daaromtrent

te leur gefield geworden, toen ik minder ondervinding en

wereldkennis had, dan tegenwoordig; want als ik een

goed , aangenaam en vruchtbaar gewest befchouwde , als

dan was ik van meening, dat de inwoners aan hunnen

grond zouden gelijk zijn, dat zij zich dagelijks verheugen

zouden , dat zij in zulk een fchoon oord waren geboren ;

even zoo dacht ik, wanneer ik een prachtig en fraai ge

legen buitenverblijf voorbij veed , ik verbeeldde mij dan ,

dat de inwoners zeer gelukkig waren , als eigenaars zijnde

van zulk eene behagelijke verblijfplaats ; doch ouder ge

worden zijnde , heb ik , helaas ! opgemerkt , dat er dik

wijls meer braafheid en meer vergenoeging te vinden is

in de hutten van eenvoudige deugdzame' landlieden."

Toen wij , na den maaltijd , uitgingen , om de mijnen

te bezigtigen , vroeg mijn geleider aan een van zijne vrien

den , die ons vergezelde , naar de reden , „ waarom de

inwoners van het eene land, welke flechts door eene ri

vier , of eenige grenspalen vaneen gefcheiden zijn , zoo

onbegrijpelijk veel van elkander verfchillen, zoowel in

zeden en welvaart, als in vaderlandsliefde; de inwoners
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Van het eene land beminnen hunnen Koning, en zouden

Voor hevn niet alleen hunne bezittingen , maar ook , zoo

dra de nood het vereischt , hun leven opofferen , zij zijn

arbeidzaam en deugdlievend , om van andere goede hoeda

nigheden niet te gewagen ; het andere volk heeft geene

ware liefde voor hun vaderland , zij zijn verkwistend en

losbandig , en zoo zij geene Godloochenaars zijn , is een

groot getal zeer bijgeloovig."

„ Wat het eerfte aanbelangt," antwoordde zijn vriend,

,, hoe kan het mogelijk zijn, dat eene natie, bij voor*

beeld , de Belgen , die nimmer eenig vaderland gehad heb

ben , die altoos door den fchepter van vreemde mogendhe*den geregeerd zijn , ware vaderlandsliefde in hunnen boe

zem zouden kunnen koesteren? Als zij aan een vader*land denken, hechten zij er een geheel ander denkbeeld

aan , ' zij bëfchouwen het dan als een land , alwaar de

vrijheid woont , niet eene vrijheid , fteunende op billijke

wetten , maar zoodanig eene , waarin men alles doen en

laten kan , wat men behaagt , en alwaar men bevrijd is

van lasten te betalen/' .

„ Gij zult zeggen, dat zoodanig een land niet lang

in wezen zoude blijven , dat de inwoners , een ieder het '

zijne, tot inftandhouding der dijken en openbare gebou

wen , tot onderhoud der ambtenaren en krijgslieden moe

ten toebrengen ; maat een volk , dat zoo onkundig is ,

denkt , voor het grootfte gedeelte , hier niet aan ; waren

zij , van hunne jeugd af, behoorlijk onderwezen , oefen*den zij zich in de gefchiedenisfen en in het ftaatsregt van

andere natiën , zij zouden zoo onzinnig niet denken , noch

fpreken." . .;«..•

„ Wat lezen de fatfoenlijke lieden over het algemeen?

immers niets anders, dan dagbladen, of treur- en blijfpe-

leri; hoort men niet dagelijks, dat zij hunne bewijsrede

nen putten, niet uit de fchrijvers der oudheid, maar uit

5
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treur, en blijfpelen , en daar wij de jongelingen uit den

aanzienlijken ftand, van twintig en meer jaren , dagelijks

ontmoeten, zien wij dan niet, hoe fchandelijk zij den tijd

doorbrengen? Wonen zij, om zoo te fpreken, niet in

de koffijhuizen, in den fchouwburg of op de bals? De

zen wasfen intusfchen op ; maar kunnen zij hun vader

land met zoo weinige verkregene kundigheden helpen be-

fturen? Is het nu reeds niet blijkbaar, en zeggen het

ons de Belgen zelven niet, dat zijne Majesteit eenigen van

hen tot hooge en mindere posten zou willen roepen ; doch

dat er noch in het politieke, noch in het krijgswezen,

kundige mannen te vinden zijn?"

- „ Wat de arbeidzaamheid der ambachtslieden , der boeren

en daglooners betreft , offchoon er uitzonderingen zijn ,

gelijk in alle andere landen , merkt men nogtans op , dat

de Belgen van dien ftand ijverig zijn , als men hen in de

gelegenheid ftelt, om iets te verdienen; maar wat kunnen de

winften baten , als het grootfte gedeelte meer verteert ,

dan hunne inkomften gedoogen? Zijn de bierhuizen, niet

alleen op den Zondag, maar ook op een aantal heilige

dagen, waarop zij weigeren te werken, niet geftadig, en

' voornamelijk eiken avond opgevuld? Zijn zulke plaatfen,

als men dezelve onophoudelijk bezoekt, geene leerfcholen

van verkwisting, van losbandigheid, van dronkenfchap

en wellust ? Is de verkwisting , zijnde de moeder der ar

moede, niet zigtbaar aan hunne kleederen en huisraad?

En Wanneer arbeiders, in den winter, door gebrek aan

werk, flechts eenige weken ledigloopen, hoort men dan

niet de allergrootfte klagten ? En moeten zij dan niet

dadelijk hunne toevlugt nemen tot de armenkasfen, of

hun brood aan de huizen bedelen , dewijl zij niets gefpaard

hebben , toen zij fparen konden ? "

Die heer wilde er nog iets bijvoegen; doch wij na

derden ecne kopermijn ; wij befchouwden deze , en nog
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eenige andere mijnen met aandacht, en fpraken met de

opzigters en werklieden : zij waren zeer tevreden , dat zij

werken konden , en dat de fabrijken van hunne meesters ,

in dien tijd , dat de Koning hen regeerde , reeds bloeiden.

„ Dat moet een wijs Monarch zijn ," zeide een der ar

beiders , „ die , in zoo weinige jaren , kan uitwerken ,

dat alles wederom herleeft; doch het is inderdaad te be

jammeren , dat zulk een Vorst en zoo vele anderen van

.zijne geloofsgenooten , die onder hem eerlijk dienen , als

zij in hun leven gewerkt en gezwoegd hebben, na hun

nen dood , ongelukkig moeten wezen , dewijl zij tot onze

kerk niet behooren ; te meer , daar het van hen niet af

hing, uit welke ouders zij zouden geboren worden ; onze

andreas de mulder , een man , die beroemd is om zijn

verftand, zegt, dat, offchoon de kerk het hem leert, hij

zulks nogtans niet gelooven kan , en dat ons Heer niet

zoo onregtvaardig is , om iemand , die in zijn geloof

braaf en deugdzaam geleefd heeft , en alle de lesfen van

het Evangelie , zoo veel in zijn vermogen was , in acht

heeft genomen, na zijn affterven te verftooten."

„ De boeren van ons dorp zeggen ," dus vervolgde hij ,

„ dat arie ukkel , die door dronkenfchap in de Sambre

is gevallen en dood opgehaald , nadat hij vele jaren zijne

vrouw en kinderen mishandeld had , toch zalig is , dewijl

hij in het Roomfche geloof is gedoopt. Zoo fpreken zij

ook omtrent hendrik. van lachem , die in zijn leven

veel geftolen heeft en onder vermoeden lag , dat hij op

's hèeren wegen iemand verraderlijk dood heeft geftoken

om vier franken, die hij wist, dat hij in zijn' zak had;

en om die zelfde reden zou lukas van malchem , .die

een overfpeler en branditichter geweest is , almede zalig

zijn. Is het nu mogelijk , dat zulk een dronkaard , die

alles verteerd heeft, of zulk een dief, branditichter en

moordenaar eeuwig gelukkig zouden zijn ; doch daaiente-

5*
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gen brave menfchen niet, omdat zij geene Katholijken

zijn? Dat kan ik even zoo min als andreas de mul

der gelooven.

Wij hadden weinig lust , om , in tegenwoordigheid

van eenige werklieden, die, zoo als wij aan hunne ge

laatstrekken opmerkten , deze taal voor ongerijmd hiel

den , over godgeleerde ftellingen te redeneren , wij be

dankten hen , na eenig drinkgeld gegeven te hebben ,

voor hunne bereidvaardigheid , dat zij ons het voornaam-

ile der mijnen hadden laten bezigtigen en wandelden naaf

de (rad terug.

Dien avond werd mij in de groote focieteit de toegang

verleend; hier uitte elk een openhartig zijn gevoelen over

de zaken van het land ; velen , die eenen voordeeligen

handel dreven , waren zeer verheugd , dat zij van de Frarx-

ichen ontflagen waren ; anderen daarentegen , welke van

omliggende plaatfen kwamen , en lakenfabrijken fchenen te

hebben , wenschten het Franfche beftuur terug. De jonge

heeren namen eenige dagbladen op ; doch wierpen ze dade

lijk wederom weg , zoo zij iets tot lof van het gouverne

ment vermeldden , en lazen met blijde aangezigten andere

couranten , .die den 'moed hadden , om eenige dingen te

gispen ; doch bij het uitgaan verhaalde mij mijn geleider ,

dat die heertjes , welke met zulke luide ftemmen eenige

bijtende gezegden voor hadden gelezen , advokaten en doc

toren waren zonder praktijk, of menfchen, die voor flech-

te betalers te boek Honden , en die , weinig hoop voeden

de, dat zij bij dezen ftand van zaken in voorname posten

zouden gefteld worden, wederom vuriglijk naar verande

ring, haakten. '. 1

Dewijl die heer , den . volgenden dag , wegens zaken

van eenig aanbelang, naar Hoei en vervolgens naar Luik

vertrekken moest , befloot ik hem derwaarts te vergezel

len ; wij vertrokken vroegtijdig en reden langs de ftil voore
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Vloeijende Maas, die, aan beide zijden, door hooge rot

ten , als het ware , omvat en befchermd werd. De beeld-

tenis van dien weg ftaat mij nog geftadig voor de oogen ,

en Gods almagt bewonderende , verdiepten wij ons in over

wegingen , waarom juist op die plaatfen zulke hemelhoogc

gevaarten waren daargefteld ; nogtans kwamen wij hierom

trent met elkander overeen, dat wij, na eenigen tijdvoort-

gereden te zijn , eene zwaarmoedigheid en fomberheid in

onze zielen gewaar werden , zoodat wij ons verheugden ,

dat zij roet andere lagere rotfen , tegen welke de wijnftok-

ken welig opwasten , of met groene velden en akkers wer

den afgewisfeld.

Bij onze aankomst te Hoei ging mijn reisgenoot zijne

zaken venigten , zoodat ik , in dien tusfchentijd , gelegen

heid had , de ftad en het kasteel te bezigtigen , waaraan

met de grootfte vlijt gearbeid werd. De vreugde ftond op

het gelaat der werklieden , dewijl zij thans den kost kon

den verdienen en eiken Zaturdag hun geld ontvingen ;

vermoeid door het wandelen keerde ik naar de herberg ,

alwaar wij afgeflapt waren, terug, ten einde aldaar mijn'

reisgezel , op het bepaalde uur , af te wachten.Hier zaten eenige mannen , die onophoudelijk fpraken ,

nu eens over het nieuws uit de flad en der omliggende

plaatfen , dan wederom over de wijngaarden , die eencn

goeden oogst beloofden. Anderen vertelden breedvoerig ,

hoezeer zij te voren door Franfche ambtenaren onregtvaaï-

dig waren behandeld geworden ; hoe zij verpligt waren

geweest hunne rekeningen , welke zij aan den lande moes

ten inleveren , met drie tot vijf percent voor den ambte

naar te verhoogen, welk geld zij, eer zij betaling konden,

ontvangen, aan hem ter hand moesten frellen.

Sommige jonge lieden roemden op hunne dappere da

den , die zij verrigt hadden , zij verheften zich zei ven

ten hemel , en hoe meer zij dronken , hoe meer zij be«
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gonnen te zwetfen , „ er is maar een dapper volk in de

ganfche wereld," riep een van het gezelfchap uit, ter

wijl hij een groot, glas bier aan zijn' mond zette , „ en;

dat zijn de Belgen ! Ik wil mijn leven tot pand geven %

dat één van ons , zoo als wij hier zitten , tien mannen ,■

hetzij Pruisfen , hetzij Oostenrijkers , hetzij Rusfen of

Turken zou kunnen verflaan , vrees kennen zij Hechts

bij name en den dood tellen zij even zoo min als deze

kruik , die daar ftaat , en offchoon ik nog wel eens in

oude boeken gelezen heb, is het mij nogtans nimmer

voorgekomen , dat een Belg is gaan loopen , al moest hij

alleen tegen twintig man vechten."

„ Als gij dan zoo dapper zijt," zeide een oud man,

die tot hiertoe gezwegen had, „ waarom laat gij u dan

op maria boodfckap door een' jongen van achttien jaren

afkloppen ? " Men lachte ; de dappere man zweeg ; zich

eindelijk herftellende , zeide hij , „ dat hij noch op heilige

dagen , noch met kinderen gewoon was te vechten , dat

hij zijn moed en krachten bewaarde tot dat hij wederom

tegenover zijnen vijand in het veld zou ftaan." Deze

zoutelooze taal begon mij te vervelen, en toen ik wilde

opflaan , om mijne wandeling te hervatten , trad mijn reis

genoot in de kamer, en wij flapten dadelijk in het rijtuig.

Onder het voortrijden verhaalde ik hem , wat ik in zijn

afwezen gezien, en welke gefprekken ik had moeten aan-

hooren. „ Snoevers zijn altoos lafhartig," zeide hij,

„ en ik houde mij verzekerd , dat die zwetfer de eerfte

zijn zoude , die zich , zoodra er gevaar was , op de vlugt

zou begeven." Al fprekende kwamen wij in den laten

avond te Luik aan.

In het logement , wsaraan wij afgeflapt waren , vonden

wij eenige hecren zitten , die met eenig ongeduld naar het

foupé zaten te wachten , dewijl zij , gedurende dien gan-

fchen dag, hadden gereden. Na hetzelve fprak men ovct
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orivcrfchillige zaken, en wel het meest over de kolenmij

nen , dewijl er drie heeren tegenwoordig waren , die groote

aandeden in de mijnen fchenen te hebben; uit eenen mond

roemden zij de Hollanders en hunnen regtvaardigen mensch-

lievenden Koning; „ als die Vorst te voren over ons ge

regeerd had," zeiden zij, „zouden wij reeds fchattcn

hebben gewonnen, dewijl wij nu reeds voor vele tonnen

gouds aan fteenkolen jaarlijks derwaarts zenden."

Twee kooplieden in ijzer waren van hetzelfde gevoe

len , „ nimmer heeft ons land zoo gebloeid ," zeiden zij ,

„ en in plaats van ons daarover naar waarde te verheu

gen, moeten wij ons dikwijls beklagen, dat onze werk

zaamheden al te omflagtig zijn , er fchiet naauwelijks een

oogenblik voor ons over, om een glas bier in onze fo-

cieteit te gaan drinken; doch het verdriet ons nog meer,

dat wij dagelijks opmerken , dat er nog eenige menfehen

in deze ftad wonen, die niet tevreden zijn."

„ Dit merk ik ook op ," zeide een fabrikant in gewe

ren , „ maar wie zijn die menfehen ? immers niets anders

dan verloopen advocaten en procureurs , of dergelijke

beurzenfnijders , en , tot een toegiftje , een kapellaan en

een Franfche ambtenaar , die , om zijne■ hevige en buiten-

fporige afknevelingen , van zijn' post ontflagen is , en

thans , zoo ik hoor , met zijne trotfche vrouw en zes kin

deren geen brood meer heeft , om te eten ; doch dit zijn

de natuurlijke gevolgen der misdaden , een fchurk kan

nimmer óp den duur gelukkig zijn." Niet lang daarna

begaven zij zich naar huis , en wij naar onze ilaapkamers.

Terwijl ik , den volgenden morgen , in de ftad wandelde ,

zag ik met blijdfchap , dat er een aantal fchepen met

fteenkolen geladen werden, en dat de kade opgevuld ftond

met kagchels en ander ijzerwerk , voornamelijk ook mat

groote manden met fpijkers , al hetwelk gepakt ftond , onï

naar Holland verzonden te worden.
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De blijdfchap ftond op het gelaat der kooplieden en

der arbeiders uitgedrukt ; eenigen vergeleken den vorken

tijd met den tegenwoordigen , „ te voren leefden wij

bekrompen ," zeiden zij , „ en onze zonen werden ons,

ontrukt , niet om voor hun land t,e vechten ; maar om

naar Pruis/en , Spanje of Rusland ter flagtbank mede->

gefleept te worden , ten einde aldaar menfchen te vermoor-i

den , waarmede zij nimmer eenigen twist gehad hebben ,

en die, als zij om genade en het leven baden, door hen

niet konden verftaan worden." . . .

„ Is er wrel een van de vijftig, die van hier vertrokken

zijn , levend teruggekomen ? " vroeg een bejaard man met

eenige droefgeestigheid, „ Vraag of er een van de hon-*derd teruggekomen is ? " antwoordden twee mannen , die.

naast hem ftonden , en moeite deden , om hunne tranen

te weerhouden , dewijl zij hunne zonen nimmer hadden

weder gezien. -,.. ';, »,

Mijn reisgenoot fcheen dezelfde begeerte als ik te heb-ben , om den grooten toevloed van werkvolk en de wel»vaart, die hier plaats had, te zien; hij trad naar mij

toe, ai verhaalde mij, dat hij zijne zaken reeds verrigt

had , en dat het hem aangenaam zijn zoude, als hij mij

op mijne wandeling mogt vergezellen, dat hij mij dan het

kasteel zou laten bezigtigen , en vervolgens naar een' van

zijne vrienden geleiden , welke hem met mij ter maaltijd

genoodigd had, naardien hij begeerig was , eenen Hollander te,

ontmoeten , voor welke natie hij de grootfte hoogachting bad,

Na het kasteel en andere vestingwerken , alwaar zeer

vele werklieden arbeidden , tezigtigd te hebben , gingen

wij naar- het huis van den heer D. , . . , welke ons met

de o-rootfte beleefdheid ontving. De akademie, de hoog

leeraren en de meer en meer toenemende bloei der ftad

waren wel voornamelijk het onderwerp van onze gefprekT

kpn. Onder anderen gaf de heer D, ,,. zijne, bUjdfghip
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te kennen , dat hij niet in het Luikerwalenland , maar niet

verre van Maastricht op de Pruisfifche grenzen het eerfte

licht aanfchouwd had. „ Zoo ik hier ter wereld ware ge

komen ," zeide h ij al glimlagchende , „ zou ik beducht

zijn , dat mij ietg van- het nationaal karakter der Walen

zou aankleven; want wat daarvan de reden zij , of het

ontftaat door het luchtgeftel , of door de opvoeding, het

Hecht voorbeeld en het onmatig bier drinken, zulks is mij

onbekend ; doch ontwijfelbaar is het , dat de meeste inwo

ners van het Luikerland onbefchoft, diefachtig, bedriege-

lijk en zeer verraderlijk zijn ; zoo zij met iemand twist

gehad hebben, zullen zij denzelven nimmer openlijk aan

randen en met hem vechten ; maar zij zullen , weken lang ,

achter muren , heggen en ftruiken loeren , om hem in den

avond, wanneer hij zorgeloos naar huis terugkeert, te

kwetfen , of van het leven te berooven. Daarenboven zijn

zij zeer ligt- en bijgeloovig , want als een geestelijke of

iemand , waarop zij eenig vertrouwen Hellen , hen ergens

toe aanzet , of hen tegen de regering wil opruijen , dan

zullen zij , zonder de zaak te onderzoeken , zijne wenken

gehoorzamen , vooral , zoodra zij befpeuren , dat er eenig

geld mede te verdienen is." „ Helaas !" voegde de heer

1). . . . er al zuchtende bij , „ zulk een volk te regeren ,

is eene moeijelijke taak , en liever begeerde ik in de mij

nen te werken, dan hun Koning te zijn!"

,, Zijn zij dan niet dankbaar ," vroeg ik , „ dat er in

deze ftad eene akademie gevestigd is ?" ,, Eenige verrtan-

dige mannen ," was het antwoord , „ die de wetenfehappen

hoogachten , alsmede alle die menfehen , die zich groot voor

deel voor oogen Rellen door de inwoning der hoogleeraren

en der ft udenten ; die huizen en kamers verhuren , voorts

kooplieden in wijnen , flagters , koks , herbergiers en zoo.

vervolgens ; deze lieden zijn bovenmate tevreden; doch de

overigen bekommeren zich over de geleerdheid zeer wei«igv



f4 DE BELGEN , VÓÓR , GEDURENDE

„ Wij zullen toch wel procesfen hebben ," zeggen zij ,

„ en door de advokaten en procureurs de beurs geligt

worden , al zijn er hoogleeraren in de regten ; wij zullen

wel ziek worden , al zijn er hoogleeraren in de geneeskun

de." „ En wat die andere geleerde heeren aangaat," zeg

gen wederom anderen , „ die zoo wat kunstjes doen met

electrifeermachines en mikroskopen en teleskopen en naaide fterren ftaan te kijken , als een ander flaapt , of ons

leeren willen , wat men vóór twee duizend en meer jaren

in Griekenland en te Rome at of dronk, wat hebben wij

daarmede te maken , als wij met onze mijnen en fabrijken

maar zoo veel geld winnen, dat wij rijkelijk eten en drin

ken kunnen ? Mijn buurman , die onder de rijkfren gere

kend en daarom hoog geacht wordt , maar zoo dom is als

een os , is een vijand van alle geleerdheid , deze denkt

daarover nog geheel anders , zoo als ik uit zijne gefprekken

heb kunnen merken , en beweert met kracht , dat de dom-

fte menfehen de aanzienlijkfte plaats in den hemel zullen

bekleeden , en hij doet dagelijks zijn uiterfte best , om alle

Hienfchen tot zijn gevoelen over te halen."

„ Dat de geestelijken in deze gewesten de verfpreiding

der wetenfehappen en de verlichting van het verftand mee

leede oogen aanzien , is bekend , zij vreezen , dat zij hun

ne leeken niet meer dom zullen kunnen houden ; en op

de dorpen rondom de ftad gelegen , geven zij niet ondui

delijk te kennen, dat eene akademie met alle die wijze

mannen niets anders is , dan een tempel des fatans."

Hierop verhaalde ons de heer D. . . . , dat hij eene loge

in den nieuw opge'oouwden fchoüwburg gehuurd ha'd , er*

vroeg ons , of wij lust hadden hem derwaarts te vergezel

len , en daar ik , ik weet niet welke , onaangename ge

waarwording in mijne ziel gevoelde, dat onze geëerbiedig

de Koning zoo weinig dank ontving voor alle zijne zorgen

voor zijne Belgifche onderdanen, welke nog niet rijp iche
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nqn te zijn voor eene billijke regering , en te onkundig ,

om groote weldaden te erkennen , nam ik zijn aanbod ,

ten einde mij een weinig te verzetten, met dankbetui

ging aan, ,i> '*' -

Wij gingen derwaarts ; doch een fcfaraapzuchtlige direc

teur van cenen Franfehen troep , die , om meer geld te verdie

nen , zich alleen toelag , om het volk , daï hij had leeren ken

nen , te behagen , had zoodanige flukken uitgekozen , wel

ke geen ander doel hadden , dan om hetzelve tegen het

beftuur, waarin zij zoo gelukkig leefden, op te hipfen.,

Eenige gewezen Franfche ambtenaren , bankroetiers en le-

digloopers klapten in de handen zonder ophouden , zoo

dra er in het ftuk flechts eenige gezegden voorkwamen ,

welke aanleiding geven konden , om de tegenwoordige re

gering en derzelver ambtenaren te beleedigen ; vele uitge

mergelde baardelooze fatjes volgden dit voorbeeld na , zij.

klapten nog heviger in de banden , offchoon zij geene re*

den wisten , waarom zij klapten.

Van zulk eene dwaasheid kon ik niet langer getuige,

zijn, ik wendde eenige ongefteldheid voor, die echter meer

in mijne ziel , dan in mijn ligchaam gelegen was ; ik nam

affcheid van mijn' gastheer en reisgenoot , en begaf mij

naar mijn logement, met voornemen , om den volgende»

morgen met de diligence naar Brusfel terug te keeren.

Bij mijne intrede in den wagen zaten er flechts twee

jonge juffrouwen van, naar gisfing , twee en twintig of

vier en twintig jaren. In het begin fpraken wij, gelijk

het gemeenlijk gaat , over het weder en de gebeurtenisfei*

van den dag ; vervolgens over een ongeluk , dat er onlangs ,

door het hollen van paarden, had plaats gehad, en hoe

twee oude Brabandfche dames , welke met het rijtuig ini

het water gevallen waren , door eenen Hollandfchen dra

gonder waren gered geworden , offchoon cc twee Luiker-

yalen bij ftonden , die weigerdea te helpen, zoo hun
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te voren niet eene aanzienlijke fomme gelds beloofd werd.

r Vervolgens trokken de fraaije gezigten , die zich hier

aan alle kanten vertoonden , onze aandacht. De dames

verhaalden , dat zij het landleven boven dat der fteden

verkozen hadden , en dat zij dus niet verre van Diest

een buitenverblijf hadden gekocht; doch te gelijk fchenen

zij nieuwsgierig te zijn, om te weten, wie ik was en

waar ik woonde , en toen zij hoorden , dat ik een Hollan

der was , behandelden zij mij met veel meer toegenegen-

heid , waarvan ik de reden toen nog niet begreep ; ziende ,

niet lang daarna , dat de jongfte der zusters telkens zucht

te en tranen ttortte, gaf ik mijne verwondering te kennen ,

hoe het mogelijk ware, dat iemand van hare geftalte en

. jeugd, zoo treurig zijn kon. „ Ik ben menigmaal in de

gelegenheid geweest, mejuffrouw! " dus vervolgde ik,

„ om den eenen of anderen wel eens goeden raad te ge

ven , en zoo gij eenig vertrouwen in mij fielt , dewijl

mijne jaren en opmerkzaamheid, mij eenige ondervinding

in wereldfche zaken gegeven hebben , zult gij misfchien

óf eenigen troost , óf eenigen raad ontvangen , waardoor

uwe droefheid een weinig gelenigd wordt."

. „ Naardien ik vertrouwen in u ftel , mijnheer ! " ant

woordde de dame, „ dewijl gij een Hollander zijt, zal

ik u openhartig verhalen, wat de oorzaak zij van mijne

droefheid ; weet dan , dat ik , vóór eenige maanden , een

Hollandsch officier heb leeren kennen , die , van het eer-

fle oogenblik , dat hij mij ontmoette , de grootfte liefde

voor mij gevoelde; federt dien tijd heeft hij mij als mijne

fchaduw gevolgd , en altoos hetzelfde herhaald , dat hij

mij lief had, dat hij een man was van eer, en een' af

keer had van iets te zeggen , hetwelk (treed tegen het ge

voelen van zijn hart."

„ Hoe meer ik hem leerde kennen , en ook van anderen

hoorde , dat hij zoo verftandig , zoo zachtmoedig en te'
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gelijk zoo dapper was, waarvan de wonden, die hij in

den oorlog ontvangen had, getuigenis gaven, hoe meer ik

hem beminde. Dit kwam ten laatfte ter oore van onzen

oom en tante , (want onze ouders zijn . overleden ,) zij

deden hetzelfde onderzoek , en hoorden niets , dan zijnen

lof vermelden en van de achting fpreken , welke alle men»-

fchen , die hem kenden , hem toedroegen ; reeds hebben

zij hunne volkomene toeftemming tot ons huwelijk gege

ven., want zij zijn onze eenige overgeblevene bloedver

wanten , en wij zullen dus , bij hun overlijden , hunne

eenige erfgenamen zijn.'.'

Maar wat gebeurt er; te Leuyen bij eene van mijne

vriendinnen genoodigd zijnde, om aldaar eenige dagen te

vertoeven, verzocht hij mij, of hij, den volgenden mor

gen, het genoegen mogt hebben, om met mij eene wan

deling te doen , ik antwoordde , dat er daartoe wel gele

genheid zijn zoude, ik vroeg hem, in welk eene kerk

hij gewoonlijk de mis bijwoonde; hij ziet mij aan, hij

aarzelt te antwoorden , hij ftamelt , en zegt eindelijk , dat

hij nimmer de mis heeft bijgewoond, dewijl hij een Pro

testant is.

„ Geen donderflag, mijnheer! hoe hevig ook, kon mij

meer doen ontftellen, mijne knieën knikten, ik verbleekte;

mijn oom en tante , wier eenige erfgenamen wij zijn zul

len , ftonden vóór mijne oogen , dewijl ik wist , welken

haat zij de Protestanten toedroegen; mijne ziel leed he

vig ; want terwijl ik door verfchillende aandoeningen ge-

flingerd werd , gevoelde ik nogtans , dat ik hem lief had 4

hij is alles , wat ik zou kunnen wenfchen , hij is God

vreezend , befcheiden , van eene goede afkomst , dapper

en ingetogen , en daarenboven , wat zijne geftalte aangaat ,

een zeer beminnelijk man."

„ Ach ! wat ben ik ongelukkig , dat ik hem heb leeren

kamen ! of neen ! — wat ben ik gelukkig , dat ik hem
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heb leeren temen ! wat heb ik veel aan hem te danken ! hij

heeft mijn verftand verlicht , mijne gebreken , ook die van

ijdelheid * aan het vrouwelijk gedacht zoo eigen, minzaam

onder het oog gebragt ; in zijn gezelfchap was ik zoo

vergenoegd en tevreden , en , helaas ! nu moet ik dien

edelen jongeling voor altoos verlaten , of ik word veracht

van mijne bloedverwanten en de befpotting van mijne

vrienden en bekenden! Heb ik dan geene reden, mijn

heer ! om te treuren ? kan er wel iemand op deze wereld

ongelukkiger zijn , dan ik ? "

„ Mag ik u eene vraag doen , mejuffrouw ? " hernam

ik, „ is het u nimmer in de gedachten gekomen, dat uw

vriend eene andere godsdienst kon belijden ? " „ Nim

mer, mijnheer! wij allen, zoowel, bloedverwanten als

vrienden en duizenden van onze bekenden , zijn van de

zelfde godsdienst, hoe kon ik vermoeden, dat hij juist

de onze niet beleed ? " „ Zijt gij verloofd aan elkan

der?" „Ja* mijnheer! plegtig en zelfs onder eede."

H Gij zegt ook , dat uw minnaar zoo Godvreezend , zoo

braaf, zoo zachtmoedig en befcheiden is, dat hij diegene

is , welke uw hart begeert , en wilt gij nogtans , om de

vergankelijke goederen dezer wereld , uwen eed verbreken ,

dien gij zoo plegtig gezworen hebt? Ik beken het," dus

vervolgde ik, „ ik ben van oordeel, dat huwelijken tus-

fchen twee perfonen aangegaan, die eene verfchillende

godsdienst belijden , veeltijds niet onder de gelukkigen

kunnen gerekend worden, wanneer zij beiden onverftan-

dig , onbefchaafd en door hunne verkeerde opvoeding vol

yooroordeelen zijn, omdat ruwe menfehen, wier hart

»iet wel geplaatst is , bij den minften twist , op de eere-

dienst van anderen gewoonlijk fchimpen , en dezelve be*

fpottelijk trachten te maken; nogtans geloof ik, dat onder

fatfoenlijke lieden, die -deugdzaam, befchaafd en verftan-

dig zijn , zulks nimmer zal plaats hebben , en ik ken ver
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fcheiden huwelijken van dien aard, waarin de echtgenoo-

ten reeds vele jaren zeer eensgezind en gelukkig hebben

geleefd , en een voortreffelijk voorbeeld aan hunne kinde

ren geven."

„ Daarenboven moet gij voor oogen houden , dat de

Protestanten dien zelfden God en Zaligmaker , dien gij aan

bidt , op gelijke wijze aanbidden , dat zij de lesfen van

het Evangelie trachten na te leven, en overtuigd zijn ,

dat, zoo zij ze niet betrachten, er voor hen in deze en

in eene betere wereld geen geluk te verwerven is. Heeft

er omtrent de uiterlijke eeredienst eenig onderfcheid plaats ;

zijn er verfchillende begrippen omtrent eenige leerftukken ;

Ach! dit zal in het oog vtn den Almagtige van weinig

gewigt zijn, zoo zij hun hart gevormd hebben naar die

goddelijke voorfchriften , zonder welke elk mensen , die

met verftand en oordeel begaafd is , zelf begrijpt , dat hij

na zijnen dood niet gelukkig zijn zal."

„ Wat uwen oom betreft, deze onkundige man kan,

naar mijne gedachten , daar gij mondig fchijnt te zijn , uw

huwelijk niet beletten ; hetgeen in zijne magt is , zal hij

misfchien doen , hij zal , gedurende één of twee jaren ,

uw bijzijn vermijden en u dreigen re onterven , of u in

derdaad onterven. Welnu! hij zal zijne gramfchap zoo

verre niet uitftrekken , dat hij uwe onfchuldige zuster in

uw lot zal doen deelen."

„ Dit zelfde heb ik reeds ' menigmalen gezegd , mijnr

heer !" zeide hare zuster , „ en ik heb haar plegtig be

loofd , dat , zoo zij door onzen oom mogt onterfd wor

den , en de geheele nalatenfchap mij alleen te beurt viel B

ik dezelve met haar deelen zoude , en al ontvingen wy

daarvan niets , wij hebben , Gode zij dank ! genoeg , om

fatfoenlijk te kunnen leven."

De bedroefde dame vatte mijne hand met eenige vervoe

ring aan , en drukte dezelve , terwijl er eenige tranen op
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Vielen, zij bedankte mij voor den troost en raad, dien ik

haar gegeven had. „ Eduard ," riep zij met aandoening uit»

■ terwijl zij hare oogen naar denliemel ophefte , „ zal dan mijn

echtgenoot worden ! mijn hart zegt het mij ! wij zullen ge

lukkig zijn ! " en met hét uiten vari déze woorden weende

gij nog fterker; doch het waren geene tranen meer van

droefheid, maar van vreugde." Nog dezen avond," Ving

zij weder aan , ;, als wij te Tirlemont Zullen aangekomen

zijn , alwaar wij dezen nacht bij goede vrienden zullen door

brengen , zal ik zijne treurige brieven beantwoorden. He

mel ! hoe verheugd zal hij zijn ! Ik wenschte wel , mijn

heer ! dat gij hem kendet , hij is zoo edel van inborst ,

noch bedrog , noch baatzucht ontfieren zijn hart !*'

„ Eene zwarigheid echter blijft er nog over," dus ver

volgde, zij, terwijl zij hare tranen afdroogde: „ alle mij

ne vrienden en vriendinnen zullen mij verachten', omdat

ik een' Protestant tot mijn' echtgenoot verkozen heb , zal

dit mijh genoegen en ziélerust niet verfroren ?"

■ „ Een militair " antwoordde ik, ,, blijft zelden langen

tijd in een en hetzelfde garnizoen, misfehien zal hij,

eenige weken na uwe echtverbindtenis , naar elders moeten

vertrekken; wat bekreunt gij u dan aan uwe Vriendinnen,

die u misfehien dien voorti'eftel ijken man, zoodra zij hem

leeren kennen , zullen misgunnen , en wie zal , als gij ü

elders bevindt , gaan onderzoeken ,■ of gij in de uitwendige

eeredienst met elkander verfchilt?"Terwijl ik nog fprak, ftak de zuster haar hoofd uit

den wagen : „ Wij naderen ," zeide zij , „ ik zie reeds

den toten." EO1 wij fchei'ldén, herhaalde ik nogmaals

fommlgen van mijne gezegden , „ bedenk , mejuffrouw! "

zeide ik, „dat gij niet voorzigtig hebt gehandeld, dat

gij te voren geen onderzoek gedaan hebt, welk eene

godsdienst uw minnaar beleed ; maar gedane zaken hebben
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geen keer, uwe plegtige belofte, die gij hebt afgelegd,

moogt gij , naar mijne gedachten , niet verbreken ; want

ik heb nimmer gezien, dat een man of vrouw, die, na

het doen van zulk eene plegtige belofte , dezelve verbrak ,

gelukkig geweest zijn , al hadden zij naderhand , door

hunne trouweloosheid, fchatten verworven, er knaagde

toch altoos een worm aan hun hart; zij waren, door

hunne verteringen , bij het dom gemeen in aanzien , ook

bij bekrompene zielen , die voor niets achting gevoelen ,

dan voor het geld , zij aten en dronken , zij gaven zich

aan het vermaak over , zij leefden , voor het uitwendige ,

in voorfpoed ; doch hun geweten was , zelfs door niets

waardige omftandigheden , die hen beangftigden , nimmer

in rust!" Wij hielden voor eene herberg ftil, de jonge

dames ftapten uit het rijtuig, zij bedankten mij voor mijn

gezelfchap , herhaalde reizen betuigende , dat zij zeer ver

heugd waren, dat zij mij op de reis hadden aangetroffen.

De plaatfen der juffrouwen werden vervangen door hee-

ren , die al fchaterende van lagchen in de diligence werden

getild , zij waren tot geen bedaren te brengen ; ik wist

niet', wat ik van hen denken moest , nu eens zag ik hen

aan voor lieden , die uit een verbeterhuis gebroken waren ,

dan wederom meende ik, dat zij te veel gedronken had

den , en in dit gevoelen werd ik verfterkt , toen ik een

van hen hoorde zeggen , dat het hem veel moeite gekost

had, de eer van zijne vaderftad Leuven op te houden ;

doch dat hij, uitgedaagd zijnde door een' inwoner van het

ftedeke Tirlemont , die beweerde , dat hij meer zwelgen

kon , dan zes Leuvenaren te zamen , iets meer gedronken

had , dan hem dienftig was.

„ Na de negende kruik," ik beken het openhartig, dus

ging hij voort , terwijl hij mij aanzag , even alsof ik hem

niet bewondering zoude befchouwen , „ begon het ge-

heele huis voor mijne oogen te draaijen als een tol ; doch,

6
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na het nuttigen van een ftuk ham en brood , gevoelde ik-

mij wederom krachtig genoeg , om mijnen vijand het hoofd

te bieden ; nu ligt hij voor dood onder de tafel ; ik ver

heug mij daarover regt hartelijk , anders had ik , daar het

bier zoo fterk was , flechts met het drinken van nog eene

kruik de vlag moeten ftrijken."

„ Gij hebt u , mijn lieve vriend !" zeide de andere ,

,, dapper gekweten , ik had u gaarne willen bij ftaan , maar

gij weet , hoe Hecht het met mijne gezondheid gefield is ; was

mijne borst nog zoo goed als te voren , dan zou ik allen ,

die er tegenwoordig waren, hebben uitgedaagd, nu moest

ik zwichten , meer dan vier kruikjes kan ik niet drinken ,

óf ik zou mij wederom in gevaar ftellen , van door eene

hevige bloedfpuwing overvallen te worden."

„ Al had ik honderd dergelijke kwalen," hernam de an

dere , „ zou ik liever willen bezwijken , dan te dulden ,

dat men met eenige vernedering op mg en op mijne ftad-

genooten nederzag , dewijl zij van ouds bekend ftaan voor

de beste drinkers der bewoonde wereld. Gij kent her

man I.UMMIG , den dikken bierbrouwer , die de beroemd-

fte zwelger is van de geheele ftad. Welnu ! heb ik hem

niet meermalen van de bank gedronken ? en zou ik dan.

zwichten voor een' dommen Tirlemontfchen varkenflager ?"

Dit onaangenaam en walgelijk gefprek duurde nog eeni-

gen tijd voort , toen zag ik tot mijne blijdfchap , dat zij

in eenen diepen llaap vielen en vervaarlijk ronkten , totdat

wij te Leuven aankwamen. Nu eerst fcheen het bier ,

hetwelk dat zwijn gedronken had , zijne volle kracht uit

te oefenen ; met groote moeite en met behulp van den

voerman en den conducteur werd hij uit den wagen getild,

en daar hij buiten ftaat was, naar huis te gaan, werd hij ,

als een beest , naar eene naburige herberg voortgefleept.

■ Van Lemen naar Britsfel voortrijdende ftonden die ver

achtelijke menfchcn , welke hunne eer in hunne fchando'
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fielden , geftadig voor mijnen geest : aan elk mensch ,

dacht ik , is eene zucht tot roem , en om zich boven zij

ne natuurgenooten te verheffen , ingefchapen , en deze is

hun tot een nuttig einde gegeven ; want wie is er die ,

zonder dien prikkel, zijn leven geftadig in gevaar zou wil

len (lellen en zijne vijanden moedig bevechten ? Zouden

ook zoo vele geleerden al hun genoegen , en daarenboven

veeltijds hunne gezondheid willen opofferen , zoo zij door

eerzucht daartoe niet werden aangevuurd ? Ware vader

landsliefde en de begeerte , om nuttig te zijn aan hunne

natuurgenooten zijn zekerlijk wel fterke fpoorflagen , om

hen alle gevaren te doen trotferen en eenen onophoudelij-

ken 'arbeid en infpanning van geest gering te doen achten ;

doch zou deze prikkel , op den duur , wel krachtig ge

noeg bevonden worden, zoo zij door de eerzucht niet

werd onderfchraagd ? '

' Doch hoe rampzalig is het, wanneer menfchen zonder

befchaafde opvoeding, zonder kunde en zonder bekwaam

heid , om iets nuttigs te verrigten , en nogtans die zucht

om geprezen te wotfden in hun binnenfte gevoelende,

flechts roem trachten te behalen door iets , dat niet alleen

hunne gezondheid ondermijnt , de achting hunner mede-

menfchen beneemt , hun geld verflindt , en hun gezin in

armoede dompelt ; maar hen nog daarenboven zeer verre

beneden de redelooze dieren verlaagt ! ; ■ <. :

Terwijl wij op de helft van den weg tusfchen Leuven

en Brusfel gekomen waren , traden twee Engelfche heefen

in de diligence; wij kwamen fpoedig in gefprek; zij ver

haalden mij onder anderen , dat zij een' landsman bezocht

hadden , die aldaar een uitgeftrekt buitenverblijf gehuurd had,

van waar het uitzigt bekoorlijk was. „ Wij moesten zulks

toeftemmen," voeren zij voort ; „ doch wij hebben verkozenin

deftad ons verblijf te houden , en wel om zeer gegronde rede.

6*
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nen;.. wij hebben wel , als overften in Engelfche dienst,

een goei penfioen , doch niet : toereikende.,,, ooi in ons va

derland , alwaar alles zoo duur is, te blijven wonen; wij

beiden, hebben, de een . acht., de andere zeven kinderen ,

aan. welke., wij eene goede opvoeding weufchen te geven;

doch zulks is niet .mogelijk , als men aldaar voor het on

derwijs .bijna. ,vier malen, meer betalen moet, dan hier;,

daarenboven verfchiilen, de huishuur, de belastingen en.

de leeftogt veel meer, dan de. helft, wij kunnen dus hier.

niet alleen als fatfoenlijke lieden leven, maar wij zijn zelfs

in , ftaat , om voor de opvoeding van ons. talrijk kroost te

zorgen." . , ... ;. UT^

„■Tevoren zouden wij er niet aan gedacht hebben, toen.:

Befgiê nog; onder de heerfehappij van napoleon ftond ;

doch■ thans, leven wij hier in rust onder de befcherming,

van den Koning der Nederlanden." ...:..■.'.. « ï.-.r.v

■■ .:n,.De.ganfqhe omtrek van Brusfel is fraai, de Iuchtis ge

zond-,; en ■ wij .zijn , zoodra .wij teruggeroepen worden ,

niet verre van Engeland verwijderd. Het is waar, en wij

weten■.het., bg ondervinding , hoe bedriegelijk vele inwo-,

ners zyn» en dat. men, zoodra men flechts een' voet in

hun land zet,, eene prooi is van bedrog; doch men leert

door::ondervinding , wij zijn thans op onze hoede en ..ver-,

keeren;-flechts met onze. landgenooten , die hier wonen,,

en . wier getal, zoodra. er huizen .voorhanden zijn, nog

met duizenden, die reeds gereed ftaan, om naar het vaste

land .te vertrekken,; zal. vermeerderd worden." .■. ..,,

■■ow Dikwijls fpreken wij niet onze vrienden over. het,

karakter der Belgen,", zeide de andere heer, „ en na lang

daarOYef;::gf(proken te hebben, komt hetzelve ons zeer

raadfelachtig ,yopr; .Het eenige,, dat wij hebben opge

merkt , is, dat zij geen karakter hebben en dat zij flechts

def■zFianXchen navolgen, niet in het prijzenswaardige, dat,
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bij zoo velen dier natie gevonden wordt , want'dat zou lof

waardig zijn ; maar ;in het allernietigfte en flechtfte , het

welk zeer gemakkelijk na te volgen is."

De Franfchen , hij voorbeeld , vermaken zich dagelijks ,

zoo ' veel in hun vermogen is en hunne omftandigheden

zulks gedoogen ; dit volgen zij met naauwgezetheïd na ;

zij bezoeken dagelijks den fchouwburg, omdat de Fran

fchen , zonder denzeiven , niet leven kunnen ; zij danfen

geftadig , omdat de Franfchen danfen ; zij zijn dwaas en

buitenfporig op de karnavals en loopen gemaskerd, als

onzinnigen , langs den weg , in navolging van hunne ge

liefde Franfchen , en hoe log en opgeblazen zij ook zijn

mogen door hun overdadig bier drinken, huppelen z^

alsdan nogtans vrij luchtig en vrolijk langs de ftraten.

Wordt er een treur- of blijfpel in Frankrjk geprezen ,

dan zijn zij , zoodra het bij hen vertoond wordt , opgeto

gen van verwondering en klappen in de handen ; hebben

zij gehoord , dat er aldaar eenig treur- of blijfpel , of iets

van dien aard wordt uitgefloten , dan fluiten en gillen zij

hunne verontwaardiging uit , en wel zoodanig , dat men

bekommerd is , dat er aderen in hunne ligchamen barften

zullen.

Vele Franfche vrouwtjes hebben haren huisvriend , die ,

met verachting op den goeden echtgenoot nederziende, be

veelt en heerscht in zijne woning als een dwingeland, die

zijne godes op de wandelingen vergezelt , terwijl haar ge?

duldige man , even als een livereibediende , ootmoedig hen

op de hielen volgt. ' > '•'" . '■■'

Naar het voorbeeld der Franfche vrouwen begeeren foni-

mige Belgifche dames ook een' huisvriend te hebben , wel

ke haar naar openbare plaatfen des vermaaks geleidt ; Want

welk eene fchande zou het zijn , indien echtelieden , niet-

tegenMaande zij elkander hartelijk beminnen , zich te za-

nien in den fchouwburg, of op de bals en concerten Ver
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loonden l Na het bal rijdt de huisvriend rtiet zijne fchoó-

ne $ in het midden van den nacht , naar hare woning , hij

kout nog een uurtje vriendfchappelijk met haar in eene

achterkamer, over het bal , hetwelk zij zoo even verlaten

hebben , terwijl de man des huizes óf flaapt , óf geruste-

lijk veinst te flapen !

Dikwijls fmaalt de goede ziel , in zijne gedachten , wel

op het verachtelijk voorbeeld der Franfchen te dezen op-

zigte , en des te meer , omdat zijne echtgenoote hem , óf

elk jaar, óf elke twee jaren, eene jonge fpruit vereert,

die fprekend naar den huisvriend gelijkt ; dit fmart het»

dan wel , te meer , omdat zulks door iedereen wordt op

gemerkt ; maar wat zal hij doen ? Zal hij zich alleen te

gen de zoo geliefde Franfche gebruiken verzetten ? Hij.

zwijgt dus , en troost zich , dewijl de huisvriend , zoodra

hij zich in verlegenheid bevindt , gulhartig eenig geld

voorfchiet. Zijn vrouwtje bezoekt ook fpeelpartijen , en

zonderling is het, dat zij altoos wint, ten minfte, als zij

met den huisvriend fpeelt ; de goede man' verheugt zich

daarover , want hij is zeer zuinig van aard , daarenboven

heeft hij voor geene hoedjes, of omflagdoeken, of hals-

lieraden te zorgen , zijne gade is zoo lieftalig , men over

laadt haar , of liever de huisvriend overlaadt haar met der

gelijke gefchenken.

Maar is deze jongeling dan zoo dwaas , om zoo veel

geld te verfpillen ? Neen , voorwaar ! om niet te zeggen ,

dat hij gansch niet behoeftig is , zoo zou zijne tafel hem

nogtans elke maand , bij den kok even zoo veel kosten ,

hij wordt , voornamelijk als hij geld geleend heeft , dage

lijks verzocht , hij zit darr aan den maaltijd , of aan he|

foupé , alsof hij aldaar in den kost befteed was ; voor de

ze beleefdheid kan hij immers ligtelijk eenige gefchenkjes

geven ?Gaat de goede huisvader , gedurende eenige weken , uk
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de ftad , dewijl zijn koophandel zulks vereischt , dan fchijnt

de vriend in zijn huis te wonen , hij draagt zelfs den

fleutel van de voordeur in zijn' zak ; hij liefkoost dagelijks

die zoete kindertjes , die fprekend naar hem gelijken , en

overlaadt ze met bonbon ; doch fchuift , onmeedoogend ,

die goede jongens , die het beeld van hunnen echten vader

dragen, met ftugheid ter zijde. Hij eet en drinkt wat

hem lust , hij geeft bevelen aan de dienstboden ; en voor .diegenen , die fchrander genoeg zijn , om op te merken ,

dat hun brave heer bedrogen wordt , en zulks zeer ver-

ftaanbaar en onbewimpeld in hunne lompe taal te kennen

geven , dewijl zij te eerlijk zijn , om dit te kunnen aan

zien , ligt dadelijk , op zijn bevel , hun paspoort gereed.

Doch alle vrouwen van dien ftempel zijn zoo gelukkig

niet , van huisvrienden te hebben , die geld bezitten , er

zijn er , wier geleider telkens klinkende munt noodig heeft ,

dewrjl hij gewoonlijk veel drinkt en lekker eet, en daar-

«nboven nog fterk fpeelt, of eene minnares onderhoudt

uit een' modewinkel , dat alles is kostbaar. Nu zou zijne

fchoone zeer verkeerd handelen , zoo zij hem iets weigerde ;

heeft zij het niet, dan ontfteelt zij het haren arbeidzamen

man , om het aan een' losbol te geven ; want , daar hij

geene eer bezit , zou hij fpoedig ruchtbaar maken , welke

innige verkeering er tusfchen hen plaats heeft; handelt zij

dan niet zeer voorzigtig , dat zij hem niets weigert ? en

ofichoon het haar grieft, dat hij haar telkens met eene

geopende hand nadert , moet zij nogtans dit verdriet in

haren boezem fmoren.

Er is daarenboven nog iets , dat haar kwelt ; zij is door

godsdienftige ouders opgevoed , haar geweten verwijt haar

dagelijks , dat zij flecht handelt ; dat zij kinderen ter we

reld brengt , die haar naarftige deugdzame man , als de

zijnen , moet opvoeden , en die naderhand de erfenis met

zijne wettige kinderen zullen móeten deejen ; zij befeft «
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dat zij zich fchuldig maakt aan overfpel , aan diefftal , aan

geveinsdheid en aan de grootfte onopregtheid jegens haren

man , die haar uit liefde getrouwd heeft ; doch elk mensch

tast naar troostgronden om , en deze verbeeldt zij zich ge

vonden te hebben , met zachtkens bij haar zelve te zeg

gen : ook dit heeft in Frankrjk zeer dikwijls plaats !

Niet minder zijn de jonge juffrouwen de apen der Fran-

fche meisjes , al wat in Parjs gedragen wordt , is , hoe

belagchelijk ook , voortreffelijk en vol fmaak ; al voert het

fatfoen der hoedjes , of de kleuren der robes ftrijd met

haar gelaat en geflalte , moet het nogtans uitftekend zijn ,

dewijl het in Frankrjk door bruinen en blonden , door

dikken en mageren, en door langen en dwergen wordt,

gedragen.

Doch nog befpottel ijker is het , wanneer bejaarde Belgi-

fche vrouwen , waarvan een aantal nabij de twee hon

derd en vijftig ponden wegen, luchtig gekleed gaan, als

teedere Franfche jonge dames ; zij gevoelen zelve dan wel ,

dat het befpottelijk is , en worden , zoodra zij zich in het

openbaar vertoonen , door hare echtgenooten en volwasfen

zonen al glimlagchende nageoogd; doch zij troosten zich

ook met het gezegde : dat het thans in Parjs de allereer-

fle mode is.

De jonge meisjes in Frankrjk hebben, vóór eenigen

tijd , de piano forte 'een weinig ter zijde gezet , of naar

den zolder verbannen , men fpeelt thans op de harp en

men zingt. Ook dit moet in België worden nageaapt ,

elk een , die maar eenigzins de kosten kan goed maken ,

leert op de harp fpelen , en al heeft men geen muzijkaal

gehoor , of eene flem als een raaf , men zingt nogtans des

avonds vóór een opengefchoven venfter, dat het door de

ftraten weergalmt.

Op gelijke wijze zijn de Belgifche jonge heeren de apen

der Franfchen , en deze zijn , zoo hunne ouders iets be
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zitten , nog meer in ftaat , om daaromtrent aan hunne be

geerte te voldoen , dan hunne zusters , of de vriendinnen

van hunne zusters , , naardien zij zelve op reis gaan , ten ein

de eenige dagen te Pari/s door te brengen , en met eigen

oogen de jonge lieden dier ftad gade te flaan; komen zij

bij toeval , onder menfchen , die met God en godsdienst

fpotten , dan prenten zij hunne fnedige gezegden in hun

.geheugen, om het, bij hunne terugkomst, in hunne

gezelfchappen op te disfchen.

Zien zij , welke fpelen men aldaar gewoonlijk fpeelt ,

dan moeten deze ook in alle koffijhuizen en focieteiten ge-

fpeeld worden ; doch wel voornamelijk zijn zij oplettend ,

hoe de jonge heertjes in Parij's zijn uitgedost, hoe zij

loopen , hoe zij in den fchouwburg in de handen klappen,

hoe zij uitfluiten, hoe zij in eene zaal binnen treden en

hunne kuif opftrijken, en wat men zoo al verhalen moet,

om de dames , die niet wijzer zijn , dan zij , hartelijk te

doen lagchen ; en dit alles wordt , zoo zij hun geheugen

wantrouwen, in hun zakboekje opgeteekend, ten einde,

bij hunne terugkomst , met glans te kunnen verfchijnen.

Zoodra zij in de ouderlijke woning , maar vooral bij

hunne vrienden en vriendinnen aankomen , worden zij met

opgefperde oogen door hen befchouwd , elk woord , dat

zij fpreken , is een orakel ; men volgt hen na , zoowel in

fpraak , als in manieren en kleeding, en hoe dwaas eenige

ouders en meisjes het vinden mogen , durven zij over de

ze zotheden niet te lagchen , omdat het thans in Parijs

de heerfchende mode is.

Doch fommigen van deze fatjes hebben ook aldaar op

gemerkt , dat het de allereerfte fmaak is , dat jonge heeren

zich óf te paard, óf in eene carrikel in het openbaar ver-

toonen, en dat zulks niet alleen te kennen geelt, dat zij

heertjes zijn van rang , maar ook van geld. Dit moet

jp België insgelijks nagevolgd worden ; maar het valt veel



$0 DE BELGEN , VÓÓR , GEDURENDE

■ögter dit te bewonderen, dan na te volgen, dewijl zulk»

kostbaar is , en de paarden gewoon zijn onophoudelijk te

■eten : wat nu gedaan ? eenigen hebben eene vergadering

belegd en met algemeene ftemmen beQoten , dat zij de kof-

fij- en bierhuizen minder zullen bezoeken, en hunne kost

bare foupés affchaffen , ten einde paarden en carrikels te

kunnen koopen of huren. En , ziedaar ! men is daarom

trent reeds zoo verre gevorderd, dat men jonge lieden ,

wier ouders niet behoeftig zijn, geen gebruik meer van

hunne beenen ziet maken; alles wat ademt, rijdt, en ik

twijfel niet , als het zoo voortgaat , of de voetgangers

zullen door die baardelooze jongens nog overreden worden.

Het voorbeeld is intusichen , even als eene epidemifche

ziekte, zeer aanftekend, ik zelf heb gezien , dat de zoon

van mijn' barbier en de knecht van mijn' apotheker , hun

nen lust tot het bier drinken en het genoegen van met

hunne minnaresfen uit te gaan , opofferende , eiken Zondag

middag, hun fober zakgeldje verteerden met op eenen ma

geren knol uit de manége buiten de poorten , of door de

ftraten van Brttsfel te draven ; zij waren uitgedost als

ridders in hagelwitte rijdbroekjes , welke zij bij een' uitdra

ger, voor dien middag, gehuurd hadden.

Toen de colonel hier nog iets wilde bijvoegen , reden

wij den berg op nabij de Leuvenfche poort , hij flaakte

dus zijn verhaal , dat ons had doen lagchen : ik bedankte

hem voor het genoegen, dat hij mij gegeven had, en

zeide hem, dat ik hetzelfde meermalen had opgemerkt,

en dat ik aan zijne gezegden duidelijk befpeurd had , dat

hij zijnen landsman , den geestigen sterne meermalen had

gelezen.

De tijd naderde, dat ik naar Holland terug moest kee-

ren ; vóór dat ik vertrok , deed ik nog eene wandeling in

den omtrek der ftad, en verlustigde mij met de bekoorlijk-

He gezigten , die zich aan alle \anten vertoonden. Al
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«oorrwandelende vroeg ik mij zehren af, of ik, zoo het

ki mijne keuze gegeven werd, niet met bereidwilligheid

in België zou willen blijven vertoeven, en ik moest open»-

hartig bekennen , dat ik het land met tegenzin zou verla

ten , en wel om dezelfde redenen , welke reeds door den

Engelfchen officier hierboven zijn opgegeven , waarvan ,

om niet alles- op te noemen , de voomaamfte zijn : eene

zeer zuivere gezonde lucht, eene meer goedkoope leef

wijs , en de heerlijkfte wandelingen , die men , zoo men

dezelve regt kent , niet ligtelijk ergens aantreffen zal ;

daarenboven vindt men, indien men door den regen over

vallen wordt , of vermoeid is , aan alle kanten buiten de

ftad , rustplaatfen , welke zelfs door de aanzienlijkften be

zocht worden : hier zit de edelman , of de regent der ftad

met zijne familie, zonder eenig blijk van trotschheid te

geven , vriendfchappelijk met den burger of ambachtsman

te fpreken ; zij denken er niet aan , dat zij zich daardoor

zouden vernederen , terwijl de burgers en ambachtslieden

van hunnen kant, noch door ruwheid, noch door onbe-

fchofte gefprekken aanleiding geven , dat zij zich fchamen

moeten , dat het toeval hen in hetzelfde huis gebragt heeft.

Verder dacht ik aan eenige achtingwaardige Belgifche

familiën , waarmede ik m kennis was gekomen , en welke

ik , gedurende drie jaren , als verftandige en deugdzame

menfchen had leeren kennen , en die , in hun karakter ,

geen' zweem hadden van zulke gebreken, welke wij, hier

boven , hebben aangeteekend , en , na veel te hebben ge

leden onder het Franfche juk , den Hemel dankten , dat zij

onder het beftuur van den besten der Koningen leefden.

Toen ik , bij het vallen van den avond , naar de ftad

terug keerde , zag ik telkens naar die fchoone landouwen

en bergen om, wier toppen door de ondergaande zon ver

licht werden ; misfchien zal ik ze nimmer wederzien !

dacht ik telkens ; droefgeestig begaf ik mij naar mijne
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-woning, met voornemen, om den volgenden morgen vroeg

tijdig naar Antwerpen , en van daar naar Mollmd te ver

trekken. .. . . -

TIERDE HOOFDSTUK.

-Bij mijne aankomst in 's Gravenhage aanvaardde ik mijn*

post; tien jaren bekleedde ik denzelveri, en daar de werk

zaamheden van zoodanig eenen aard waren , dat ik zelfs'

op zon- en feestdagen vele uren moest arbeiden , leed -mijn

ligchaamsgeftel daardoor niet weinig. Na, gedurende bijna

drie en dertig jaren , verfcheiden ambten in den Staat be

kleed te hebben , ontving ik mijn penfioen.

Naauwelijks had ik mijn' post netferlégd ,'. of- Brtisfél

en de gezondheid , welke ik aldaar genoten had , ftonden

voor mijnen geest ; en daar ik , van tijd tot tijd , gelezen

had , welke groote verbeteringen en heilzame inrigtingen

door Zijne Majesteit, in gansch België, waren- daarge-

iteld , gevoelde ik fterke begeerte , om dat zelfde land ,

hetwelk ik , vóór vele jaren , onder het gebied van napo

leon , in den allerellendigften toeftand gekend had , weder

te zien. Daarenboven had ik vernomen , dat men zich

benverde , om de Hollandfche taal te leeren , en dat men

Hollandfche werken , om ftrijd , begon te lezen ; ik wilde

dus ook, als ambteloos burger, het karakter, de gevoe

lens en de leefwijze der Belgen nader leeren kennen , en

zoodanige gefchriften , hetzij met , hetzij zonder mijn'

naam , in het licht geven , welke ik mij vleide , dat voor

hen nuttig zijn zouden , en waardoor hun hunne grove ge

breken, onder eene vrolijke voordragt, onder het oog zou

den worden gebragt.
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, Ik begaf mij' dus met mijne echtgenoote, meubelen en

boeken , den iften Mei i8a8 derwaarts ; doch hetgeen

wij, bij onze aankomst , begeerden , om op het land te

wonen , daartoe was, te dier tijd, nbg geene gelegenheid i

wij huurden eenige kamers in eene der voomaamfte ftraten

der.ftad. ■ r ' " i

Wanneer men , flechts weinige uren te voren , uit Hol

land aangekomen is , fpringt ons al datgene , hetwelk van

de, Jarig.tingen, gebruiken en zeden der Hollahderen ver-

fchilt , veel .fterker in het oog, dan naderhand, wanneer

men daaraan wederom eenigzins gewoon is geworden.

Den volgenden morgen een' oud vriend willende bezoeken ^

trokken de wanden van verfchillende huizen wederom mijne

aandacht , het «ene gebouw was met gele, het andere met

rozeroode , met graauwe of licht blaauwe waterverwen

beftreken; doch verder voortgaande bemerkte' ik, dat men,

in de voornaamfte ftraten en pleinen de witte waterverw

den voorrang had gegeven , en naar de reden van deze

goede verbetering vragende, vernam ik, dat zulks op last

der regering gefchied was, nogtans tot merkelijk verdriet

van ouderwetfche inwoners, die de gele of rozeroode

kleur zoo behagelijk vonden. ;;.' .o

Hetgeen ik vervolgens , met leedwezen , opmerkte , en:

waarop mijne aandacht, reeds vóór vele jaren, was geval

len ,;was de onbarmhartigheid der voerlieden; ik ging juist

den -berg van de St. Gudule op , toen eene zwaar geladen

kar, met twee paarden befpannen,- vóór mij uitreed, de

gewillige dieren rekten zich met kracht uit , om den zwa-

ïen. last tegen den berg op te flepen ; doch, offchoon

vie^ ...paarden uaauwelijks daartoe in ftaat zouden ge-

wefst-zija-, ■.'moesten zij. nogtans voortgaan; zij floegen de

beesten^ : niet;op ;[ het ; ligchaam, maar op hunne pooteny

halzen en ooren , want hunne ruggen fchenen reeds , door
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het onophoudelijk flaan , ongevoelig, of vereeld te zijn

geworden.

Zij moedigden hen met fchreeuwen en vloeken aan,

doch het kon niet baten; men verdubbelde de flagen;

eindelijk viel een der paarden al hijgende en zwoegende

ter neder ; ook dit baatte niets , men fchopte , men floeg ,

totdat het wederom opftond. Ik kon niet langer getuige

zijn van deze wreedheid, en eene andere ftraat ingaande

vergeleek ik , in mijne gedachten , de handelwijs daarom

trent van mijne landgenooten , en met welk «en mededoo-

gen en zachtzinnigheid zij met hunne paarden omgaan, en

hun geen' grooter last opleggen , dan zij dragen kunnen.

Op den weg naar de rue royale gekomen zijnde , ging

een fraai opgefchikt fatje van twintig of twee en twintig

jaren voor mij uit , die alleenlijk fcheen te wandelen , om

met zijne zweep eiken hond , die hem tegen kwam , eenen

harden flag te geven , en als hij het geluk had gehad , het

goede dier, dat geen kwaad vermoedde, zoodanig te tref

fen , dat het vervaarlijk gilde , fcheen hij zeer verheugd të

zijn, en wreef in zijne handen.

Nog dien zelfden morgen zag ik in eene der ftraten een*

oploop van welgekleede jonge heertjes , die , met flokken

gewapend , eene kat vervolgden ; de vreugde ftond op hun

gelaat en nog veel meer op dat van hunne ouders, die'

ben al lagchende aanhitften ; het beest ontving vele knel

lende flagen ; het vloog tegen de wanden en deuren op :

ét ioevloed werd grooter en grooter, men fchreeuwde,

men volgde het al hijgende na , totdat zij met innig leed

wezen zagen, dat het dier zich wijsfelijk in een riool ver

borg. Treurig ging de menigte uiteen , en men kon uit

hunne gelaatstrekken zien, dat zij innige fmart gevoel

den , dat zij hunnen moordlust niet hadden kunnen be

vredigen. ■ . '■
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Ik dacht aan het gezegde van den wijzen salomo : een

regtvaardig (deugdzaam , menschlievend) man is goeder

tieren omtrent zijn fee. Ik ben ook van oordeel, dat

het karakter van een volk kenbaar is aan de zachtmoedige

of wreede wijze , waarop de dieren behandeld worden , en

als dit zoo is , welk een onderfcheid heeft er dan daar

omtrent niet plaats tusfchen de Hollandfche en Belgifche

natie? Zal er écn mensch uit duizenden in Holland ge

vonden worden, die vermaak fchept, om de dieren zoo

wreedelijk te martelen ?

Daarentegen fchijnt het in België eene uitfpanning te

zijn, en deze wreedheid wordt aangewakkerd en voortge

plant door de ouders zelven ; zou dit dan de reden zijn ,

daar men gemeenlijk van het kleine tot het meer gewigtige

overgaat, dat er 200 vele moorden in dat land gepleegd

worden , fomtijds met , fomtijds zonder eenig voordeel ,

flechts, om aan den wraaklust, voldoening te geven? Hangt

zulks af van het klimaat? maar dan zouden de vreemde

lingen , die hier vele jaren gewoond hebben , even zoo

wreed zijn; of is het overdadig gebruik van galverwekken-

de bieren hiervan de oorzaak ? of zou het alleenlijk daar

door ontftaan , dat de meeste inwoners , flechts de uiterlij

ke pligten van de godsdienst betrachtende , geen onderrigt

ontvangen in de lesfen van den zachtmoedigen jezus?

Ik floeg hierop , ten einde fpoedig naar huis terug te

keeren , de rue de bouchés in , en mijn oog , bij toeval ,

wendende naar een eng ftraatje, waarin ik hoorde kermen,

en te gelijk hartelijk lagchen, zag ik eene lange rij van-

banken ftaan, waarop een aantal kalveren geflagt werden;'

men fcheen vermaak te fcheppen in dezelve te dooden 5

een onnoozel lammetje werd almede naar de flagtbank ge»

fleept ; doch de onmeedoogende flagter martelde het on-

fchuldig dier, al fpottende , eer het den dood onderging !

Ik liep van daar , even alsof ik een kind had zien ver
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moorden: ik- weet, zeide ik bij mij zelven, dat die dieren

gefchapen zijn , om het menschdom te voeden ; doch als

zij dan fierven moeten , waarom worden zij dan nog , ver-

maakshalve , gepijnigd ?

De Hemel geve ! zuchtte ik uit , dat er nimmer in dit

land , even als in vorige tijden , een opftand plaats nebbe,

anders zullen deze wreedaards , met hunne bijlen en mes-

fen gewapend , zich , zonder twijfel , aan het hoofd der

oproerigen , der plunderaren en der moordenaren ftellen.

Den volgenden dag bezigtigde ik het Koninklijk paleis,

aan hetwelk grootere uitgebreidheid en luisterrijke verbete

ringen waren aangebragt. Aan mijne linkerhand vertoonde

zich het zoo fraai , en met zoo veel fmaak gebouwd Pa

leis van den Prins van Oranje. Ik doorwandelde daarop

het Park, van waar ik de fraaije huizen der rue royale en

rue ducalc , alsmede het prachtig gebouw , alwaar de Sta

ten des lands vergaderden , met aandacht befchouwde , de

wijl ik in vorige jaren niets van dat alles in zulk eenen

bloeijenden ftaat gezien had.

. Mijn vriend had mij veel verhaald van de prachtige hui

zen , die , van de rue royale eenen aanvang nemende ,

zich tot de boulevards en de Schaarbeekfche poort uit-"

ftrekken ; ik ging derwaarts , doch ik ftond een weinig

ftil , dewijl ik hier weleer niets anders gezien had , darï

enge ftraten en armoedige berookte huisjes ; ik kende de

plaats niet meer ; aan beide zijden ftonden fraaije gebou

wen , en de fchamele hutten waren in kostbare woningen

veranderd. Tot aan de Schaarbeekfche poort genaderd

zijnde vertoonden zich, zoowel ter regter- als ter linker

zijde , de .met zoo veel fmaak als kosten aangelegde boule

vards , ik befchouwde ze met verrukking , te meer daar

de ftraatweg met vele rijtuigen , en de voetpaden met wan

delaren waren opgevuld. ■

Na mij met het fraai gezigt, voornamelijk naar den kant
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van de allee verte , verlustigd te hebben, ging ik de

Schaarbeekfche poort uit , dewijl ik aldaar honderde nieuwe

woningen zag, die, als het ware, met een' tooverflag

uit den grond waren opgerezen ; nog een groot aantal

werd gebouwd, het wemelde van verheugde arbeiders, van

timmerlieden , van metfelaren , loodgieters en karren , die

den noodigen voorraad van hout , fteen en kalk met ijver

aanvoerden, het fcheen mij niet anders toe, dan dat er

hier eene geheel nieuwe ftad werd opgebouwd , en eenige

woningen waren naauwelijks onder het dak gebragt , naau-

welijks wapperden de vlaggen en ' de kroonen en kranfen

op de toppen der huizen , of zij werden door de vreem

delingen, die te vergeefs eene verblijfplaats hadden ge

zocht ,' dadelijk gehuurd en bewoond.Terugkeerende en naar de Willemspoórt afdalende be

wonderde ik , aan mijne regterhand , den zoo fraaijen kruid-

tuin , mëtduizende bloemen en vreemde gewasfen prijken

de , alsmede de woningen , die aan mijne linkerhand Honden, ook zag ik zeer vele anderen, waarvan de muren

reeds waren opgerigt. De Willemspoort , met zoo veel

kunst en fmaak gebouwd, trok in het bijzónder mijne aan

dacht, 'alsmede het plein vóór dezelve, alwaar twee prach

tige herbergen , die met menfchen waren vervuld , ten ein

de zich met het gezigt der voorbijfnellende rijtuigen en;

wandelaren te verlustigen , niet weinig fieraad bijzetteden.

Kortom, waarheen ik hier mijne oogen wendde, vond ik

alles veranderd , vernieuwd en verbeterd ; i een veld , waar

ik te voren het vee had zien grazen , was reeds met hui

zen bebouwd , of afgeperkt , om het verder te bebouwen.

Vóór de allee -verte ftil ftaande zag ik met vreugde, dat

■de haven vol fchepen lag , en dat de fchippers , de fle-

pers en arbeiders losten en laadden , en zwoegden onder

hunnen last , even als de mieren , die met drift hare gra-

7
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nen naar hare holen brengen, om voorraad te hebben voor

den winter.' ;;■ ,.' ■ ■ ■■-•■;' ■'

Op dit gezigt kop. ik mij niet weerhouden bij mij zel-

ven te zeggen i Brusiekren ! befehouvyt nu eens , welk een

voorfpoed door den wijzen en menschlievenden Koning is

aangebragt, .alles arbeidt, alles verheugt zich, en is ge

lukkig ; erkent dit gezegend tijdftip , dat gij thans moogt

beleven, en naar hetwelk uwe voorvaderen, gedurende on

heugelijke tijden, verlangd hebben, doch niet hebben mo

gen beleven! .... .:' . '... i ......: :..... :.-i -

Van daar langs de kade voortwandelen.de , zag ik van

verre , dat het Begijnenhof , het gewrocht der middeleeu

wen , (waardoor ik , ten einde den weg te bekorten , te

voren zelden ging , .dewijl mijne ziel alsdan eene zekere

zwaarmoedigheid gevoelde. ,öp bet gezigt dier treurige huis

jes) in vele fraaije woningen was veranderd; en dat er

een voortreffelijk en prachtig gebouw gefticht was , waarin

oude behoeftige mannen en vrouwen , op eene menschlie-

vende wijze, werden gevoed en van al het noodige verzorgd.

Al voortgaande kwam ik op het plein der munt , zon

der dat ik', mij verbeelden kon, dat het hetzelfde plein,

was , alwaar voorheen eenige nietswaardige huizen ftonden.

In de plaats van deze ftond nu een allerprachtigst gebouw ,

hetwelk , even als een Feniks , uit des-zelfs asch fcheen

verrezen te zijn. Hetzelve was van alle kanten van nieu

we woningen omringd , die het plein geenen geringen luis

ter bijzetten.. Ook dit pronkftuk , dacht ik , is , geduren

de het gebied van den Koning, en door deszelfs onder-

ftand gefticht. ....;■ . ' . , r

'■■ De rye■Madelaine inflaande werd ik telkens, aan

beide kanten , als het ware , weerhouden door de kost-

baarfte winkels, van allerlei aard, zoo als ik dezelve te

veren hier nimmer gezien. had, zij fchenen mij uit te lok'.
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ken , om al het fraaije te komen bezigtigen ; na eindelijk

den berg opgegaan te zijn , vond ik , dat het koningsplein

almede was verfraaid; bij het ministerie van oorlog wa

ren , in plaats van ellendige huizen langs afhellende ftraten ,

groote gebouwen geplaatst, en eene ijzeren brug; en van

deze naar beneden ziende zag ik , onder mijne voeten ,

wagens rijden en menfchen ginds en herwaarts loopen.

Mij herinnerende, dat ik flechts een gedeelte der boule

vards gezien had , keerde ik terug , en ging , dwars door

het Park , naar de Leuvenfche poort. Ook dit alles was ,

in den tijd van tien jaren , voor mij onkenbaar geworden ;

de oude bouwvallige poort was afgebroken, en met een

fierlijk ijzeren hek, en aan beide kanten met een met

fmaak gebouwd wachthuisje voor de opzieners der inkorn-

ften verwisfeld.

Deze boulevards, even als de andere met boomen be

plant zijnde, ftrekken zich van de Schaarbeekfche poort

tot de Namenfche., en van daar tot de Halle poort uit; de

.gezigten oyer Etterbeek en vervolgens over de akkers,

bouwlanden en bergen ^ tusfchen de Namenfche en Halle

' pooTt gelegen, wanen verrukkend, en almede met rijtuigen

en. wandelaren vervuld*

Nog dien zelfden avond een' van mijne bekenden, dien

ik fpreken moest , willende bezoeken , en hoorende , dat

jhij zich , naar alle waarfchijnlijkheid , op de muntplaats in

jeen der koffijhuizen zoude bevinden, begaf ik mij der

waarts. In alle die woningen brandden zeer vele lampen,

welke door menigvuldige en fraaije fpiegels werden terug

gekaatst , en het plein verlichtten ; het fchenen paleizen te

zijn door de toovergodinnen daargefteld.

..... Ik. trad het Café Suisfe in; hier was naauwelijks plaats,

om te zitten ; men hoorde verfchillende talen fpreken , En-

.gelfchen , Franfchen , Spanjaarden , Portugezen en Hol

landers zaten ondereen vermengd ; doch diengenen , wel-

7*
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ken ik zocht, onder de menigte, niet aantreffende, begaf

ik mij naar het café de mille colonnes , alwaar het even

zoo vol met menfchen was , als het vorige ; ik zocht naar

dagbladen , maar daar men hier meer lust fcheen te heb

ben , om te lezen , dan te kouten , waren zij allen in han

den. Daar ik dus alleen onder zoo vele vreemdelingen

zat , die , door de vaderlijke regering van Koning wil-

lem I , waren uitgelokt , om in Brusfel hun verblijf te

houden , had ik weinig begeerte , om hier langer te ver

toeven , en begaf mij naar mijne woning, onder het voort

gaan vastftellende , om, den volgenden dag, het kasteel

van Laken wederom te bezigtigen. • >

Naauwelijks verlichtte de opgaande zon de hooge torens

en de daken der huizen , of ik begaf mij op weg , ik be-

fchouwde de Willemspoort, en het fraaije tafereel, dat

daarop gemaald was, nogmaals met aandacht, en dezelve

doorgegaan zijnde, zag ik al wederom eene reeks van

nieuwe en fraaije gebouwen , die de plaats der oude hui

zen hadden vervangen ; aan mijne regterhand zag ik nieuvwe -ftraten en fabrijken , alwaar het mij heugde, dat

weleer de akkers werden beploegd. De bouwvallige La-

kenfche brug was door eene nieuwe vervangen', en de ge

bouwen rondom dezelve waren zoo vermenigvuldigd en

zoo fraai , dat het mij van verre toefcheen , een volkrijk

dorp te zijn. De vergenoegde inwoners van Laken gaven

vervolgens blijken van hunne welvaart , doordien zoo nrild*-dadige en menschlievende Vorstelijke perfonön aldaar, van

tijd tot tijd, hun verblijf hielden. •

Den berg opgeklommen zijnde vertoonde zich het prach

tig kasteel in zijnen vollen luister; onder de regering van

napoleon verwaarloosd, was het thans het fieraad van

het koningrijk en een verblijf, waardig eenen Monarch,

uit het edel Nasfaus bloed gefproten. Na alles met op-

. werkzaamheid bezigtigd te hebben , wenschte ik , onder
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liet afdalen van den berg , na mijne oogen ten hemel te

hebben opgeheven , dat de Koning , na het venigten van zij

nen zoo moeijelijken arbeid, en dat nog veel meer is, van

£00 veel arbeid voor een onbeftendig volk , dat zelf niet

weet , wat het begeert , met zijne Koninklijke gemalin en

luisterrijke familie lang en gelukkig hier mogt leven.

Van daar begaf ik mij , langs ver uitgeftrekte akkers ,

waarop het graan eenen gewenschten oogst beloofde ,. naar

het dorp Molenbeek , dewijl ik vernomen had , dat hetzel

ve door zijne fabrijken bloeide. Bij mijne komst merkte

ik met genoegen op , dat zij allen aan den gang waren ,

en dat honderde mannen , vrouwen en kinderen in dezelve

hunnen arbeid met blijdfchap verrigtten. Gelukkige be

volking , dacht ik , toen de middagklok aankondigde , dat

zij hunne Werkzaamheden voor eenige oogenblikken kon

den flaken , en ik tusfchen de twee en drie honderd men-

fchen met drift voor mij uit zag gaan , om zich naar hun

nen dïsch te begeven. Erkent gij uw geluk en voorfpoed

wel ? Zijt gij wel dankbaar ? Weet gij wel , dat alle

de fabrijken , die in dezen omtrek gevonden worden , hare

welvaart alleen aan den Koning verfchuldigd zijn ?

Hoorende vervolgens, dat buiten de Anderlegfche poort

en te Foret zoo vele fabrijken waren aangelegd , ging ik ,

den volgenden dag , derwaarts. Bij mijne aankomst zag

ik zoowel aldaar, als in het zoo aangenaam gelegen Foret

dezelve in volle werkzaamheid ; een groot aantal menfchen

vonden aldaar een toereikend beftaan ; ik zag onder ande

ren een' vader, eene moeder en acht kinderen, die, zon

der dien arbeid , hun brood hadden moeten bedelen , met

blijdfchap en vergenoeging hun werk verrigten , en dewijl

zulke lieden niet gewoon zijn , iets te befparen , en zoo

lang zij geld verdienen , zich inbeelden , dat. er nimmer

een tijd komen kan , op welken het hun aan werk zal

ontbreken, verfpreiden zij, daar zij gemeenlijk. hongerig
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en dorftig zijn , door hun groot getal , veel voorfpoed ki

de voorfteden , en in de nabij liggende dorpen en ge

huchten.

Toen ik te Foret had rondgewandeld , ten einde oogge

tuige te zijn van de welvaart der inwoners , en ik eenig-

zins vermoeid was, rustte ik aldaar eenige oogenblikken

uit. Hier vernam ik met blijdfchap, dat er nog dankbare

lieden gevonden werden ; een oud man , met welken ik

in gefprek kwam , erkende openhartig , dat de fabrijkanten

hunnen voorfpoed alleen aan den 'Koning verfchuldigd

zijn , en dat hunne fabrijken , zonder zijnen weldadigen

bijftand , weldra zouden verkwijnen , of zoo zij niet ver

nietigd werden, wederom tot dien ellendigen ftaat zouden

gebragt worden , waarin zij te voren waren. Eenige dor

pelingen waren bij dit gezegde tegenwoordig , en betuig

den van hetzelfde gevoelen te zijn.

Van hier begaf ik mij , door het bosch , naar het zoo

fchilderachtig gelegen Uccle, van waar ik, tegen het val

len van den avond , naar de ftad terugkeerde; doch naau-

welijks was ik den hoogen berg opgeklommen , of ik zag ,

dat de ftraatweg , als het ware , bezaaid was met werk

lieden , en daar zij met groote drift voortftapten , kon ik

mij geen denkbeeld vormen , om welke reden zij met

zulk een' fpoed de ftad verlieten ; zou er ergens eenig op

roer ontftaan zijn , .dacht ik , of ijlen zij naar het een of

ander dorp, of gehucht toe , om eenen hevigen brand te

blusfchen? r .

Terwijl ik , naar mijne gtsfing , . twee of drie honderd

man voorbij mij zag gaan , naderde mij een hoog bejaard

heer , ik wachtte hem op , en vroeg hem , wat deze oploop

beduidde? „ Dat zijn arbeiders, mijnheer!" antwoordde

hij, met vriendelijkheid glimlagchende, „ het zijn metfe-

laars , timmerlieden , witters , opperlieden en zoo vervol

gens j van dezen kant komen er dagelijks » in den vroegen
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morgen , ten minfte drie honderd en vijftig voorbij mijn

landgoed, zij wonen, fommigen twee uren , anderen an

derhalf uur van de ftad af,' zij.. werken-, gedurende den

ganfchen dag , zij eten i eene korst brood , welke zij van

huis medeneinen, en keeren, zoo als gij ziet , des avonds ,

naar hunne dorpen en gehuchten terug; en al waren er

aldaar nog meer arbeiders , kunnen zij overvloedig werk

in de ftad bekomen , dewijl er , in den tijd van weinige

jaren, meer dan vier duizend huizen gebouwd zijn , en

er nog wel drie duizend , zoo ik verneem , zullen gebouwd

worden, naardien het getal der Engelfchen, Hollanders

en ;van andere vreemdelingen nog dagelijks toeneemt.

Hunne, vrouwen bebouwen intusfchen hunne kleine ak

kers , zij verzorgen de kinderen en één of twee koeijen

en varkens, en bereiden den foberen maaltijd tegen dat

hunne mannen vermoeid van den arbeid terug komen , en

daar die menfchen zeer zuinig zijn, befparen zij iets voor

den winter , zich vleijende , dat zij , in het voorjaar , we

derom eenig geld zullen kunnen verdienen; want zoo de

Just tot bouwen verminderde , zouden zij weldra eene prooi

worden der bitterfte armoede."

Ik zeide aan den ouden heer , dat ik Brusfel , of liever

geheel België , nimmer zoo welvarende gekend had. „Dit

-Item ik toe ," was het antwoord , „ Zijne Majesteit ver

dient den allerhoogften lof, het is ook, of de zegen van

God zich, federt zijne regering, over ons land verfpreidt ;

doch . onze pastoor zegt maar telkens , dat hij zich be

klaagt , dat die voortreffelijke man een lid is der Protes-

tantfche gemeente ; was Hij van ons geloof , dan zouden

wij Hem op de handen dragen." „ En wat zegt gij ,"

vroeg ik, „ zijt gij van hetzelfde gevoelen als uw pas

toor?"- De oude man trok, terwijl hij zijn gelaat in eene

zonderlinge plooi zette , zijne fchouders op.. Ik zag hem

glimlagchende aan , en had weinig lust , om niet dien on
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noozelen grijsaard verder in geiprek te treden; wij nader

den de Halle poort, hij floeg, nadat wij van elkander af-

lchcid hadden genomen, eenen anderen weg in.Twee dagen daarna , reden wij naar Tcrvueren , dewijl

ik begeerig was het Paleis van den Prins van Oranje te

z:en, waarvan ik zoo dikwijls had hooren fpreken. Bij

onze aankomst merkte ik fpoedig op , dat het dorp , het

welk mij, vóór eenige jaren, toefcheen, zeer armoedig te

zijn , thans zeer welvarend was , elk huis was vernieuwd ,

of verfraaid , ik zag geene behoeftigen meer ; eene boeren

herberg , alwaar men te voren naauwelijks iets tot ver

kwikking erlangen kon , was , federt de ftichting van het

paleis , door den toevloed van vreemdelingen , tot den

rang van een vrij aanzienlijk logement opgeklommen.

Wij begaven ons naar de plaats , alwaar het oude kas

teel geftaan had ; dat gebouw was afgebroken , er was

niets overgebleven , dan de paardenflallen en de koetshui

zen , die vernieuwd waren ; doch van verre vertoonde

zich , op eene luisterrijke wijze , het vorstelijk Paleis ,

wij gingen derwaarts; wij ftonden opgetogen van verwon

dering , hier vereenigden zich groote pracht en een kiefche

fmaak , én hoe meer men het befchouwde , hoe behage-

lijker het ons toefcheen. Trok het van buiten onze aan

dacht , niet minder behaagde ons van binnen de bouw

orde der zalen ; alle meubelen waren kostbaar en fierlijk ,

men ftond in twijfel, wat men meer moest verheffen, óf

het met zoo veel fmaak ingerigt Paleis , óf de groote pracht

.der meubelen.

Wij verlieten het gebouw met tegenzin , offchoon.wij

daarin lang vertoefd hadden , om alles gade te flaan , en

verlustigden ons met eene wandeling in het vermakelijke

bosch , waarin honderde hoog bejaarde boomen ftonden ,

die hunne lommerrijke takken wijd en zijd verfpreidden ,

en ginds en herwaarts van groote vijvers omringd waren.
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Zoodra de ondergaande zon zich achter de bergen en bos-

fchen verfchool , keerden wij , bij het fchijnfel der volle

maan, naar de ftad terug.

Drie dagen daarna, was het tQ^Brusfel een groote feest

dag , en ziende , dat een drom van fraai uitgedoste, heeren

en dames naar het Park wandelden , ging ik mede der

waarts. Hier was de toevloed van menfchen van allerlei

landaard , rang en ouderdom zoo groot , dat men genood

zaakt was , met eenig geweld , door dezelve henen te drin

gen , zoo men niet verkoos , op dezelfde plaats te blijven

itaan , of ter zijde af te wijken.

Dit mishaagde mij , ik floeg eene dwarslaan in ; dewijl

ik begeerig was , het nieuw gebouwde Geregtshof te be»

zigtigen , fpoedde ik mij langs de grand fablon derwaarts ;

het overtrof zeer verre mijne verwachting , en diegenen ,

die het , in mijne tegenwoordigheid , met lof hadden ver

heven , hadden daarvan veel te weinig gezegd ; ook dit

gebouw , dacht ik , is almede , onder de regering van den

Koning, gefticht. ,

Niet verre van dit gebouw vond ik al wederom eenige

ftraten , die met nieuw gebouwde woningen prijkten , als

mede wederom anderen , alwaar een aantal werklieden oude

huizen afbraken , ten einde in derzelver plaats eenige nieu

we op te rigten ; voornamelijk had dit plaats rondom eeni

ge kerken, om aan oude . gegoede ,' doch zwakke lieden

gelegenheid te geven , dat zij aldaar zouden kunnen wo

nen , en dat zij , door eenen verderen afftand , niet ver

hinderd zouden worden in het waarnemen van hunne gods

dienst. Van hier naar het fbadhuis afdalende en de ger-

zenmarkt doorgaande zag ik , dat de oude vischmarkt was

afgebroken en door eene nieuwe , die opmerking verdien

de , en in alle opzigten aan het oogmerk voldeed , was

vervangen. ' '..,.. .-.. :\ :. :.—..> •'- .
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.Nuwaïik in de nabijheid der kaden, en een' der

fohippecs der Hollandfche beurtfchepen moetende fpreken ,

zocht ik denzelven op , hetgeen mij nogtans veel moeite

veroorzaakte , dewijl , zoowel de kade bij de Geertruida

kerk , i-als de overigen zoo opgevuld waren met fchepen ,

dat zij die inkwamen , of die gereed lagen , om te ver

trekken, dikwijls vergeeffche pogingen daartoe aanwend

den ; ik flapte met ijver voort tot aan de poort van de

vaart, en zag daar, hetgeen ik te voren, aan de overzij

de , door de menigte fchepen , die daar losten , niet had

opgemerkt , dat men bezig was , met eene ver uitgeftrekte

haven , die zelfs , zoo als men verhaalde, gefchikt zijn

zoude tot eene veilige ligplaats voor zeefchepen , met ijver

af te perken en uit te graven , ten einde dezelve met fte-

vige Huizen en muren te beveiligen. ■. ■ '

Zoo vele werklieden , die , aan hunnen tongval , mij

toefchenen van de uiterfte grenzen des koningrijks geko

men . te zijn , gade flaande , floeg ik mijne handen van

verwondering ineen ; welk een beroemde ftad zult gij

worden i, zeide ik nogmaals bij mij zelven, indien gij dien

zegen van God moogt ontvangen, dat uw Koning nog

lang Over uw land regere! Bedenkt toch, inwoners!

welk. een gelukkig lot u te beurt valt! Weest dankbaar,

eerbiedigt de wetten , die op regtvaardigheid gegrond zijn !

Overtreedt gij dezelve, keert gij weder tot, uwe vorige

wispelturigheid en ondankbaarheid ; laat gij; u wederom , ge

lijk, weleer, opruijen door eenen trotfchen adel , die zich

in hunne verwaandheid inbeeldt , dat hij- verre boven den

Monarch verheven is , of door dweepzieke en eigen be*langzoekende geestelijken , dan zult gij dien zegen verbeu

ren ! Gij zult die kaden , die nu met honderde fchepen

opgevuld zijn ,.weldra ledig zien; gij zult rondom u niets

anders opmerken dan eene doodelijke flilte : en de koop
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lieden, fteeds gedachtig zijnde aan hunnen vórigen zoo

gelukkigen toeftand zullen , al treurende en kwijnende , in

hunne ledige pakhuizen eenzaam omzwervenl

Een weinig voortgegaan zijnde hootde ik breedvoerig

fpreken over een kanaal , hetwelk , met kunst en groote

fchatten, van Charleroi tot aan Brusfel, reeds voor een

gedeelte , gegraven , en met een groot aantal fluizen was

voorzien geworden , ten einde de fteenkolen niet meer met

wagens , hetwelk zoo kostbaar is , maar met daartoe ver

vaardigde fchuiten naar de ftad en vervolgens naar Hol

land over te voeren.

In volgende dagen zag ik , dat er niet alleen gezorgd

was voor den bloei en welvaart der levenden , en voor

hunne gezondheid, door het reinigen der ftraten en ftinken-

de riolen, maar ook voor de dooden ; er waren buiten de

ftad eenige wijd uitgeftrekte begraafplaatfen op de bergen

in gereedheid gebragt en met hooge muren omringd , waar

in nogtans de Katholijken van de Protestanten gefcheiden

lagen , dewijl men verzekerde , dat de eerstgemelden hun

leven in verdriet en kommer zouden doorbrengen , indien

zij te voren wisten , dat zij , na hunnen dood , in de na-

buurfchap van eenen ongeloovige zouden moeten rusten !

Men heeft zich dus voor deze hunne zwakheid van geest

infchikkelijk betoond , en hunne begraafplaatfen van die

der Protestanten, door het planten van een groot zwart

kruis , afgezonderd.

Een Engelschman, (dus luidt het verhaal) die zijne tee

der beminde echtgenoote naar eene van die rustplaat-

fen der dooden gebragt had, en al weenende dagelijks

zwierf rondom het graf , waarin zijne zielsvriendin neder-

lag , kon nimmer die affcheiding tusfchen Christenen en

Christenen zien , of zijn hart bloedde van weedom : „ hoe

is het mogelijk ," zeide hij * „ dat iemand , die God

vreest,, nog bij zijn derven zijne natuurgenooten haten
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kan ,. welke hij niet gekend beeft , en welke hij mis-

ühieri hartelijk zou lief hebben , als hij hen kennen

mogt ! Zal zoodanig een eeuwig gelukkig zijn , die , reeds

zieltogende, nog brandt van afkeer en haat tegen zijne

medemenfchen , welke hij , volgens de les van het Evan

gelie , moet lief hebben als zich zelven ? Zal zoodanig

een met een gerust geweten voor een regtvaardig God dur

ven verfchijnen? Of zou onverftand en domheid hiervan

alleen de oorzaak zijn , dewijl , in meer befchaafde landen,

alwaar de zuivere godsdienst betracht wordt, menfchen

van allerlei gezindheden naast elkander ter eeuwige ruste

worden nedergelegd ?"J

Hierover geftadig denkende nam hij een voornemen , om

met een aanzienlijk heer, die in België als de regtfchapen-

ite , de geleerdfle en de wijste man geroemd werd , daar

over in gefprek te treden. De gelegenheid bood zich daar

toe aan ; hij gaf zijne verwondering over die affcheiding

te kennen. „ Het bevreemt mij ten hoogfte," antwoordde

de wijze man , „ dat gij de inlichting van anderen om

trent die eenvoudige zaak noodig hebt; de reden hiervan

is deze : vooreerst , opdat men in de graven ware rust

zoude fmaken , en er geen twist over eenige gefchilpun-

ten van het geloof zoude ontftaan ; ten andere , opdat ons

Heer aan het kruis , dat hier geplant is , dadelijk zoude

kunnen zien , dat aldaar ware geloovigen rusten , ten ein

de er , bij het klinken der laatfte bazuin , zoo zij onder

elkander vermengd lagen, geene ketters, te gelijk met

onze geloofsgenooten , in het hemelrijk, even als de wol

ven in eene fchaapskooi , zouden influipen."

. De Engelschman bloosde van fchaamte, toen hij den

zoogenaamden geleerden man op deze wijze hoorde fpre-

ken ; hij wilde weggaan ; doch terugkeerende vroeg hij ,

hoe het dan zijn zoude , wanneer de begraafplaatfen , door

aardbevingen, of in lagere landen , door overftroomingen
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werden omgekeerd , of weggefpoeld , waardoor dus het

ftof van honderd duizende geftorvenen ondereen zou worden

vermengd? „ De rustplaatfen der geloovigen zijn heilig,"

antwoordde hij , „ bij menfchengeheugen zijn de gods

akkers , alwaar de afgettorvenen liggen , altoos gefpaard."

„ Hebt gij dan nimmer gehoord, mijnheer!" vroeg de

Engelschman , „ van die hevige aardbevingen , die er , niet

alleen in de oudfte tijden , maar ook in onzen leeftijd , in

Italië, Portugal en elders hebben plaats gehad, en hoe

vele fteden , dorpen en gehuchten in den afgrond zijn

neergezonken ?" „ Dit heb ik wel eens in de dagbladen

gelezen ," antwoordde hij met eenige verlegenheid ; „ doch

de dagbladen verzinnen aardbevingen, hevige brandftich-

tingen , ziekten en pest , om hunne papieren te vullen."

„ Ik zelf," hernam de Engelschman met gemelijkheid,

„ heb door Italië , Spanje en Portugal gereisd , ik zelf

heb vele geheel verwoeste landen en fleden gezien."

„ Ik heb een' neef gehad ," hernam de wijze man , om

het gefprek af te breken , dewijl hij bemerkte , dat hij

zich niet verdedigen kon , „ die grooten lust had , om te

voet , als pelgrim , naar Italië en Rome te reizen ; doch

-hij moest zijn voornemen laten varen , en wel om eene

zeer gevvigtige reden." „ En deze was ?" vroeg de En

gelschman. „ Dat hij geftorven is ," antwoordde hij al

glimlagchende , hij maakte eene buiging en vertrok. • '

„ Hemel !" riep de Engelschman bijna overluid uit ,

toen hij hem met overhaaste treden zag weggaan : „ zoo

deze man de geleerdfte en de wijste van België is , welk

een denkbeeld moet ik dan van zijne landgenooten vormen !"

Nadenirriddag i mijne wandeling vervolgende bezigtigde ikhet obfervatófium , hetwelk op de Boulevard, tusfchen

• de Schaarbeekfche en Leuvenfche poorten , met grootekosten werd opgebouwd , en door zijne hooge ligging , inalle opzigten , aan het oogmerk van deszelfs flichting vol



;ïlp DE BELGEN, VÓÓR, GEDURENDE

doen zal , ten minfte zoo er onder de.jeugdige Belgen leer

lingen gevonden worden , die lust hebben , om zich in de

fterrekunde te oefenen ; doch een bejaard en deftig heer,

die het trotfche gebouw te gelijk met mij 'befchouwde ,

verzekerde mij , dat , hoe lofwaardig ook het oogmerk van

Zijne Majesteit ware , om zijne jeugdige onderdanen gele

genheid te verfchaffen , dat zij zich in de hoogere weten-

fchappen en fterrekunde zouden kunnen oefenen , hij zich

nogtans verzekerd hield, dat de hoogleeraar te vergeefs

naar zijne leerlingen zou ftaan te wachten , dewijl zij lie

ver hunne oogen neêrflaan , om in kannen, en glazen , of

naar de vlugge voetjes van danfende nimfen te turen , dan,

in den kouden nacht , hunne warme bedden te verlaten ,

en hunne , door den flaap bezwaarde oogen , naar den

hemel op te heffen. " ,

„ België ," dus vervolgde hij , „ is het ware Beötie

van Griekenland ; nimmer , of zeer zelden zijn hier man

nen van grondige en ware geleerdheid geboren , alles wat

zinnelijk is, alles wat de zinnen ftreelt, behaagt hun; van

hier , dat zij de teeken- en beeldhouwkunst , de muzijk

en het danfen afgodisch beminnen."Hierop naar de benedenftad afdalende kwam het mij on

begrijpelijk voor , dat mij niemand om eene aalmoes bad ,

daar ik , vóór vele jaren , door eenen drom van bedelaren

werd vervolgd, die mij zelfs aan mijnen mantel vasthiel

den , en met betraande oogen fmeekten , dat ik hun eenig

geld zoude geven, dewijl zij anders van honger en gebrek

zouden bezwijken. Meermalen zelfs werd ik, in het

Pajjk SQ. elders , door oude welbekende heeren aangefpro-

Jjei|., welke mij openhartig hunne namen en woonplaatfen

noemden en plegtig zwoeren , dat zij , door ramp op ramp

geteisterd , met hunne wouwen en kinderen groote armoe

de leden ; en bij nader onderzoek bleek het , dat zij de

waarheid gefproken hadden;



EN NA DEN OPSTANDv ÏÏÏ

Gïöbter blijk viö welvaart , dacht ik öhdet het voort

gaan , kan -et in eenig land of ftad niet gevonden worden,

dan dat men geene bedelende mentenen, meer langs -de ftra-

ten ziet zwerven , zij hebben óf gelegenheid gertoeg, ötn

den kost met handenarbeid te winnen , óf er zijn zoodani

ge inrigtingen daargefteld , dat oude , of gebrekkige lieden,

door te weven, ofte fpinnen in hunne nooddruft kunnen

voorzien. •/> . • '.. ' '. -'•'..• <• "-. ••'•• •..•

In dit mijn vermoeden werd ik bevestigd , toen :ik nader

hand eenige heesen van aanzien met den grootften lof over

eene in Braband nieuw geftichte kolonie hoorde fpreken,

welke , onder het oppertoezigt van den alom geëerden en

zoo menschlievenden Prins der Nederlanden , reeds ver

vuld was met bedelaren en met zulke menfehen , die geen

werk konden vinden , of zoo veel niet verdienden , dat zij

zich irf ftaat bevonden , om hunne vrouw en kinderen het

dagelijksch brood te geven. ' «

Er waren , volgens hun zeggen , gefchikte woningen ge

bouwd , alsmede kerken en fcholen , alwaar de jeugd , die,

zoo zij in dien armoedigen ftaat was blijven voortleven,

misfchien tot groote euveldaden zoude vervallen zijn, 'een

doelmatig onderwijs ontvangt. Mannen , die krachtig ge

noeg zijn , om te arbeiden , ontginnen en bebouwen den

woesten en dorren heigrond, terwijl de vrouwen het vee

verzorgen en verder den kost winnen met wol te fpinnen.Volgens het verhaal dier heeren , had de ganfche inrig-

-ting dier kolonie hen zeer getroffen , vooral , toen zij deorde, die daar plaats had, en de vlijt dier menfchen ,welke hun leven te voren al bedelende, en in haveloos-

- beid hadden doorgebragt , met aandacht befchouwden ; enzij betuigden , dat zij verbaasd ftonden , toen zij vervot-

•gens 'Zagen , dat , 'binnen zoo weinige jaren , wijd uitge-

1 ïrrekte bunderen heigrond , waarvan niemand eenig ntrr-iif

Voordeel trok , in vruchtbare akkers waren herfchapen. v
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Verder voortwandelende trad ik ee§en lakenwinkel in ,

ten einde mij van het noodige te voorzien , en het ge

kochte , voor een gedeelte , met Brabandsch geld , hetwelk

ik niet lang te voren, voor twee gouden tien guldensftuk-

ken had verwisfeld , willende betalen , zeide mij de koop

man , dat dit geld niet meer gangbaar was en dat hij het

dus niet ontvangen kon; die fchurk, mijnheer 1 heeft u,

zoodra hij zag, dat gij een vreemdeling zijt, fchandelijk

bedrogen , en het doet mij leed , dat velen van mijne land-

genooten zoo bedriegelijk zijn ; want valsch geld in de

handen van eenen onkundige te ftoppen , is niet ongelijk

aan eenen booswicht , die aan eenen blinden bedelaar , in

plaats van eene aalmoes , eene kole vuurs geeft. Ik be

taalde hem in goudgeld. „ Ziedaar !" zeide de brave

n:an , „de beeldtenis van onzen gecerbiedigden Koning!

behalve honderde heilzame inrigtingen en verbeteringen,

is , onder zijn beftuur , ook eene decimale gouden en zil

veren munt te voorfchijn gekomen, het half zilveren en

half koperen geld , onder het gebied van vorige Vorsten

geflagen , is , voor het grootfte gedeelte , reeds vernietigd."

Eenige dagen daarna , werd ik uitgenoodigd , om met

een gezelfchap de velden van Waterloo te bezigtigen , en

offchoon ik, weleer, niet lang na dien bloedigen flag, op

dezelve had rondgezworven , had ik nogtans wederom

groote begeerte , om hen te vergezellen ; want , wie is

er, zoo ten minfte een vaderlandsch hart in zijnen boezem

, klopt , die dien zelfden grond , alwaar de Prins van Oran

je zoo, vele. blijken van dapperheid en beleid gegeven. heeft,

en alwaar hij zijn bloed ftortte voor het vaderland , niet

herhaalde reizen, met de grootfte aandoening en dankbaar

heid , zou willen, befchouwen ?

Wij reden vroegtijdig, derwaarts, ons intusfchen verlus

tigende met de fraaije gezigten, aan de linkerzijde op

Ixelles en eene reeks van hooge akkers en bosfchen , en
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éan de regterhand op de landhoeven, op het gebergte ge

bouwd. Na te Waterloo het ontbijt genomen te hebben,

gingen wij het flagveld bezigtigen , alwaar men met zoo

veel dapperheid geftreden had , en waarvan eenige half af

gebrande woningen met hare vervallen muren nog zoo vele

treurige blijken vertoonden. ■ c

Met aandoening zagen wij , dat die akkers , alwaar zoo

vele duizenden van gefneuvelde vijanden niet alleen , maar

'ook velen van onze bond- en landgenooten onder dezelve

rustten, prijkten met golvend graan, hetwelk rijp begon

te worden voor den oogst. Niet minder aandoenlijk was

het ook , dat wij eenige voorname Engeifche vrouwen en

kinderen aldaar zagen rondzwerven , die , bittere tranen

Hortende de graven van hare gefneuvelde mannen en vaders

fchenen op te zoeken. Wij rustten eenige oogenblikken

uit in de Belle Alliance , en Heten nu en dan onze ge

dachten gaan over de nietigheid van al het ondermaanfche ,

daar zulke hooge perfonaadjen , welke zich , toen ter tijd ,

Ih dit armoedig hutje te zamen bevonden, reeds in de

■eeuwigheid waren ingegaan !

'Ons hart Werd 'wederom vrolijker gefiemd , toen wij de

luisterrijke gedenkteekenen zagen , die ter eere der over

winning waren öpgerigt. Wat zou het lot van het vader

land, wat zou óns lot geweest zijn, dachten wij, terwijl

wij , door het omzwerven vermoeid , naar de ftad terug

keerden , als de Corfikaanfche dwingeland , in plaats van

overwonnen te zijn geworden , de zege had bevochten !

Volkómen Overtuigd zijnde , gelijk ik hierboven reeds

met één woord heb te kennen gegeven, dat het geluk van

België , in de toekomst , geheel en al van eene goede op

voeding- der jeugd afhangt , was ik zeer begeerig , om te

■weten , of de inrigtingen, welke door Zijne Majesteit zoo

wijsfelijk waren daargefteld , naauwkeurig in acht genomen

■werden,, en of zij van' eenige vrucht waren geweest, en

8
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ik hoorde met bJijdfchap , dat in de fteden en op zeer ve

le dorpen (want er waren eenige gemeenten , waar de

priesters de wetten omtrent het fchoolwezen minachteden ,

of geheel en al tegenwerkten) de leerlingen , over het al

gemeen , groote vorderingen maakten , en dat zeer kundi

ge fchoolopzieners zorg droegen , dat de wetten werden

geëerbiedigd, en dat de plaatfen der geftorvenen of der

onkundigen door bekwame leermeesters vervuld werden.

Tot nog toe geene gelegenheid gehad hebbende, om

Gend andermaal te bezoeken , hoorde ik nogtans met har

telijke deelneming, dat aldaar een allerpracbtigst gebouw

ten dienfte der hoogefchole was gefticht; dat de Hortus

Medicus niets te wenfchen overliet ; dat er zeer geleerde

en beroemde hoogleeraren waren aangefteld , en dat het

getal der ftudenten zeer groot was en nog dagelijks ver

meerderde.Dit zelfde werd mij van Leuven en Luik verhaald , o£-

fchoon ik nu en dan hoorde , dat fommige Belgen zich be

klaagden , dat er uit Holland en Duitschland hoogleerarett

waren beroepen ; doch te gelijkertijd demden zij zelven toe,

dat er onder hunne landgenooten , in die vakken der we-

tenfchappen , geene geleerden waren , die zich in ftaat be

vonden, eenen leerftoel met waardigheid te bekleeden.

Vervolgens had Zijne Majesteit , reeds in het begin zijner

regering , niet alleen voor den voorfpoed , de befcherming en

rust zijner Belgifche onderdanen gezorgd door het aanftelleia

van kundige en onomkoopbare regters , en bekwame ambr

tenaren in ftedelijke en dorpsbefturen ; maar ook voor de

Katholijke geestelijken was zorg gedragen; hunne inkomften ,

ïilwaar zulks werd vereischt , werden vermeerderd ? hunne

■kerken werden , zoo zij bouwvallig waren , óf geheel ver

nieuwd , óf verbeterd , en oude en ziekelijke dienaren vap

het altaar ontvingen jaarlijks .geene geringe onderfteuning.De kerk. voor de Protestantfchfi Chr.tsten.en van de pa-



ËN NA DÈN OPSTAND. !I tij

ters Augustijnen gekocht i, was door den milddadigen on-

derftand van den Koning vernieuwd en verfraaid, en zoo

danig ingerigt , dat vele Hollanders , die naar Brusfel ,

ambtshalve , geroepen werden , of door de alom verfpreide

geruchten van de buitengewone welvaart dier ftad uitge

lokt , derwaarts waren vertrokken en hunne godsdienst

verlangden waar te nemen, uit eenen mond hunne goed

keuring daarover te kennen gaven , en wenschten , dat de

kerken in Holland op dien zelfden voet mogten worden

ingerigt.

Zeer geleefde en welfpfekertde leeraren verkondigden het

Evangelie en waren ijverig werkzaam voor de belangen

van hunne gemeente , en het getal der leeken , was , in

den tiid van tien jaren , zoo zeer toegenomen, dat ik met

verwondering zag , dat , hoe groot de kerk ook ware , hoe

vele zitplaatfen er ook werden gevonden , zij den toevloed

der menfchen naauwelijks konden bevatten. Ook het getal

der Roomschgezinden was , eiken Zondag , zeer groot ,

voornamelijk , wanneer de Heilige Doop en het Avondmaal

werden gevierd; eerbied en aandoening ftonden als

dan zigtbaaf- op hun gelaat uitgedrukt, en eenigen waren

er , die , voor het eerst in hun leven , het Evangelie en

de lesfen van jezüs Christus hoofende lezen en verkla

ren , niet in het Latijn , maar in eene taal , die zij ver

bonden , de godsdienst getladig bijwoonden , niettegen

staande hunne geestelijken, met groote bekommering den

aanwas der Protestanten befchouwende , hunne leeken ftren-

gelijk verboden , bij de eeredienst der ongeloovigen tegen

woordig te zijn.

• In de lente van -het jaar iSap, was dé bloei der ftad

en het meer en meer toenemend aantal van rijke lieden ,

Uit bijna alle werelddeelen , als om ftrijd , derwaarts vloei-

jende , reeds zoo groot, dat de duizende, even te Voren

gebouwde of vernieuwde j woningen dezelve - niet ' meer

8*
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konden bevatten ; alle de logementen waren geftadig met

reiz gers opgevuld ; de frraten wemelden van koetfen en

rijtuigen van allerlei foort, en de Boulevards en andere

wandelwegen werden door duizende menfchen , van aller

lei rang en fekfe, bezocht.

Zeer vele burgers , die te voren met hunne vrouwen

en kinderen in armoede zuchteden , werden rijk en koch

ten grond , om huizen te bouwen ; en de ambachtslieden ,

die weleer hunne ligchamen met eene verflenste blaauwe

kiel bedekten , kwamen , voor het eerst in hun ganfche

leven , op zon- en feestdagen met eenen lakenfchen rok

en pantalon , niet zonder zwier , te voorfchijn , terwijl

hunne vrouwen en dochters met haren opfchik voor fat-

foenlijke dames uit kleine fteden van Holland niet behoef

den te zwichten ; en offchoon velen in de week gekleed

gingen als vogelverfchrikkers , en voor de vreemdelingen

het linnen waschten , verteerden zij nogtans met hare zoo

dorstige mannen , in verfcheiden bierhuizen , een groot ge

deelte van hunne inkom ften, telkens fnoevende op hunne

welvaart ; en keerden , niet voor laat in den nacht , aV

zingende en danfende langs de ftraten , naar hunne wo

ningen terug.Hoe meer de bevolking vermeerderde , en daardoor het

geftadig gedruisch van menfchen, die hunne koopwaren aan

boden , of van diligences , koetfen , wagens en karren ,

gedurende den dag en een groot gedeelte van den nacht r

toenamen , des te meer werd ik in mijne werkzaamheden

geftoord ; hier kwam nog bij , dat , aan mijne linkerhand ,

een koperflager woonde , tegenover mij , een blikflager ,

en naast mij , aan mijne regterhand , een kuiper , welke

arbeidzame lieden , zoodra het gedreun van voorbijfnellen-

de rijtuigen , in den vroegen morgen , minder gehoord

werd , door hun onophoudelijk vijlen , zagen en kloppen

mijne rust geheel en al benamen.
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Eindelijk nogtans werd ons eene lang verlangde gelegen

heid aangeboden , om buiten de flad , niet verre van het

volkrijk Molenbeek , te gaan wonen ; wij huurden , in dat

aangenaam oord , een vermakelijk landgoed , hetwelk wij

dadelijk betrokken. Hier van het ftadsgewoel verwijderd

genoten wij kalmte en rust , even als een zeeman , die

langen tijd met onweder en flormen hebbende moeten wor-

ftelen , eindelijk de haven van zijne begeerte bereikt.

VUFDE HOOFDSTUK.

Hoe onbeftendig is het lot der Vervelingen! wanneer

men zich verbeeldt tot het toppunt van genoegen te zijn

opgeklommen , dan wordt men zeer dikwijls in de voor-

uit^igten en verwachtingen jammerlijk te leur gefield. Ik

verbeeldde mij , dat alle menfchen , even als ik , zoo blij

moedig en verheugd waren over den voorfpoed des lands

en der flad ; maar de dagbladen dagelijks lezende , in wel

ke de heilzaam fle inrigtingen des Konings gelaakt en in

een hatelijk daglicht geplaatst werden , gevoelde ik eene

fmart , die ik met geene woorden zou kunnen uitdrukken ;

ik kon aan dezelve niet denken , of de befchrijving , die

men gemeenlijk van een' duivel geeft , flond voor mijne

oogen, naardien zulk een booze geest (gelijk men verhaalt)

de allergrootfle fmart gevoelt , als hij welvaart , vergenoe

ging en tevredenheid ziet; doch daarentegen eene onuit-

fprekelijke vreugde fmaakt , wanneer hij die welvaart , dat

vergenoegen en die tevredenheid kan verftoren.Doch wij hebben , voorwaar ! om eene gelijkenis te zoe

ken , geene voorbeelden bij te brengen uit het rijk der
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geesten , er zijn duivels genoeg in de gedaante der men-

fchen , die weenen van afgunst en fpijt , als zij voorfpoed

zien , en lagchen , zoodra zij zich in ftaat bevinden , om

de beste daden en de heilzaamfte -bedoelingen tegen te

werken.

Deze booswichten , door nijd verteerd , dewijl zij niet

verkrijgen konden , hetgeen zij , in hunne verwaandheid ,

begeerden , zijn niet tevreden , of zij moeten met het ver,,

gift , waarmede zij opgevuld zijn , anderen befmetten.

Wat is daartoe het beste middel , voornamelijk in een land,

alwaar het grootfle getal der menfchen dom en wispeltu

rig is en altoos naar verandering haakt ? Het is dat der

. dagbladen, dewyl die eerloozen. weten , dat onkundige lie

den , alles wat te lezen ftaat , als eene godfpraak eerbiedigen.

Doch Hechte menfchen , met zulk eenen helfchen geest

bezield en aan ■ zinnelijke lusten overgegeven , hebben al

toos geen' tijd of lust, om zelve te arbeiden, zij zoeken

dus uitlandfche fchrijvers op , die , óf wegens politieke

gevoelens , óf om meer gewigtige redenen , hun land heb

ben moeten verlaten ; deze , door de behoefte gedrongen

zijn dadelijk bereidvaardig , en verblijdden zich met eene

uitkomst jn hunnen zorgelijken toeftand; zij nemen hen

dus in hunne dienst , na eenig beding , waarbij zij zelven

nogtans het meeste voordeel behalen , gemaakt te hebben ,

en zenden hun al datgene toe, hetwelk men noodzakelijk

acht , dat aan het wispelturig volk moet worden medegedeeld.

Nu gaan hunne huurlingen aan den arbeid , en disfchen,

«1 wat hun toegezonden is , op , in eenen verbloemden en

winderigen ftijl. Zulks wordt door het onnoozel gemeen

met verwondering gelezen , en zij zuigen het vergift allengs

in , dewijl zij gelooven , dat al wat hunne oogen zien ,

op waarheid gegrond is , en des te meer , omdat zij nim

mer die andere waarheidlievende dagbladen lezen kunnen,

die hun eene betere inlichting geven zouden j want de ge*
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legenheid wordt hun daartoe benomen , dewijl er zeer zei*

den in eenig koffijhuis, of estaminé dusdanige bladen

gevonden worden , en zoo zij er al voorhanden zijn ,

worden zij door zendelingen verfcheurd , of ter zijde ge

worpen ; en gebeurt het , dat een der Belgen , die met

meer doorzigt , dan de anderen begaafd is , die half ver-

fcheurde bladen inziet, alsdan wordt hij met onvergenoeg*

de blikken door de overigen befchouwd , of openlijk be*

fpot; waarvan ik meermalen getuige was.

Hoe hatelijker de dagbladen waren , hoe meer zij fchol-

den, raasden, tierden, en door eene natie, wier hart

niet wel geplaatst is , gelezen werden , des te meer voor

deel gaf zulks aan de ondernemers en aan de hongerige

vreemde huurlingen, die zeer fpoedig bemerkten, dat hun

ne inkomften , door lastertaal tegen het gouvernement uit

te braken, dagelijks toenamen. Nogtans konden zij met

hunne verfoeijelijke pogingen , toen ter tijd , nog niet uit

werken , dat de toenemende welvaart van het land en de

ftad daardoor verminderd werd; want twee maanden vóór,

en gedurende de zoo prachtige tentoonftelling , vermeer>-derde het getal van aanzienlijke vreemdelingen en Hollan

ders zoodanig, dat geene logementen, geene gemeubileerde

huizen of kamers hen meer bevatten konden; en de fte-

delijke inkomften waren zoo hoog geftegen, dat zij dalen

moesten. Quod non procedere potest , recedit , zegt vel-

lejus paterculus, en volgens de getuigenis der inwo

ners zelven, werd het geld, als het ware, op de ftraten

geworpen.

Hoe zullen nu die menfehen, welke, in zoo weinige

jaren, van de bitterfte armoede, een ieder naar zijnen

ftand en kring , rijk zijn geworden ; die de weelde niet

kunnen dragen ; die niets anders hooren en lezen , dan dat

men hen onderdrukt; dat men hen in hunne regten ver

kort ; dat men hen in de uitoefening van hunne godsdienst
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tracht te belemmeren, zich thans gedragen? Zoo dacht

ik meermalen , vooral , toen men plegtig verzekerde , dat

hunne voorfpoed en rijkdommen nog zouden toenemen ,

zoo zij den raad van eenige onrustftokers en der dag-

bladfchrijvers volgen wilden.

Zij hebben reeds een' voorfmaak , welk genoegen er in

gelegen ligt, om onbekommerd te leven, en zich dage

lijks te kunnen vermaken. Hoe gemakkelijk valt het dus

bij dusdanige lieden, die zoo ligtgeloovig zijn, den lust

meer en meer op te wekken , om naar verandering te

haken ? De eene huisvader , het bedrog en de listen niet

ziende , die hem gefmeed worden , verleidt eenen anderen

huisvader met dezelfde drogredenen , die hij in de dag

bladen las; en deze vergallen wederom, op hunne beurt,

de rust en het genoegen van hunne buren en bekenden,

zonder te befeffen, dat zij gezamelijk weldra den rand

van eenen diepen afgrond zullen naderen, waarin zij, het

zij vroeger , hetzij later , zullen nederftorten !

De uitvinding der drukpers is een gefchenk der God

heid , en een zegen voor het menschdom ; doch wanneer

dezelve misbruikt wordt , om domme onervaren menfehen

te verleiden , de ganfche wereld in rep en roer te bren

gen , en dat alleen , om , onder fchoonfehijnende woorden

van vrijheid, eenige weinige listige fortuinzoekers te ver

rijken , en hen op die zetels te plaatfen , die weleer door

.deugdzame en kundige mannen bekleed zijn_ geworden ,

dan is de zoo fchandelijk misbruikte drukpers het verder-

felijkfte gefchenk , dat aan het menschdom immer zoude

kunnen worden gegeven.

Naderhand werd in België de vrijheid der drukpers

eenigzins beperkt , hetgeen door alle verftandigen en weidenkenden werd toegejuicht, en eenige weinige oproer-

makers werden , volgens de wet , naar verdienlten ge-

ftraft; doch dit was juist datgene, hetwelk die eerloozen
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aandreven , om het volk meer en meer op te hitfen , uit

schreeuwende , dat men de Belgen aan flaaffche banden

kluisterde. Hierop werd het graauw door geld omge

kocht , om ongeregeldheden te plegen , en het zocht , uit

eene aangeboren zucht tot wreedheid , eenige flagtoffers

op ; doch dezen niet vindende , koelden zij hunne begeer

te tot wraak en vernieling met de woning van een' ach-

tingwaardigen- Minister tot asch te verbranden.

Ik volgde, niet lang daarna, vele menfchen naar de

fmeulende puinhoopen. Op dit gezigt werd ik zeer ont

roerd , en was mijne verontwaardiging naauwelijks mees

ter , eensdeels wegens hetgeen er gefchied was , omdat

ik het als het begin van volgende buitenfporigheden aan

merkte ; en aan den anderen kant , wegens het verblijd

gelaat , niet alleen van het dronken gemeene volk , maar

ook van fatfoenlijke Belgifche heeren en vrouwen, welke

die verwoesting met welgevallen en vreugde befchouwden.

Met treurigheid verliet ik het brandende gebouw , waar

aan niemand hulp mogt toebrengen, en begaf mij naar

het park , alwaar ik , in het badhuis , een Hollandsch

heer fpreken moest, die de goedheid hebben zou, mij

aldaar te wachten. Hier troffen wij twee voorname Bel

gifche kooplieden aan , de een woonde in Henegouwen ,

de andere te Luik; de eerfte verhefte zijne provincie

boven de wolken, dewijl alle de fabrijken in volle wer

king waren, en de inwoners, uitgelaten zijnde van vreug

de , telkens betuigden , dat zij nimmer zulk eenen geze-

genden tijd hadden mogen beleven, als onder de regering

van den Koning der Nederlanden. De Luikenaar fprak

breedvoerig over de welvaart van zijn land. „ De afzen

ding van fteenkolen naar Holland is ontzettend ," zeide

bij , „ hetgeen door de ftoomfchepen voornamelijk ver

oorzaakt wordt ; daarenboven hebben de fabrijken nimmer

roet zoo veel voordeel gewerkt , zij zijn niet in flaat , om
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alles, wat er bij hen befteld wordt, te bearbeiden , a!

zwoegden zij zoo wel bij nacht , als bij dag."

Zij fpraken vervolgens met een' koopman van Antvitr*

ptn, die met zijn gezin in het badhuis intrad, en welken

zij fchenen te kennen ; deze verhaalde eerst , welk een

groot aantal ichepen er in de haven van zijne ftad waren

ingekomen, en dat flechts in eene maand , en hoezeer de

handel bloeide; vervolgens over de toenemende welvaart

van Gend, en hos vele nieuwe fabrijken er aldaar , in

eenen korten tijd , waren opgerigt , waarin honderde men-

fchen werk vonden ; eindelijk fpraken zij gezamenlijk over

de teelt der zijwormen , welke , op last van het gouverne

ment , was daargefteld en die zoo fterk toenam , dat men

reeds het gunftig denkbeeld voedde , dat men , binnen

weinige jaren, de Franfche zijde zoude kunnen ontberen.

Deze zoo gunflige berigten omtrent de algeroeene wel

vaart des lands gaven mij wederom eenigen troost en

moed ; verftandige en bedaarde menfchen , die iets te ver

liezen hebben , zeide ik bij mij zelven , zullen zich tegen

de onberaden flappen van eenige weinige oproermakers en

fortuinzoekers verzetten ; doch die troost werd mij , zoo

dra ik , den volgenden morgen , de dagbladen inzag , we

derom ontnomen , dewijl men in alle provinciën , fieden

en dorpen het volk opruide , om zoogenaamde pctitièn te

teekenen , welke eenige grieven bevatten , die er niet he

ftenden.

Onder dezen was er eene , die voornamelijk door de

geestelijken zeer fterk onderfteund werd , namelijk , dat

het onderwijs vrij mogt zijn ; dat elk een , die daartoe

Hechts aanvrage deed , eene fchool mogt oprigten , zonder

te onderzoeken , of hij daartoe de noodige bekwaamheid

bezat, waarmede die geestelijke heeren niets anders be

doelden , dan dat het onderwijs der jeugd aan hen zoude

worden toebetrouwd , hetgeen aan arme priesters goede in*
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kpm&en geven zoude ; daarenboven , hetgeen voornamelijk

hunne bedoeling was , zouden zij daardoor een middel in

hunne handen hebben , om de jonge lieden zoo onkundig

te houden , als het maar eenigzins mogelijk was.

, Ten einde zeker te zijn , dat er op zoodanig eene peti

tie, of op eenige anderen door een groot aantal zoude

worden geteekend , liep men met drift , met een' geestelij

ke aan het hoofd, niet alleen naar de hutten der boeren

en der behoeftigen ; maar men drong zelfs in de fcholen in ,

en elk kind , dat in ftaat was , zijnen naam , hoe gebrek

kig dan ook , te teekenen , werd daartoe verzocht , of

liever met bedreigingen daartoe genoodzaakt.

Op deze wijze verzonnen de oproermakers honderde ver-

fchillende petitiên , welke voornamelijk door onnoozele

boeren , of bedeeld wordende armen , die even zoo min van

itaatsbelangen wisten , als de pen , waarmede zij een kruis

je zetten, werden geteekend. Men maakte daarenboven-

lijsten op van alle de ambtenaren van het rijk ; dit hitfte

het volk nog meer op , dewijl zij zich verbeeldden , dat

er meer ambten en waardigheden aan Hollanders , dan aan

Belgen waren opgedragen , zonder te onderzoeken , öf er

onder hunne landgenooten eenige lieden waren , welke de

noodige bekwaamheden bezaten , om een' post te beklee-

den, of onderzoek te doen (al ware er, in het begin,

eenig gering verfchil ontftaan) of zulks niet veroorzaakt.

ware geworden door de vereeniging van Holland en België,

dewijl het wreed zoude geweest zijn , eerlijke en kundige

ambtenaren , die het land zoo vele jaren getrouw gediend

hadden , met vrouw en kinderen weg te zenden , ten ein

de hunne posten aan eenige onkundige Belgen te fchenken.

Hoe meer de maand van Julij 1830 naderde, hoe meer

het bleek , dat het ligtgeloovig volk genoegzaam voorbe

reid was, om het uiterfte te wagen; te meer, dewijl er

zich bij de samenzwering eenige aanzienlijke lieden reeds
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gevoegd hadden, of bereid waren, om zich daarbij te voe

gen. Van daar die botfingen , die tegenwerpingen en he

vige twisten in de openbare vergaderingen der algeraeene

Staten 1 Menfchen , die niets anders beoogen , dan hunne

eigen grootheid, die het verbreken van eenen eed eene

zaak van weinig aanbelang achten , kunnen 'die het welzijn

van het geheele land in het oog houden , van hetwelk zij

zich vleijen , dat zij weldra zullen gefcbeiden worden ?Zou er wel ooit een tijd geweest zijn , waarin men meer

menfchen heeft leeren kennen, dan te dier tijd ? Kan men een

tijdvak in de g-efchiedenisfen der wereld opnoemen , waarin

men zoo vele bewijzen van meineed en fchreeuwende on

dankbaarheid heeft opgemerkt , dan in die dagen ? en het

geen zonderling is, juist die perfonen, die óf zelf , óf

hunne familie, hetzij in het burgerlijke, hetzij in de

krijgsdienst, door Zijne Majesteit met weldaden overladen

zijn geworden , waren de voornaamften , om deugd en

menschlievendheid met kwade trouw, en groote weldaden

met ondankbaarheid en verraad te vergelden !

Ik zou omtrent al het voorgaande breedvoeriger hebben

kunnen zijn ; doch mijn beftek gedoogt niet , om alles ,

ftuk voor ftuk , op te noemen , ook is hiervan zeer veel door

de Hollandfche dagbladen en andere gefchriften medege

deeld geworden , hetwelk in het geheugen der Hollandfche

natie nog diep ftaat ingeprent.

In het laatst van Julij , en in het begin van Augustus ,

was het voor een' opmerker niet moeijelijk te gisfen , dat

er zaken van het allergrootfte aanbelang op handen waren;

op alle openbare plaatfen , in de focieteiten en koffijhuizen

flak men de hoofden bij elkander , men fluisterde , men

wenkte, men plaatfte, al rondziende, als er vreemdelingen

waren , de hand voor den mond , ten teeken , dat men

voorzigtig zijn zoude, men las de oproerige dagbladen

met luide ftemmen voor , en men begon de Hollanders ,
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die zich , bij toeval , in hun gezelfchap bevonden , met

een oog van verachting te befchouwen.

Het oproer in Frankrijk , de magneet , waarnaar de

Belgen zich altoos wenden, zette hen nog meer in vuur

en vlam , en de oproermakers lieten niet na , daarvan een

nuttig gebruik te maken. De dagbladen der Hollanders ,

waaronder de voorzigtige en onzijdige Haarlemfche cou

rant , werd weggeworpen en kwam niet weder te voor-

fchijn ; de National werd verfcheurd en de ftukken door

de zaal verfpreid ; men raasde en tierde tegen den fchrij-

ver, welken men met de lompfte fcheldnamen overlaadde.Eindelijk gebeurde datgene , hetwelk wij , uit eenige

ingewikkelde gezegden van Belgen zelven , vreesden , dat

gebeuren zou. Tot voorwendfel, om oproer te verwek

ken, hetwelk, reeds langen tijd, door het eedgefpan be

raamd was , nam men in den fchouwburg la Muette de

Portici te baat. Welgekleede, en, zoo het fcheen, fat-

foenlijke jonge lieden hitfen het gemeene volk op , het

welk, gretig naar drank en voordeel, gewoonlijk diegenen

dadelijk ten dienst flaat , die hun het meest betaalt , of

het meeste belooft. De nieuwspapieren hebben medege

deeld, op welk eene wreede wijze de woonplaats van den

fchrijver van den National is geplunderd en verbrand,

en welke baldadlgheden er dien nacht vervolgens hebben

plaats gehad.

De handfchoen was nu geworpen, van dit oogenblik

af was er geene rust in Brusfel meer te vinden ; de men-

fchen fchenen geene menfchen meer te zijn, maar ge-

vleeschde duivels , en nimmer kon een opgeruid gemeen

zoo werkzaam zijn , om hun tijdelijk en eeuwig geluk te

bevorderen , als zij zwoegden en zweetten , om zich zel

ven in de verfchrikkelijkfte rampen te Horten! Thans

was niemand meer verzekerd , noch van zijn leven , noch

van zijne have en bezittingen. Eiken dag, werden wij,
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sis Hoöanders en Protestanten , met plundering bedreigd.

Wij bragten geheele nachten flapeloos door, vooral toen

wij naburige fabrijken in brand zagen ftaan; en eenige

«nderen in onze buurt zouden, zonder twijfel, eene prooi

der vlammen zijn geworden , indien een Engelschman ,

die geen onderrigt geven kon , waar hij van daan kwam ,

werwaarts hij gaan wilde , en wat zijne bedoelingen wa

ren , niet gevat ware geworden , in welks zakken , na

naauwkeurig onderzoek, eenige brandftoffen gevonden

werden. Terwijl nu het volk tot het uiterfte was opge

wonden, hoorden wij met ontzetting, dat de Prins van

Oranje zich naar Brusjel zoude begeven , ten einde te

beproeven , of het mogelijk ware , de onftuimige gemoe

deren te doen bedaren ; te gelijk voegde men bij dit ver

haal , dat Zijne Koninklijke Hoogheid op de plegtigfté

wijze zoude worden ingehaald.

Daar ik het karakter en de wraakgierigheid der Belgen

had leeren kennen, en dagelijks opmerkte, welk een' haat

zij den Hollanders toedroegen ; vervolgens , dat het ge

meen niets heilig acht , als de belooning voor zijne mis

daad aanzienlijk is , werd ik door deze mare zeer getrof

fen, te meer, dewijl ik vernam, dat Zijne Koninklijke

Hoogheid , van de Willemspoort tot aan het ftadhuis ,

door vele honderde gewapende Belgifche manfehappen zou

de vergezeld worden , en dat de toevloed van het graauwi

ontzettend zijn zoude.

. Ik geloofde wel , dat mannen van aanztèn , na den Prins

van Oranje plegtig verzekerd te hebben , dat Hij veilig

kon binnen treden , zich niet zoo fchandelijk zouden ver

geten, dat zij, na deze verzekering , zouden gedoogen 9

dat Zijne Koninklijke Hoogheid mishandeld , of gevangen

genomen wierd; maar zou zijn leven, zoo dacht ik, niet-

tegenftaande zijnen moed en vertrouwen, niet in gröotf

gevaar kunnen kw.en, als men aan het graauw de teugeïa
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•in banden heeft gegeven? Is het niet zeer mogelijk, dw

,er een enkele dweepzieke booswicht onder zoo vele dui-

. zenden gevonden wordt, die meent eene weldaad aan zij

ne godsdienst te zullen bewijzen , door eenen Protestant-

fchen Prins te vermoorden , gelijk in vorige tijden , voor

al in het midden der veertiende eeuw , in Frankrijk , en

naderhand ook in Holland en elders, tot fchande der

menschheid heeft plaats gehad.Het deed mij leed, dat ik, door onpasfelijkheid , ver

hinderd wierd , bij dien intogt tegenwoordig te zijn , do-zelve moet, zoo als mij verhaald is, in eene diepe angs:-

verwekkende ftilte hebben plaats gehad, en diegenen van

mijne bekenden, die daarbij tegenwoordig waren, kregen

&\ fpoedig eenen ongunftigen indruk , door op te merken ,

.dat een aantal flagers en hunne knechten , van bijlen en

mesfen voorzien, (zoo als ik hierboven reeds vermoed

heb , dat bij eenen opftand , zoo die onverhoopt immer

gebeuren mogt, zou plaats hebben) zich fchaarden bij

vele honderde manfchappen , wier groot getal geheel over

bodig was, om een' ongewapenden Vorst te vergezellen,

tenzij zij beoogden ontzag te verwekken , en aan Zijne

Koninklijke Hoogheid te doen zien, hoe vele weerbar^

mannen zij onder de wapenen hadden. r

Van dezen intogt hebben de dagbladen wijdloopig mel

ding gemaakt, om welke reden ik niet herhalen zal, het

geen aan elk een bekend is ; flechts voeg ik dit nog

daarbij, dat alle vaderlandslievende perfonen met mij ten

hoogfte verheugd waren , dat de Held van Waterloo ,

zonder beleedigd of mishandeld te zijn door een ondank^

baar volk en een muitziek gemeen , het flechtfte misfchien

dat de aardbodem draagt , in vollen welftand uit Brusfei

was teruggekeerd.Daarna werd het graauw nog baldadiger , en de regering

jai de weldenkende burgerij van Molenbeek vreezende,
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dat zij de herhaalde bedreigingen zouden nakomen , dewijl

zij telkens aangezet werden , om op de dorpen te gaan

plunderen , riepen hunne burgers in het geweer , ten einde

voor hun gezin en bezittingen te waken.:

Offchoon wegens mijne jaren van de dienst bevrijd ,

werd ik nogians almede uitgenoodigd, om de wacht te

betrekken , met bijvoeging , dat , daar men mij onder de

notabelen der gemeente rekende, ik mij Hechts, van tijd

tot tijd , vóór de hoofdwacht zou vertoonen , opdat mijne

tegenwoordigheid, en die van eenige weinige heeren van

mijne jaren , tot een voorbeeld voor jonge liedai zoude

verftrekken ; vervolgens verzekerden zij , dat zij met het

opnemen der wapenen geenszins bedoelden , om zich tegen

hunnen wettigen Koning te verzetten ; maar alleen , om

voor de rust der gemeente te zorgen ; op welke voorwaar

de ik mij dadelijk bereid heb getoond. Van dezen burger-

pligt heb ik mij gekweten tot den tijd toe, dat wij het

noodzakelijk oordeelden , het voorbeeld der Hollanders ,

der Engelfchen en andere vreemdelingen te volgen, en ons

huis en bezittingen te verlaten.

Na nog eenigen tijd in de grootire ongerustheid wegens

bedreigde mishandelingen doorgebragt te hebben , fchepten

wij eenigen moed op het gerucht , dat er Hollandfche troe

pen in aantogt waren. In het eerst durfden wij ons daar

mede niet te vleijen , doch eindelijk vernamen wij , dat de

zelve van Gend en Aalst in onzen omtrek waren aangeko

men; opgetogen van vreugde konden wij dit berigt niet

eerder gelooven , dan toen wij onze landgenooten door Mo

lenbeek naar de ftad zagen optrekken.

Doch hoezeer ontftelden wij, toen wij, niet lang daar

na , die zelfde troepen , langs onze woning , zagen terug-

keeren , naardien wij opmerkten , dat hunne aangezigten ,

oogen en uniform vervuld waren met kalk , zand en glas,

«1 hetwelk zelfs door vrouwen , die even zoo verraderlijk
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te werk gingen , als hare mannen , uit de venfters en da

ken van hare huizen op hen was neergeworpen; eenige

menfchenvrienden der gemeente hadden den moed, om de

foldaten te reinigen en het glas en kalk uit hunne oogen

te wisfchen ; doch voor deze weldaad zijn zij naderhand

door het graauw deerlijk mishandeld geworden.

Intusfchen hoorde men , van den kant van het Park , on

ophoudelijk , het bulderen van het kanon en van het klein

geweer , en door de hoogte , waarop onze woning ftond ,

fcheen het ons toe , alsof er reeds in onze nabijheid werd

gevochten. Waren de dagen treurig , niet minder waren

de nachten verfchrikkelijk , dewijl wij aan verfcheiden kan

ten der ftad eenige woningen in den brand zagen ftaan ;

ook werd de akeligheid nog vermeerderd door het neder-

ploffen van de daken en muren der huizen , het luiden

van alle de klokken der kerken , en het gefchreeuw en ge

kerm van vrouwen en kinderen.

Den volgenden dag, hoorden wij van de boeren en koop

lieden , die uit de ftad kwamen , zeer verfchillende ver

halen ; fommigen , die zich vleiden , dat , zoo wanneer de

Hollandfche troepen , die zij wisten , dat met een aller-

heilzaamst oogmerk gekomen waren , om de rust , door de

fortuinzoekers verftoord , te herftellen , terugkeerden , ten

einde het verder bloedvergieten voor te komen , zij , vol

gens hunne domme denkbeelden , niet meer gehouden zou

den zijn , aan den lande eenige lasten te betalen , vergroot

ten het getal der gedoode en gekwetfte militairen boven

mate ; anderen , die het eedgefpan verfoeiden en hunnen

Koning eerbiedigden , onder wiens regering zij zoo veel

voorfpoed genoten, verhaalden met blijdfchap het tegen

deel , en dat er eenige hónderde muiters gefneuveld , of

gekwetst waren , en dat dezen in alle kerken , die tot hos

pitalen waren ingerigt , opeengeftapeld lagen ; zij voegden

daarbij, dat de oproermakers wederom blijken hadden ge-

9
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geven van hun verraderlijk karakter , dat zij, even als fixirik»'

roovers, uit keldervenfters , of uit de vlieringen der hui

zen en daken fchoten , en geenen moed hadden , om op de

vlakte hunne vijanden onder de oogen te zien.

Volgens het verhaal van anderen , zag men op het hoog-

fte gedeelte der ftad en op de Boulevards niets anders,

dan puinhoopen en half , of geheel afgebrande woningen ,

en dat er op de place St. Michel reeds groote kuilen ge

graven waren , waarin de gefneuvelde oproermakers , ge

heel gekleed , werden geworpen.

Intusfchen had men , nu en dan , in Molenbeek vele

bewijzen 'van voorgewende dapperheid, of liever van be-

fpottelijke roekeloosheid gezien , door het onmatig drinken

van bier en fterke dranken veroorzaakt. Eenige Holland-

fche huzaren en voetvolk ,- welke men op vijf honderd

man begrootte , waren op eenen akker gelegerd , niet verre

van St. Agatha Berghem ; deze moesten , naar het oor

deel der muiters , verjaagd worden , dus kwamen er , van

tijd • tot tijd , nu eens veertig , een uur daarna , twintig

man met geladen geweren en flaande trommen voorbij onze

woning , zwerende bij alle de heiligen , dat zij , met dat

gering getal, die troepen dadelijk zouden doen verkampen.

De boeren zagen hen al fpottende achterna , dewijl zoowel

de zoogenaamde Kapitein (wiens hoofd, onderfcheidings-

halve, met eenen ouden bevuilden witten hoed prijkte)

als zijne verarmde manfchappen , die geene fchoenen aan

hunne voeten hadden , zoo veel in eenige bierhuizen ,

gratis , gedronken hadden , dat zij , al waggelende , naar

den vijand toegingen. Men vreesde, dat zij allen ter ne-

dergefabeld zouden worden , en er waren er onder de in

woners , die hun gulhartig te kennen gaven , dat zij hun

nen vijand niet te gering moesten achten; doch dit moe

digde hen nog meer aan ; gelukkiglijk hadden zij nog zoo

veel bewustheid overgehouden , dat zij de huzaren niet
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van zeer nabij naderden , en na hunne geweren op eenen

afftand afgefchoten te hebben , keerden zij , na het ver

lies van dooden en gekwetften , met eene triomferende

houding en flaande trommen naar de ftad terug.

Op deze havelooze bende volgden wederom anderen met

even veel moed bezield , en met even veel drank vervuld ,

en , daar zij nog minder in getal waren , vermeden zij ,

wijsfelijk , den vijand , zij losten echter , om blijken van

hunne dapperheid te geven , op eenen nog grooteren af

ftand, hunne geweren, en volgden, al zingende en onder

het flaan der trommels , hunne moedige bondgenooten

naar de bierhuizen.

Zoodra de avond viel, zagen wij nog eene zeer groote

menigte havelooze lieden twee kleine kanonnen voortliepen,

waarmede zij de Hollandfche troepen zouden verpletteren ;

zij bleven nogtans almede op eenen grooten afftand ftaan ;

eenigen wilden het kanon losfen ; doch hun aanvoerder

gaf met luide ftemme tegenbevel , dewijl het reeds duister

was geworden, hij betuigde op zijne burgertrouw, dat

hij niet meer in Haat was te zien , waar ter plaatfe hunne

vijanden gelegerd waren ; dit woord was van kracht , en

beducht zijnde , dat zij omfmgeld zouden kunnen worden ,

keerden zij met hunne kanonnen zoo gezwind terug , alsof

zij door duizende booze geesten op de hielen werden

gevolgd.

Nadat er , gedurende vier dagen , hevig gevochten was ,

hoorden wij , in den morgen van den 27ften September ,

geen kanonfchot meer , wij ftonden in twijfel , wat wij

hiervan denken moesten ; fommige weigezinden hielden dit

voor een gunftig teeken ; anderen befchouwden het als een

voorbode van rampen ; eindelijk vernamen wij , dat de

brave menschlievende Prins der Nederlanden raadzaam ge

oordeeld had , het bloed van een , door verraders en op-

roe.rmakers opgeruid , volk te fparen , en met zijne troe-

9*
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pen naar Vilvoorden , Mechekn en Antwerpen terug te

keeren.

De verwaande Belgen , dit oogmerk niet kunnende of

willende doorgronden , fchreven zulks aan hunne dapper

heid toe , en werden van dwaas geheel uitzinnig ! De

vreemdelingen, beducht zijnde, dat zij nu nog heviger

zouden vervolgd worden , vlugtten herwaarts en derwaarts ,

de wegen waren vervuld met rijtuigen , die Engelfchen en

Hollanders wegvoerden , en niemand achtte zich veilig ,

vóór dat hij Brusfel en het onftuimig gemeen had verlaten.

Bij deze gelegenheid, toen wij van alle kanten hoorden,

dat de muitelingen de Hollanders van den aardbodem wil

den verdelgen , en dat wij ons dus tot het ergfte moesten

voorbereiden , ondervonden wij , dat er onder de Belgen

ook voortreffelijke menfehen gevonden worden , welke ik

met namen niet zal noemen , dewijl zulk eene loffelijke

vermelding hun , te eeniger tijd , eenig nadeel zou kunnen

toebrengen ; onder anderen ftond ons een bejaard man

van eene hooge geboorte , even als een broeder , bij , en

begroef, buiten weten van zijne huisgenooten , al datgene ,

dat wij van eenige waarde rekenden , op zoodanig eene

wijze in den grond , dat daaraan , noch door plundering ,

noch door brand eenige fchade konde worden toegebragt.

Terwijl al wat vlugten kon, de ftad had verlaten, gin

gen daarentegen honderde menfehen van Aalst , Gend,

Brugge en andere fleden en dorpen , ten deele met rijtui

gen , ten deele te voet derwaarts , om , zoo als het ge

rucht verfpreid had , het verwoeste Brusfel en derzelver

puinhoopen te befchouwen; want volgens de berigten der

boeren en boerinnen, die van de markt terug kwamen,

was de ftad thans iets rustiger, en men kon ongemoeid

in- en uitgaan. , zonder onderzocht , of beleedigd te wor

den ; alleenlijk werd door de wacht aan de Vlaamfche

poort, welke uit eene bekende groenvrouw y die met den
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ïhaphaan op den fchouder en met het gelaat van eene Fu

rie , ginds en herwaarts wandelde , alsmede door een' der

burgers verzocht , dat men de rottingen en Hokken in het

fchilderhuisje zoude nederzetten. Anderen verhaalden , da:

rngn minder te vreezen had voor de menfchen, dan voor

groote troepen rundvee , welke door de verheugde flagers

door de poorten gedreven werden, dewijl de belasting op

het vee was afgefchaft , voorts dat men alles wat men be

geerde , kon invoeren , dewijl de commifen , tot innige

vreugde der fmokkelaren , uit hunne wachthuisjes met ge

weld verdreven waren.

Het voorbeeld is verleidend ; ik werd dus almede begee-

rig , om te zien , of die geruchten van zulke ontzettende

verwoestingen op waarheid gegrond waren ; ik wandelde

naar de ftad , en zonder dat ik iemand anders aan de poort

zag , dan drijvers van koeijen en varkens , ging ik door de

Vlaamfche ftraten, (in welke, even als door de geheele

ftad , de toegang door eene menigte van barricades was

belemmerd geworden) langs de kieken- en gerzenmarkt

naar de Magdalenaftraat , alwaar geene huizen befchadigd

waren , uitgezonderd (gelijk gemeld is) de woning van den

fchrijver van den National, welke geheel en al verwoest

was. Tot aan den Koudenbcrg Honden alle de gebou

wen in den vorigen ftaat , alleenlijk had men , voor meer

dere oproeren en beleedigingen beducht , de deuren en

venllers gefloten.

Eerst bij mijne aankomst op het Koningsplein zag ik ,

dat aan de regterhand het logement FEurope, aan de lin

kerhand het café de Familie en het daar naast ftaande

huis , en aan de overzijde het logement de belle yue , aan

den kant van het Park zeer befchadigd waren. In de zoo

fraaije Koningsftraat hadden de glazen en de muren door

het klein geweer veel geleden, en in het Park, hetwelk

men had verzekerd , dat geheel verwoest was , waren Hechts
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twee of drie ijzeren hekken, eenige weinige boomen en

fommige fraaije beelden befchadigd ; doch hetgeen velen

der inwoners van Brusfel tranen deed ftortcn , was , dat

de groote toon van het beeld der heilige Maagd was afge-

fchoten ; dit befchouwden ver vooruitziende en zwaarmoe

dige menfchen als een voorbode van ontzettende rampen !Wat nu gedaan ? — Het is een groot geluk , dat er in

een land verftandige mannen gevonden worden , en die te

gelijk bereid zijn , hunnen tijd en vlijt ten nutte van het

vaderland te belleden.

Mannen van moed (zoo als men alom verhaalde) zwier

ven , gedurende den dag , en des nachts bij het licht van

flambouwen in het Park rond , om te beproeven , of zij

het geluk zouden hebben, dat kleinood weder te vinden.

Men zoekt , doch te vergeefs , men wanhoopt ; men geeft

nogtans den moed niet op , het gewigt der zaak verleent

hun nieuwe krachten ; men zoekt nogmaals , al het gras ,

het onkruid , het zand en de aarde worden omgewroet ,

men fchroomt niet de handen met allerlei foorten van on

reinheid te bezoedelen.

Wat gebeurt er ? Na honderd herhaalde pogingen , na

honderd malen den grond met de vingers te hebben omge-

fchoffeld , vindt men , als het ware, door een wonderwerk,

het afgefchoten toontje van de heilige Maagd. Nu kende

de vreugde geene palen ! Men verhefte de moedige

mannen ten hemel , en zoo lang zij , of hunne nakomelin

gen ademen, fchreeuwde men uit, zullen hunne namen

nooit, dan met eerbied genoemd worden !

„ Doch het is niet genoeg het afgefchoten toontje te

vinden ," zeiden zij , terwijl zij elkander met een treurig

gelaat aanftaarden, „ maar wat zullen wij daarmede uit-

rigten ? Zullen wij het naast het beeld nederleggen ? of

zoodanig vastbinden, dat de fnoode handen van baldadige

jongens hetzelve niet kunnen wegrooven ? "
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Men zwijgt; doch toen men in de grootfte onzekerheid

was , wat hier te doen ftond , flaat een kundig man met

bedaardheid en gepasten ernst op. „ Ik , ik ,?' zeide hij ,

op zijne borst flaande , „ neem , zonder roem gefproken ,

aan , om het toontje zoodanig te hechten , dat men zwe

ren zal, dat het aan het beeld is vastgegroeid." De man

ftond , tegen de gewoonte van zijne natie , voor geenen

grootfpreker bekend, men gelooft hem op zijn woord,

men omarmt hem gezamenlijk onder het geboomte bij voor

raad : hij gaat aan het werk , en toen hij zijnen arbeid

verrigt had, betuigden alle deskundigen, dat hij, door

zijne bekwaamheid, even als de onvermoeide zoekers,

zich bij het vaderland verdienstelijk had gemaakt.

Deze mare verfpreidde zich door Brusfel en door alle

de provinciën als een blikfemftraal , nimmer was er heu

gelijker dag beleefd, de zwaarmoedige ver vooruitziende

mannen legden hunne droevige voorfpellingen dadelijk af;

doch onder de 'groote menigte werd er één gevonden,

die vreesde, dat het verbrijzelen van het toontje niets

anders kon te kennen geven , dan dat de welvaart van

België tot aan den grond toe zou verbrijzeld en vernie

tigd worden en al zuchtende voorfpelde , dat er geene drie

jaren zouden verloopen , of men zou , in alle de provin

ciën van niets anders hooren , dan van moorden , van

branden en plunderen , en , daar de ftraf op de misdaad

gemeenlijk volgt, van de nijpendfte armoede en ellende!

De zwaarmoedige man was gewoon in zijne estaminé ,

in plaats van faro , lambiek in eene groote mate te drin

ken , zijne vrienden lachten dus hartelijk over zijne voor

zegging. „ Het droevige , dat gij vooruitziet ," zeiden

. zij , „ zit niet in de zaak zelve , maar in uwe maag en

' ingewanden , welke die masfa niet kunnen verzwelgen ;

zonder geneesheeren te zijn , raden wij u aan , om , in

plaats van bier , zuiver fonteinwater te drinken ; zoo gij
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dit doet , zweren wij bij het gevonden kleinood , dat gij ,

binnen weinige dagen, de toekomst blijmoediger zult

inzien." De zwaarmoedige man fchudde het hoofd en

liep gezwind naar zijne estaminé , alwaar de gedienftige

hospes hem , al buigende , reeds met het noodige vocht te

gemoet kwam.

Hierop mijne wandeling vervolgende, zag ik, dat het

gebouw van het Ministerie van Financiën verbrand was ,

en dat in de Leuvenfche en Namenfche ftraten vele glazen

waren gebroken ; doch op de Boulevard , bij de Schaar-

beekfche poort , was , aan het einde van de Nieuwe Ko-

ningsftraat, het hoekhuis, voor een groot gedeelte, in-

geüort en de woning , aan de linkerzijde , zwaar befcha-

digd ; vervolgens naar de Willemspoort afdalende , zag

ik, dat er eenige huizen in den brand waren gefchoten,

dewijl vele muiters zich daarin hadden opgehouden, om

op de Hollandfche troepen , waarvan eenige in den kruid-

tuin ftonden , te fchieten.

Het getal van nieuwsgierige Brabanders en van vele

inwoners der flad , was hier zeer groot , en ik hoorde

aan alle kanten niets anders , dan op de vreesfelijkfle wijze

op mijne landgenooten fchelden, en daar het fcheen, dat

zij mij onder hun getal rekenden , dewijl zij mij met op

merkzaamheid begonnen te befchouwen, oordeelde ik het

raadzaam te zijn , mij te verwijderen. Verder voortgaande

zag ik , behalve vele barricades , geen fpoor van ver

woestingen meer , zoodat ik mij verzekerd hield , dat het

gerucht daaromtrent oneindig vergroot was.

Ik ging vervolgens naar een voornaam koffijhuis op de

Muntplaats , alwaar , vooral in de laatfte tijden , vele Hol

landers kwamen , om de dagbladen te lezen en aan elkan

der , al hetgeen men gehoord had , mede te deelen ; doch

alle mijne vrienden en bekenden , zich niet meer veilig

achtende, hadden het verraderlijk volk reeds verlaten. Ik
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aat dus eenzaam onder eene menigte Belgen, die onuit

puttelijk waren in het uitbazuinen van hunne groote hel

dendaden.

Een van hen , die te veel fcheen gedronken te hebben ,

verhaalde , dat hij zich in den fchouwburg nimmer zoo

verlustigd had , als in die vierdaagfche gevechten. „ Ik

ontbeet ," zeide hij , „ volgens gewoonte , ik laadde daar

op mijn geweer , ik begaf mij op weg , plaatfte mij in

«en dakveufter , of in een riool tegenover de troepen , en

velde eenige ter neder, zonder dat zij mij bereiken kon

den : te twaalf ure begaf ik mij naar mijn huis , at op

mijn gemak , fluimerde eenige oogenblikken , en ging we

derom naar mijn' fchuilhoek ; tegen den avond , als het tijd

was , om wat te gaan drinken , begaf ik mij vreedzaam

naar een bierhuis."

„ Doch niets was zoo grappig , om te zien , als op den

Zondag , wij kleedden ons dan aan , zoo als wij op feest

dagen gewoon waren , en uitgedost , even alsof wij naar

een bal gingen , om te danfen , ftapten wij met deftigheid,

met onze geweren onder den arm , naar onzen post , dit

noemden wij op de wolvenjagt gaan. Wij hebben veel

volk verloren , ik beken het ; doch eens moet men fter-

ven , en kan men wel beter fterven , dan voor de vrij

heid ?" Vive de Ubertait / welke laatfte woorden door

eenige heefche ftemmen werden nagegalmd.

Langs de Augustijnen Kerk gaande , merkte ik met leed

wezen op , dat dit gebouw , hetwelk , op kosten van Zij

ne Majesteit , verbeterd en zoo voortreffelijk was ingerigt ,

in een hospitaal veranderd was , en zoo als men mij ver

haalde , had men zich , om ftrijd , beijverd , om de kerk

van binnen zoo veel mogelijk te befchadigen; en in het

bijzonder hadden die baldadige oproermakers de banken en

de prachtige zitplaatfen van den Koning , der Koningin en
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der Vorstelijke familie , ten deele bezoedeld , ten deele ge

heel onbruikbaar gemaakt.

Op alle plaatfen , alwaar men te voren telkens op zijne

hoede zijn moest , om door een aantal voorbijfnellende rij

tuigen en fiacres niet overreden te worden , heerschte eene

doodelijke ftilte ; de voornaamfte ftraten waren , door de

barricades , zelfs voor een los paard ontoegankelijk ge

maakt, men zag niets anders, dan dronken lieden en bede

lende vrouwen en kinderen, dewijl zij geen werk meer

vinden konden!

Naar huis terugkeerende langs de kaden , alwaar geen

fchip , of eenig vaartuig meer te zien was , kwamen mij

meer dan honderd mannen , vrouwen en kinderen tegen ,

die , altoos werk gevonden hebbende in eene fabrijk , niet

verre van mijne woning gelegen , hun affcheid hadden ge

kregen , eensdeels , dewijl de fabrijkant voorzag , dat hij

zijne goederen niet meer zou kunnen afleveren , en aan

den anderen kant, omdat hij dagelijks hoorde, dat de

werklieden der andere fabrijkanten de eerften geweest waren ,

om hunne meesters , die hen zoo vele jaren gevoed had

den , te plunderen en hunne huizen , pakhuizen en fabrij-

ken te verbranden. Eenige meer bejaarde lieden fchreiden,

hunne handen ten hemel opheffende; anderen vervloekten

zich zelven en hunne kinderen , zij fchenen krankzinnigen,

of razende wilde dieren te zijn , die hunne kluisters had

den verbroken.

Deze woestheid en buitenfporigheid befmetteden weldra

de knechts der ambachtslieden -en de vrouwelijke dienstbo-

' den ; de eerften weigerden te werken en kwamen flechts te

huis , wanneer zij vermoedden , dat het tijd was , om te

eten , of zich ter ruste te begeven ; en de anderen fche

nen een' voet hooger te zijn geworden ; zij verfmaadden

de bevelen van hare meesteresfen , welke zij met een
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trotsch gelaat , van ter zijde , befchouwden ; de even te

voren nog kruipende en vleijende dienstmaagden , die men

■welgedaan had , en die zich te voren zoo dankbaar betoond

hadden , fchenen Oosterfche Prinfesfen te zijn , zij wan

delden met opgeheven hoofden en een fier gelaat door het

huis. Wat zou men doen ? men moest veinzen , haar ge

drag niet op te merken en hare beleedigende woorden niet

te hooren , dewijl het haar flechts édn woord behoefde te

kosten , om hare heeren en vrouwen , door valfche be-

tigtigingen, aan een woedend en roofzuchtig gemeen ten

prooi te geven !

Prijzenswaardig was intusfchen in dezen omtrek de boe-

renftand, zij zagen deze affchuwelijke handelwijze van

hunne medemenfchen al zuchtende aan y en ik gevoelde dus

zielefmarten , dat die goede lieden d o lumne leeraars zoo

fchandelijk misleid wierden ; waiit , gedurende de dagen ,

dat er gevochten werd , zag ik met bevreemding , dat eeni-

ge landlieden met hunne vrouwen , kinderen en dienstbo

den , die in mijne buurt woonden , eenigen tijd achter

hunne huizen en beestenltallen geknield nederlagen , en aan

het bewegen van hunne lippen maakte ik op , dat zij ba

den ; ik vroeg naar de reden , dewijl ik te voren iets der

gelijks nooit gezien had ; men antwoordde mij , dat de

pastoor van het dorp hun bevolen had , gedurende eenige ,

door hem bepaalde , uren , te bidden , dewijl het beeld

van de Heilige Maagd maria , in zijne kerk , duidelijk

gefproken en bevolen had , de overwinning af te fméeken ;

de onnoozele zielen, verftomd Maande op het hooren van

dit mirakel , en geenszins twijfelende 'aan de waarheid , de

den met eerbied , hetgeen hun geboden was !

Uit dit en meer andere verhalen begreep ik meer enmeer , waarom de geestelijken zoo hevig vergramd waren ,

als zij opmerkten , dat Zijne Majesteit alles in het werk

- ftclde , dat zijne onderdanen in het lezen , fchrijvefl en in
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nuttige wetenfchappen onderwezen werden ; want hoe zou

het mogelijk kunnen zijn , zoo die goede menfchen eene

meer befchaafde opvoeding hadden ontvangen , dat zij ge

loof zouden geflagen hebben aan het zoo fchandelijk ver-

dichtfel , dat een fteenen beeld zou hebben kunnen fpreken ?

Niettegenftaande men mij van onvoorzigtigheid befchul-

digde , dat ik dagelijks naar de Had ging , zette mijne

nieuwsgierigheid mij nogtans aan , om op te merken , wat

aldaar voorviel, te meer daar het een tijdftip was, waarin

men het menfchelijk hart en het karakter der menfchen

het best kon keren kennen. Naauwelijk was ik , den vol

genden dag , de ftad ingegaan en met moeite over de bar

ricades geklommen , die nogtans minder hinderlijk waren ,

dan het aantal van bedelaren, welke, aan beide zijden ^

bij dezelve post hadden gevat, niet zoo zeer, om aalmoe

zen te vragen , als wel , om dezelve te eifchen , zag ik

met eenige huivering , dat een priester onder eenige arme

jongens geld uitdeelde , om met luide ftemmen vive de

libertait te roepen. Is dit het werk van een leeraar des

volks , dacht ik , terwijl ik hem met verachting befchouw-

de, moest hij het opgeruid gemeen niet liever aangemaand

hebben, om ftil naar huis te gaan en geene aanleiding te

geven tot oproer , tot moord en plundering !

Met blijdfchap merkte ik nogtans op, dat deftige bur

gers , die met een treurig gelaat voor hunne woningen

(tonden , en , uit vreeze voor baldadigheden , hunne win

kels almede gefloten hadden , het gedrag van dien priester

afkeurden, en toen er nog drie of vier geestelijken van

hunne kennis , met opgeheven hoofden en met innige

vreugde op hun gelaat , al lagchende aankwamen , begaven

zij zich in huis, ten einde hun den verfchuldigden eerbied,

zoo als zij gewoon waren , niet te bewijzen , dewijl zij

overtuigd waren , dat de opftand almede op hunne aan-

hitfing voorbereid en ten uitvoer gebragt was , ook hielden
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zij zich verzekerd , dat , zoo Zijne Majesteit alle middelen

had in het werk gefield , om het volk nog dommer te hou

den , dan het is ; zoo Hij de weinige fcholen , die er , iri

het begin van zijne regering , gevonden werden , had laten

fluiten , en den Belgen alle gelegenheid benomen had , om

zich te oefenen en hun verftand te verlichten , er nimmer

een Vorst op aarde zon geleefd hebben , die met Koning

willem I had kunnen vergeleken worden.

Na de eene barricade , die van oude fchilderhuizen ,

groote bier- en tabaksvaten en tonnen , met zand of ftee-

nen gevuld, gemaakt was, en dan wederom twintig an

deren van meerdere of mindere grootte overgeklommen

te zijn , kwam ik eindelijk op de markt , alwaar honderde

ledigloopers vergaderd waren, ten deele, om wat nieuws

te hooren, ten deele, om den tijd te dooden. Bij den

eenen troep werd de beruchte de potter ten hemel

verheven ; anderen , die meer naar fatfoenlijke lieden gele

ken , noemden hem eenen eigenlievenden , zeer verwaan

den gek , die wel eenig vernuft , doch geen verftand en

oordeel had, en Hechts bedoelde, het öpperbewind in

handen te krijgen.

Van hier begaf ik mij naar de Magdalenaftraat , en

volgde eenige lieden , die nieuwsgierig waren , om te we

ten , wat eene armbus beduidde , die zij van verre voor

eene kapel op een tafeltje zagen ftaan. Bij mijne aan

komst las ik , dat de weldenkende burgerij verzocht wierd

voor een groot aantal gekwetfte burgers te offeren , welke

tnen in de kerk opeen had geftapeld bij gebrek aan de

noodi°e plaats; dit zelfde berigt was aan eenige andere

kerken aangeplakt ; doch ik zag niet , dat men zeer gretig

was, om de milde hand te openen. :

Daar ik , weinige weken te voren , deze zoo fraaije

ftraat in volle welvaart befchouwd had, en nu niets an

ders zag, dan gefloten winkels en eenige huizen, die
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door hunne inwoners verlaten waren,- welke deze gelegen

heid gretig hadden waargenomen , om bankroet te gaan ;

voorts eenige huisvaders , die al zuchtende op de ftoep

ftonden, en over hunnen vorigen zoo gelukkigen toeftand

fpraken, keerde ik treurig terug en begaf mij naar de

Place St. Mie/iel , alwaar men mij gezegd had , dat diepe

kuilen gegraven waren , waarin zeer vele gelheuvelde

muiters geworpen werden. Het gezigt van die ver uitge-

ftrekte groeven, waarin ik die opeen geftapelde lijken zag

nederliggen , en welke reeds , op eenen afftand zigtbaar

waren door een groot kruis, hstwelk aldaar was opgerigt,

deed mij met huivering terugtreden, dewijl ik die dooden

niet kon befchouwen als helden, die voor hun vaderland

gefneuveld waren ; maar als ondankbare oproermakers , of

die , op hoop van voordeel , en geloof gevende aan fchoon-

fchijnende beloften , zich * tegen de i'nfpraak van hun gewe

ten , onder de muitende benden begeven hadden.

Mijne' aandoeningen werden nog vermeerderd, toen ik

eenige vrouwen, kinderen en meisjes rondom den kuil al

weenende zag zwerven ; eenigen fchenen haren man , of

hunnen vader op te zoeken ; anderen hare beminden , of

broeders. Eene uitgeteerde vrouw, die mij toefcbeen

meer dan vijf en zeventig jaren oud te zijn , en op wiec

gelaat de droefheid ftond afgemaaid, fchreide bitterlijk

over den dood van haren eenigen zoon. „ Hij was eea

braaf jongeling ," zeide zij al fnikkende , „ hij leefde in

getogen en had eenen grooten afkeer, om zich tegen den

wettigen Koning, die het land zoo gelukkig maakte, te

verzetten. Hij begaf zich , federt den opftand , nimmer

op ftraa^j- doch ■> helaas ! op eenen vroegen morgen klop

ten vier oproermakers aan de deur; ik opende dezelve,

zij drongen met geweld mijne kleine woning in, en

mijn' zoon ziende dwongen zij hem , dat hij hen naar het

gevecht zoude volgen, dewijl hij voor de vrijheid, even
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als zij , moest ftrijden ; doch zoo hij dit weigeirfe , dat

zij hem alsdan voor eenen lafhartigen en voor eenen vijand

van de godsdienst houden zouden."

„ „ Lafhartig ben ik niet ," " antwoordde mijn zoon ,

„ „ en om u daarvan bewijzen te geven , zal ik u volgen." "

„ Men gaf hem een geweer , hetwelk door hen geladen

werd, dewijl hij in de behandeling der wapenen geheel

onkundig was: hij ontrukt zich aan mijne omhelzingen ,

en was doof voor mijne gebeden: en ziedaar ! twee uren

daarna werd hij door een' kogel getroffen en ontzield in

mijn huis gebragt!" ... .. . { ■ ■ ■„ Ontfermend God!" riep de oude vrouw hierop met

eene akelige item uit : „ Onder dit zoo groot aantal ge-

fneuvelden ligt ook mijn eenige geliefde zoon ontzield ne

der ! Wie zal nu voor mij verlatene zorgen !"

Terwijl zij nog fpraken , kwamen er eenige mannen aan,

die vier lijken van muiters droegen en dezelve al koutende,

even alsof het beesten waren, onachtzaam in den kuil-

wierpen; de bedroefde moeder verwijderde zich al weer;

uende; mijne ziel werd hevig aangedaan, ik kon van dit,

treurig fchouwfpel niet langer ooggetuige zijn , en begaf

mij naar de Muntplaats , ten einde in de mille colonnes

een weinig te rusten. 3

Offchoon dit, koffijhuis , niet lang te voren, altoos op

gevuld was met menfchen , zaten er thans niet meer , dan

vier heeren , die ik dikwijls gezien en gefproken had en

mij toefchenen Portugeefche vlugtelingen te zijn. Zij be-v

fchouwden mij , terwijl ik de dagbladen las , met opmerk

zaamheid , zij fchenen bekommerd te zijn , dewijl zij wis-)

ten , dat ik een Hollander was , dat mij eenig leed zou

gefchieden ; maar de knechts zagen mij daarentegen met

zulk een gelaat aan , alsof zij mij den dood hadden ge-.zworen i ik bemerkte zulks , ik las de dagbladen , welke

niet logens waren opgevuld , in haast , en vertrok. ■ Hier»
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op eenen anderen weg , die weinig bezocht werd , inflaan-

de, ten einde in de Vlaamfche ftraten de onbefchaamdheid

der bedelaren te ontwijken , begaf ik mij naar de poort

der Vaart , om van daar naar Molenbeek te wandelen ;

doch hoezeer ftond ik verwonderd, toen ik van die drie

of vier honderd werklieden , welke , niet lang te voren ,

hier arbeidden , niemand meer vond ; in plaats van gewoel

en gefchreeuw heerschte er eene treurige ftilteï

Een oud man met grijze haren , die op zijn flokje leu

nende zich in den zonnefchijn fcheen te koesteren, keek

nu eens mij aan , dan wederom het half voltooide werk ;

ik vroeg hem , wat de reden ware , dat de arbeid werd

geflaakt ; hij trok zijne fchouders op ; in het eerst fcheen

hij mij te wantrouwen , hij befchouwde mij met aandacht ;

eindelijk zeide hij , dat zij , bij gebrek :aan geld , allenwaren afgedankt , het zij , om hen , door den honger ,

te noodzaken , dienst te nemen , of , zoodra de regering

tot inltandhouding van hun wankelend gezag zulks nuttig'

acht , hen te laten plunderen. De aankomst van een' der

commifen belette den grijsaard hier meer bij te voegen ,

hij legde zijne hand op zijn' mond ; ik begreep , wat hij

daarmede te kennen wilde geven , hij groette mij minzaam

en vertrok.

Nabij de brug , niet verre van de kerk van Molenbeek ,

gekomen zijnde , zag ik , dat die groote verwerij , waar

onlangs nog zoo vele menfchen hun werk verrigtten , al

mede gefloten was ; een bejaard man , die misfchien een

der opzigters was , wandelde met ongelijke flappen ginds

en herwaarts, hij was in gedachten verzonken en zeer

moedeloos , na eens zich naar de ledige werkplaatlen om-

wendende, dan wederom zijne oogen naar den hemel, al

zuchtende, opheffende.

Vervolgens aan de andere zijde van het dorp , eene der

lanen van mijn buitenverblijf ingaande, werd, aan de
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overzijde van den grooten vijver, herhaalde malen met

fnaphanen gefchoten ; ik meende, dat het jonge lieden wa

ren , die zich in den tuin van eene herberg daarmede ver

maakten , of zich in den wapenhandel oefenden , en wan

delde zorgeloos voort , toen een der buren met drift naar

mij toe kwam loopen , om mij aan te raden , dat ik mij'

dadelijk naar huis zbu begeven , dewijl hij gezien had ,

dat het op mij , als Hollander zijnde , gemunt was , dewijl

eenige kogels , niet verre van mij af, het geboomte had-'den getroffen. . '

- Dit voorval, vervolgens de onbefchoftheid der dienstbo

den, en al het treurige, dat ik gezien had, deed ons met

ernst aan den aftogt denken , zonder nogtans aan eenig

mensen ons voornemen te. kennen te geven. Zeer nood

zakelijke bezigheden noodzaakten mij echter, den volgen

den dag , de ftad nogmaals in te treden ; ik begaf mij dus,

Zaturdag, den aden October, derwaarts, en vooruit zien

de , dat een aantal bedelaren mij zoude aanranden en geld

eifchen , had ik vele centen bij mij geftoken , die mij tot

aan- dö oude Varkennurkt eenen vrijen doortogt baanden,

dewijl de armoedige benden zich voornamelijk in die lira-

ten ophielden , door welke de meeste menfchen gaan moes

ten , als zij zich naar het hoogere gedeelte der ftad bege

ven wilden.

- In het gewezen Bagijnenhof , in de lange Nieuwftraat

en bij de Willemspoort ontmoette ik niemand, het fcheen,

alsof alle de inwoners door de pest waren omgekomen ; bij

dé huizen, die half voltooid waren, of alwaar de fonda

menten reeds waren gelegd , werden geene werklieden meer

gevonden ; die brandende lust , om te bouwen was geheel

en al afgekoeld ; de doodelijke ftilte werd ilechts afgebro

ken door het roeren van de trom en het gejuich van have-

looze , half dronken manfchappen , die van de wachten

werden afgelost. Intusfchen zag ik, zoowel hier, als op

10
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de Boulevards , tot aan de Leuvenfche poort , dat alle-

voorname huizen , die , niet lang te voren , door Eugel-

fchen , Hollanders , of andere vreemdelingen bewoond wa

ren geworden, verlaten ftonden, en ik telde, in den tijd.

van een half uur , alleen in dien omtrek , zeven honderd

fraaije woningen , die te huur (tonden , terwijl het getal

der te huur ftaande kamers oneindig grooter was.

Op die zelfde plaatfen , alwaar het weleer van menfchen

en rijtuigen wemelde , vertoonden zich noch rijtuigen ,

noch wandelaren meer; het Park was ledig, en rondom

hetzelve waren de huizen en zonnefchermen gefloten , de

eene burger fcheen den anderen te mistrouwen !Terwijl ik hier ftil ftond en dacht aan de lotgevallen

der menfchen, en hoe eenige volken, de weelde niet

kunnende verdragen, door eigen toedoen, hun ongeluk be

rokkenden en duizenden van hunne landgenooten , die even

te voren nog zoo gelukkig ware», met zich (leepten., ver

beeldde ik mij van verre een Hollandsen heer van mijne

kennis te zien; en meenende , dat hij zich naar de Munt-

plaats naar het café domino zou begeven , volgde ik hem,

achterna, oia met hem raad te plegen , wat ons te doen

Hond ; , doch hierin werd ik , voor eenige oogenbiikken ,

verhinderd, dewijl een heer van mijne kennis, met welken

ik eenige zaken te verrigten had , mij tegen kwam ; hij

wa* ' verwonderd , mij nog in de ftad te zien , en raadde

mij aan 4._ ten einde alle onaangenaamheden te vermijden ,

zoo fpoedig mogelijk te vertrekken , hetgeen mij, volgens

zijn zeggen, zeer moeijelijk zoude vallen , dewijl men,

djoor . de barricades belemmerd , in de ftad niet meer rij

den kop., en omdat het daarenboven aan geenen huurkoet-

lier meer geoorloofd was , vreemdelingen te vervoeren.

Dit bevi-gt trof nuj , offchoon ik het geenszins liet blij

ken, dewijl ik op hem, als Belg, hoe braaf hij ander?

qok -ware, geen vertrouwen durfde (lellen, te meer, daar
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hij zeer verheugd was , dat zijne landgenooten thans de

ware vrijheid , waarnaar zij zoo lang gewenscht hadden ,

genieten zouden !

Onder het een of ander voorwendfel , nam ik affcheid ;

ik fpoedde mij voort en trad het café domino in , om mij

nen landsman op te zoeken , welken ik aldaar niet vond ;

doch tot mijne verwondering zag ik , dat eenige heeren ,

bij mijne inkomst , opftonden , en met een gelaat , eenen

judas waardig , mij aanftaarden en met vingers naar mij

wezen , ten einde de overigen opmerkzaam te maken , dat

een Hollander den moed had , om zich in hun midden te

vertoonen. Ik veinsde zulks niet op te merken , keek met

onverfchilligheid in het rond , of las de dagbladen , om

niet te hooren , hoe mijne landgenooten , die hen allen in

deugd en verftand zoo verre overtroffen, op de fchande-

lijkfte wijze gehoond en gelasterd werden.

Ik ftond eindelijk op, wandelde door de zaal, vervol

gens op de ftoep , ten einde geen blijk te geven , dat ik

voor hen vervaard was , dewijl bij laaggeestige en lafhar

tige menfchen het te kennen geven van vrees , hen ge

woonlijk nog heviger aanvuurt ; eindelijk verliet ik , langs

vele omwegen , de ftad , met voornemen , om dezelve

nimmer meer te betreden.

- In het naar huis gaan befchouwden eenige zwervende

muiters mij insgelijks met vergramde blikken , de een noem-,de mij een' verwenschten Jood ; de andere een' Geus , en

paauwelijks was ik mijne woning ingetreden , of mijne

echtgenoote verhaalde mij met de kleur des doods op haar

gelaat , dat meer dan honderd oproermakers met hunne af-

zigtige vrouwen van voornemen waren, om ons te komen

plunderen , en bad mij , dat wij dadelijk zouden vertrek

ken ; doch door het berigt , dat zulks ondoenlijk was by

gebrek van eenig rijtuig , werden hare bekommeringen nog

.verdubbeld.

10*
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'- Uren lang beraadflaagden wij , wat ons te doen ftond ;

doch zoodra er een befluit genomen was , werd het dade~lijk wederom verworpen ; dit duurde tot aan den avond.

Bij toeval wandelde ik mismoedig in eene der lanen van

mijn buitenverblijf en zag van verre bij de barriere eene

diligence ftaan ; ik ijlde derwaarts , ik vroeg den voerman,

waarheen , en wanneer hij van voornemen was te vertrek

ken. Hij antwoordde , nog dezen nacht en wel naar Den-

dermonde , en zoo gij begeert aldaar niet te vertoeven ,

kunt gij dadelijk naar .57. Nikolaas en van daar naar Ant

werpen uwe reis voortzetten. Ik befprak de plaatfen en

verzekerde hem , dat ik op den bepaalden tijd komen zou.

Deze heugelijke tijding , deelde ik met blijdfehap aan*

mijne huisvrouw mede; in haast werden er drie koffers

gepakt, nadat de edelmoedige oude heer, die waarlijk

edel was niet alleen van geboorte ,> maar ook van inborst ,

al hetgeen wij van eenige waarde geoordeeld en aan zijne

zorgen hadden toebetrouwd, in den donker, met eigen

handen uit den grond had opgedolven. Onder den fchijn ,

dat wij , vermaakshalve , op ■ reis gingen , zonden wij on

ze dienstboden weg, en begaven ons op den bepaalden

tijd , in den itillen nacht , naar de diligence.

Offchoon wij flechts het allernoodzakelijkfte en een ge

deelte van onze kleederen hadden medegenomen , en onze

meubelen , alsmede mijne boeken en manufcripten hadden

achtergelaten , gevoelden wij nogtans eene innige vreugde,

dat wij het dorp verlieten , niettegenilaande wij met reden

vreesden , dat wij van onze bezittingen niets zouden we

dervinden. Herhaalde malen zagen wij , nog onder het

voortrijden , naar onze zoo bekoorlijk gelegen woning om ,

alwaar wij zoo veel genoegen gefmaakt hadden , en welke,

als beminnaars zijnde van het ftille landleven , uit onze

gedachten nimmer zal verdwijnen l

De oproerige geest , die de hoofdftad bezielde, had
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reeds maar al te veel invloed op het dorp Bevaren en an

dere dorpen en gehuchten , die wij doorreden ; te Dender-

mende hadden , daags te voren , tusfchen de- Hollandfche

militairen en eenige muiters bloedige gevechten plaats ge

had. Te St. Nikolaas werd onze diligence door eenen

drom van jeugdige manfchappen omringd , die aan hunne

oproerige gelaatstrekken te zien , Hechts eene gelegenheid

zochten , om hun zoo welvarend en volkrijk dorp in rep

en roer te brengen ; in het eerst meenden zij , dat wij vlug-

<ende Hollanders waren en befchouwden ons met ver

achting; doch zij fchenen daaromtrent in een ander denk

beeld gebragt te zijn , toen wij beiden veinsden hen niet

te verftaan , en met hen in het Fransch ftonden. te kouten.

Tegen den avond kwamen wij aan het Vlaamfche

hoofd en vervolgens te Antwerpen aan , alwaar wij , onze

goederen" naziende , ' dadelijk opmerkten , dat de diefftal ,

zoo wel in Antwerpen, als in Brusfel, voor eene zaak

van weinig aanbelang wordt gerekend. Alle onderzoek

was daaromtrent te vergeefs, en offchoon ons verfcheiden

dingen van waarde ontftolen waren , vonden wij het ech

ter , te dier tijd , meer raadzaam te zwijgen , dan die

zaak verder te vervolgen , dewijl wij befpeurden , dat de

verregaande onbefchaamdheid van het gemeene volk hier

niet minder was , dan in de hoofdftad.

Wij hadden voorgenomen , hier eenigen tijd te vertoe

ven , ten einde den uitflag van den opftand af te wach

ten en te zien , of de onftuimige gemoederen in Brusfel

zoo bedaard zouden zijn geworden , dat wij naar onze

woning en bezittingen terug konden keeren ; doch wij

werden, door de fchrikbarendfte geruchten van oproer en

door de hevige afknevelingen in de logementen genoodzaakt

die flad zoo fpoedig mogelijk te verlaten. Men fcheen, óf

wit een zeker voorgevoel, dat de Hollanders nimmer naar

B£liis terug zouden keeren , óf uit eene aangeborene neiging
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tot hebzucht , befloten te hebben , om eene fchatting op de

vlugtelingen te leggen, te meer, dewijl men zeer wel be-

fefte, dat diegene, die zich verwijdert, juist geen vriend

is van hunnen zoo onzinnigen opftand.

Wij vertrokken naar Breda en gevoelden groote blijd-

fchap, toen wij op den geliefden Hollandfchen bodem

waren aangekomen ; wij fchenen fchipbreukelingen te zijn ,

die, na langen tijd, op de onftuimige baren gezworven te

hebben, eindelijk eene vaderlandfche haven bereiken !

Laat in den avond kwamen wij aldaar aan , en huurden,

den volgenden dag , kamers bij achtingwaardige lieden ,

en aldaar den winter willende doorbrengen , verzorgden

wij ons van al het noodige. Wij leefden hier gerust en

dankbaar, dewijl wij bevrijd waren van de vervolgingen

van een opgeruid gemeen ; doch , na verloop van eenige

weinige weken, fprak men alom, dat de ftad in ftaat van

beleg zou gefield worden, en eindelijk werd er uitgeklon

ken, dat elk inwoner, geen uitgezonderd, zich voor

eenige weken van leeftogt moest voorzien ; daarenboven

was het wandelen op de wallen verboden, en niet dan

met groote moeite werd het vergund, zich buiten de

poorten te begeven : alle zeer heilzame middelen , voor

waar ! welke ten nutte van het vaderland plaats hadden ,

vooral in eene vesting, alwaar ik daarenboven duidelijk

opmerkte , dat eenige lieden , zoo wel binnen , als buiten

de ftad , fmart gevoelden , wanneer zij hoorden of lazen ,

dat de toeftand van België verre af was van gunftig te

zijn. De levensmiddelen ftegen vervolgens , door een

groot garnizoen , dagelijks in prijs , en daar wij geenszins

genoodzaakt waren, in die ftad te blijven en het lot met

de aldaar gevestigde inwoners te deelen, befloten wij naar

Utrecht te vertrekken.

Doch welk eene aangename verblijfplaats die welvarende

ftad ook zijn moge, gevoelden wij nogtans dagelijks, be
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halve het gemis van onze meubelen en een gedeelte van

onze :kleederen , dat wij onze ruime woning niet kamers

hadden moeten verwisfelen, zonder dat dit gemis door

mindere uitgaven vergoed werd, naardien wij telkens rnen-

fchen aantroffen, die van hetzelfde gevoelen fchenen te

zijn, als fommige inwoners van Antwerpen, en die heb

zuchtig genoeg waren, om de vlugtelingen niet anders te

behandelen , dan alsof zij koninklijke fchatten uit Bdgil

hadden medegevoerd.

Doch daarentegen heb ik ook aldaar, gedurende een

verblijf van . zes maanden, onder de voornaarrifte ingeze

tenen der ftad ware menfchenvrienden keren kennen, diè

mij met raad en daad hebben bijgeftaan, en welke ik

openlijk , tot blijk van mijne dankbaarheid , zou noemen ,

zoo ik hun edel karakter niet kende en niet verzekerd

was , dat deze vermelding hunne kieschheid zoude kwetièn.

Ik weet niet hoe andere mannen , die zich , van hunne

eerfte jeugd af, aan de fludie en wetenfchappen hebben

toegewijd, en op een oogenblik beroofd wordende van

hunne boekverzameling , een zwervend leven moeten led

den , daarover denken ; doch ik beken openhartig , dat mij

niets zoo zeer kwelde , dan dat ik mijne boeken , ma-

nufcripten en aanteekeningen , welke ik , gedurende zoo

vele jaren , gehouden had , moest misfen ; ik verbeeldde

mij , verftoken te zijn van mijne beste vrienden , in wier

gezelfchap ik de meeste jaren van mijn leven , zoo geluk

kig , had doorgebragt.

Mijn geachte vriend , de weleerwaarde heer en ridder

pauw , predikant te Brusfel , van waar hij met zijne ach-

tingwaardige vrouw en familie insgelijks gevlügt was , be

vond zich in hetzelfde geval. Hierover fpraken wij te

Utrecht zeer dikwijls £ doch , na langen tijd daarover ge-

fproken te hebben , waren wij van dezelfde gedachten , dat
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zoowel onze meubelen , als onze boeken en gefchriftezi

reeds door het graauw zouden zijn geplunderd en vernietigd.

Onze echtgenooten waren veeltijds bij deze gefprekken

tegenwoordig , zij merkten op , dat wij , gewoon zijnde

aan een arbeidzaam leven, droefgeestig waren, dat wij

den kostelijken tijd bijna in ledigheid moesten doorbren

gen ; zij gevoelden daarenboven , even als wij , het gemis

van hare goederen , en dat zij wederom al datgene moes

ten aankoopen , dat zij in België bezaten. , Dit deed haar ,

buiten ons weten, een kloekmoedig befluit nemen, om

alle gevaren te trotferen en te beproeven , of zij de meu

belen en verdere bezittingen naar Holland zouden kunnen

terugbrengen.

Eindelijk deelden zij haar voornemen aan ons mede,

wij keurden zulks ten fterkfte af, haar telkens alle de

gevaren voor oogen houdende , waaraan twee vrouwen

zich zouden blootitellen. Na ons herhaalde malen verze

kerd te hebben , dat haar befluit onveranderlijk bleef , en

dat , hoe ondoenlijk zulks ook ware voor mannen , de Bel

gen niet zoo laaghartig , of zoo wreed zijn zouden , om

weerlooze vrouwen te mishandelen , gaven wij eindelijk

met een geprangd gemoed onze toeftemming , er bijvoe

gende , dat wij alsdan in Holland een fchip zouden afhu

ren , hetwelk zoo lang aan het Vlaamfche Hoofd post zoude

vatten , totdat er gelegenheid ware , om de meubelen van

Brusfd derwaarts over te voeren.

Met den grootften angst zagen wij onze vrouwen ver

trekken ; doch naauwelijks waren zij te Breda aangeko

men , of zij zouden, bij gebrek van goede pasfen , ge

noodzaakt zijn geworden , onverrigter zaken terug te kee-

ren , zoo zij door twee voorname heeren (aap welke wij

hiermede , zoo zij dit mijn gefchrijf , bij toeval , mogten

lezen , onzen openlijken dank betuigen) niet waren bijgeftaan.
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. De reis ging voorfpoedig voort, totdat zij aan de voor

posten der Belgen gekomen waren ; hier moesten zij halte

houden , en zoo zij zich niet voor inwoneresfen van Brus

fel hadden uitgegeven en hen in de Vlaamfche taal hadden

aangefproken , zouden , zij aldaar in arrest zijn gehouden ;

doch het geld heeft , voornamelijk bij dorstige lieden ,

groot vermogen ; het werd haar vergund, onder voorwaar

de nogtans , dat zij naar eenen volgenden post door gewa

pende manfchappen zouden vergezeld worden , hare reis

te vervolgen. Onder geleide dus van vier met fcherp ge

wapende foldaten , die geenszins nuchter waren , wer

den zij tot den tweeden, derden en vierden post geleid

en kwamen , na het doorftaan van den grootften angst ,

eindelijk te Antwerpen , en vervolgens te Brusfel aan.Den volgenden dag, ging mijne echtgenoote naar ons

buitenverblijf; doch welk^eene^verandering ! iemand, die

de /lad te voren gezien had, kon dezelve niet meer her

kennen ; in den tijd van zes maanden , was het zoo volk

rijk en zoo welvarend Brusfel niet meer , hetgeen het te

voren was : geheele benden geldafperfende bedelaren ,

voorts troepen van armoedig geldeede foldaten dwaalden

door de ftraten , waarin de venfiers en deuren gefloten wa

ren : hier zag men verbrijzelde meubelen , en de puinhoo-

pen van de verwoeste woningen nederliggen ; ginds zwier

ven havelooze mannen en vrouwen met bijlen en hamers

gewapend , om te gaan plunderen , waar zij door de hooge

overheid bevolen waren te plunderen !

Mijne verfchrikte gade wilde terugkeeren ; doch wederom

moed fcheppende ging zij , langs afgelegen wegen , tot

buiten de Vlaamfche poort , alwaar eenige honderde op-

roermakers met hunne vrouwen en kinderen bezig waren,

de fraaije fabrijk van onzen buurman , den achtingwaardi-

gen heer previniere , te verwoesten ; groote balen ka

toen werden van de pakzolders , al vloekende, neörgewor
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pen, en aan flukken gefcheurd, waarop de fchamele me

nigte, gebruik makende van de oppermagt, die zij in han

den hadden gekregen, de ftukken en lappen, onder elkan

der verdeelden ; zij waren hartelijk verblijd , dat de zoo

lang gewenschte vrijheid hun het regt gaf, om ftraffeloos

te mogen ftelen , rooven en moorden !

Dit gezigt deed mijne echtgenoote ontroeren , zij ver

wijderde zich in haast, zich niet anders voorftellende, dan

dat wij van al wat wij bezaten, niets anders zouden heb

ben overgehouden, dan de treurige bewijzen der verwoes

ting. Tot hare blijdfchap echter zag zij , reeds van ver

re , dat het huis nog ftond , en dat alles nog onaange

roerd fcheen te zijn.

Zoodra men haar zag, werd zij door eenigen der ge

meente , zoowel mannen als vrouwen , met vriendelijkheid

verwelkomd , hunne vreugde te kennen gevende , dat wij

teruggekomen waren, en zij betuigden met toegenegenheid,

dat hun niets zoo aangenaam zijn zoude, dan dat wij hen

nimmer meer verlieten. „ Wij hebben gezamenlijk voor

uwe bezittingen , dag en nacht , gewaakt ," zeiden een

eenvoudig landman en zijne gade, „ gij hebt ons bijge-

ftaan , toen wij krank waren ; gij hebt ons niet vergeten ,

toen mijne vrouw in het kinderbed lag , gij hebt onze

zieke kinderen verkwikt en verfterkt , en zouden wij dan

niet ondankbaar geweest zijn , zoo wij uwe bezittingen

niet tegen het graauw hadden befchermd ?"

Bij de intrede in de woning, ftond alles nog op dezelf

de plaats, men fcheen het huis flechts eenige uren te vo

ren verlaten te hebben. Alles werd daarop ingepakt , en ,

na verloop van drie dagen , in de ftad gebragt naar een

pakhuis van een voortreffelijk man , die ,. even als zijne

beminnelijke gade , mededoogen gevoelende voor menfchen ,

die genoodzaakt waren te vlugten , alles tot zoo lang in

zijne befcherming nam , dat het , te gelijk met de meube



EN NA DEN OPSTAND. 155

Jen en verdere bezittingen van onzen achtingwaardigen

leeraar , naar het Vlaamfche Hoofd kon worden overge-

voerd.

Er werd een fchip gehuurd ; doch zoodra alle de goe

deren waren ingeladen , was men elk oogenblik in de

grootfte vreeze, dat men beletten zoude, dat het uit de

haven vertrok , ,©f dat het te Boom , alwaar een Belgisch

wachtfchip lag, zou worden aangehouden; doch een

menschlievende Brabandfche fchipper , die geenszins zoo

gunftig omtrent den opftand dacht , als zijne medeburge

ren , ontdook , in den donkeren nacht , met verdubbelde

zeilen , het waakzaam oog der Belgen ; en de vrouwen

kwamen , met harten van innige blijdfchap vervuld , be

houden aan het Vlaamfche Hoofd aan , alwaar zij van den

zoo achtingwaardigen en alom geëerden Commandant der

aldaar liggende oorlogfchepen , op de edelmoedigfte wijze,

hulp en raad ontvingen.

De goederen werden in het Hollandfche fchip overge-

bragt ; de reis ging voorfpoedig voort , en wij hadden ,

wellce groote kosten die overtogt ook na zich fleepte,

het voorregt van onze echtgenooten in volkomen wel-

ftand wederom te mogen omhelzen , zonder dat haar , be

halve eene voortdurende vrees en angstvolle zorgen , eenig

leed was wedervaren.

Men moet eenigen tijd veel ontberen , om naderhand

des te dankbaarder te wezen, als men al datgene, dat men

dacht verloren te zijn , wederom mag bezitten ; en daar

bet kamerleven ons geenszins beviel , was onze eerfte ge

dachte, om in Gelderland te gaan wonen. Rond ziende

vonden wij in het fraai gelegen Wageningen gelegenheid,

een huis te huren, werwaarts wij onze goederen lieten

overbrengen , en offchoon ik aan mijne boeken en ma-

nufcripten veel fchade had geleden , was ik nogtans zeer

verheugd, deze mijne oude vrienden weder te vinden, en
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ik verheugde mij reeds bij voorraad, dat ik , in hun ge-,

■zelfchap , in deze ftille verblijfplaats , mij ongeftoord aan

de letteroefeningen en wetenfchappen zoude kunnen toe

wijden.

Hier leeft men vergenoegd en in ftille rust , en , na eeni-

ge uren , met lezen of fchrijven doorgebragt te hebben ,

drijft de nieuwsgierigheid mij aan , dm de voornaamfte

dagbladen te doorbladeren , voornamelijk■ de zoodanigen ,

die een getrouw verflag mededeelen van de handelwijze der

Belgen , en op welk eene wijze die ondankbaren , die zich

aan het hoofd der regering geplaatst hebben , zich gedragen.

Langen tijd had ik aandachtig gelet op het karakter der

natie, ik kende, óf zelf, óf bij algemeene geruchten, de

goede hoedanigheden van zoo vele achtingwaardige lieden ;

doch daarentegen , gelijk ik hierboven flechts met één woord

heb aangeteekend , had ik ook opgemerkt , dat de meeste

Belgen , zoo zij iets meer weten , dan het gemeene volk ,

zich op hunne kunde onbegrijpelijk veel laten voorftaan ,

dat de geringfte onder hen , uit verwaandheid , ontftaande

uit gemis van grondige kennis , zich verbeeldt , in flaat te

zijn, het grootlle volk des aardbodems alléén te kunnen

befturen , en dat hij , die het meest zijnen eigen lof uit

bazuint , in het oog van het volk voor een wonder dezer

eeuw wordt gehouden ; voorts , dat de meesten geen vast

karakter hebben , zeer wispelturig , en voornamelijk zeer

fchraapzuchtig zijn, niet zoo zeer, om fchatten te verga

deren en dezelve in ijzeren kisten op te fluiten , maar om

ze met glans te verteren ; doch wel voornamelijk was ik

overtuigd , dat diegenen , die geftadig zwetfen op hunne

dapperheid , zoodra zij , te eeniger tijd ^ hunne vijanden

onder de oogen zouden moeten zien , zonder achter muren

en boomen , of riolen te kunnen wegfluipen , tot de lafhar-

tigfte volkeren der wereld zouden behooren.

Hoezeer werd ik in deze mijne gevoelens bevestigd door



EN NA DEN OPSTAND. . M.l 157

het lezen der dagbladen , die in België worden uitgegeven^

Waanwijze, eigenlievende en fchraapzuchtige mannen, die

hunnen eigen lof geftadig uittrompetten ; doch welke men

naderhand openlijk in hunne ftaatsvergaderingen verwijt,

dat zij zeer onkundig zijn, plaatfen zich aan het hoofd

der regering , eenigen zelfs worden op eene bedekte wijze

befchuldigd, dat zij 's lands penningen tot hun eigen voor

deel verfpillen ; men deelt groote fommen gelds onder el

kander, uit, terwijl men het dom en al te ligtgeloovig volfc

door ongehoorde belastingen drukt ; anderen daarentegen r

die nog weinig in die voordeden hebben mogen deelen ,

verzetten zich tegen die groote uitgaven wel met kracht,

en beklagen de ongelukkige natie, dewijl zij niet meer in

ftaat is , hare belastingen te betalen ; doch deze zelfde lie

den zwijgen dadelijk, zoodra hun een winstgevend ambtje

wordt toegeworpen.

Men verachtte in hunne eerfte oproerige ftaatsvergaderin

gen al . hetgeen door den wijzen , ftandvastigen Koning

willem I weleer ten beste der natie was vastgefteld ;,

doch men komt , in zeer vele opzigten , niet lang daarna

tot datgene terug , hetwelk men , even te voren , met ver

ontwaardiging had verworpen ; is dit geen blijk van on-tkunde? van eene vorige geheel verkeerde handelwijs en

van de grootfte wispelturigheid? Men .deelt vervolgens

fchatten uit aan onbedreven gezanten , terwijl bejaarde lie

den. , die weleer onder de gegoede burgers konden gere-rkend worden , bij gebrek aan werk , de ftraten. moeten

vegen , indien zij , te gelijk met duizende behoeftigen ,

van honger en gebrek niet willen omkomen ! /

Reeds vóóri vele jaren was het blijkbaar, dat de Belgi-

fehe Geestelijken niets anders bedoelden , dan hunne groot

heid en onbeperkte magt; dat het zoo onkundig en bij-

geloovig volk, op eene flaaffche wijze, aan hen onder.,

worpen, was , en dat duizenden niets zouden durven on-;
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dernemen, zoodra zij bemerkten, dat hunne handelwijs

door hunne leeraars zoude worden afgekeurd ; doch daar

entegen is het alom bekend , dat die onnoózele fchepfels ,

voornamelijk op het land , hunne bezittingen , ja , zelfs hun

leven volvaardig zullen opofferen , indien men hen aanvuurt 9

om iets uit te rigten , dat hunne leeraars behaagt , zoo deze

Hechts te kennen geven , dat de godsdienst in gevaar is.

De Koning der Nederlanden had gezorgd voor het on

derwijs der jeugd , zij maakte uitftekende vorderingen , en

de ongeletterde ouders ftaarden hunne kinderen met ver

wondering aan , dewijl zij hen , in zulk eenen korten tijd ,

in bekwaamheid zoo verre overtroffen. ,

Dit moest de Geestelijken treffen , die geheel andere be

doelingen hadden ; zij lieten dus , (gelijk hierboven met

een enkel woord gemeld is ,) door alle hunne leeken ,

petitièn teekenen , (voorwendende , dat de godsdienst in

gevaar was) waarin zij verzochten, dat het onderwijs vrij

mogt zijn , en dat elkeen , zonder te onderzoeken , of hij

eenige kunde bezat , regt mogt hebben , om anderen te

leeren ; en onder alle de belpottelijke grieven , waar.nede

de dagbladen der Belgen , vóór den opftand , tot walgens

toe , waren opgevuld , was' dit eene der voornaamfte , die

men ten laste van den Koning trachtte in te brengen.Wie waren nu de aanhitfers en de opruijers van het

volk , te dezen opzigte? Niemand anders , dan de Gees

telijken , dewijl zij te veel belang hebben , dat de natie

onwetend gehouden wordt; zij blijven in hun gezag, als

de domheid zegepraalt ; doch vallen , zoodra men zorgt

voor de befchaving der jeugd ! /

■ Wat was hun eerfte werk na den opftand? De fcholen

te fluiten ; kundige leermeesters te doen vertrekken , of

hen , door wanbetaling , te noodzaken , dat zij vertrokken,

en , hetgeen zij zoo hartelijk gewenscht hadden , jonge

armoedige geestelijken in hunne plaats te ftellen. Welk
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een plegtig feest is er niet te Gend door eenen Bisfchop

zelven gevierd , omdat de voortreffelijke inrigtingen van

den Koning der Nederlanden omtrent het onderwijs waren

Vernietigd ! Men zong triomf, dewijl , door de befcha-

ving te onderdrukken , de domheid kon zegepralen !

' Meer doorzigtige mannen hebben in hunne ftaatsvergade-

fingen het ongerijmde daarvan aangetoond en bewezen , dat

de Belgen , zoodra men hun een doelmatig onderwijs ont

neemt , de treurige tijden der middeleeuwen nog beleven

zullen , en dat zij weldra voor de onbefchaafdfte , de on-

kundigfte natie van den geheelen aardbodem zullen gehou

den worden ; doch wat hebben die mannen anders kunnen

uitwerken , dan dat men hen befpotte en vervolgde !

Het was nog niet voldoende , de lagere fcholen te flui

ten , men moest ook zorg dragen , dat jonge lieden uit

den befchaafden ftand in hunne letteroefeningen belemmerd

wierden ; te dien einde werden de beroemdfte Hoogleeraren

van de Hoogefcholen weggezonden, zonder dat men in

ftaac is , die openftaande plaatfen met geleerden uit hunne

landgenooten te vervullen ; en het zou geenszins een won

der zijn , dat , zoodra de Geestelijken in de ftaatsvergade-

ringen nog meer invloed krijgen , dat men , binnen kort ,

verneemt , dat de drie Hoogefcholen óf vernietigd , óf tot

ééne zullen verfmolten worden.

. Kan er ooit een grooter blijk gegeven worden , dat men

in België weinig lust gevoelt , om zich te oefenen , en

dat men , hiervan bewust zijnde , wanhoopt onder hunne

landgenooten kundige krijgslieden te vinden, dan dat men

dadelijk Franfche officieren met groote beloften uitlokt ,

om bij hen te dienen , of eerlooze overloopers met opene

«rmen ontvangt, om aan het hoofd van hunne benden te

ftaan ? Zouden zij de toevlugt tot hunne naburen nemen?

Zouden zij meineedigen aanwerven , zoo hunne landgenoo

ten denzelfden moed en kunde bezaten? - -
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Eene voorname grieve tegen onzen geëerbiedigden K»t

ning was ook, dat Hij de Protestantfche godsdienst be

leed ; dit was eene zaak van het grootfte gewigt , die men,

te baat. nam, om bij het onkundig, dweepziek volk haat

te verwekken tegen eenen Monarch , die hen zoo gelukkig

maakte , onder wiens regering alle {landen bloeiden , en

waarin men de armoede Hechts bij name kende. En wat

doen nu die fchrandere heeren ? Getrouw aan hunne wis

pelturigheid verheffen zij eenen Duitfchen Protestantfchen '

Priils tot hunnen Koning , tot zeer groote verwondering

nogtans van het opgeruide volk , dewijl zij , volgens hun

zeggen , bij die verwisfeling niets gewonnen , maar alles

verloren hebben : „ Zoo wij door Protestanten moeten

geregeerd worden ," fchreeuwen zij uit , „ zouden wij dan

niet liever wenfchen , om onder eenen regtvaardigen Mo

narch te leven , die voor onze welvaart alles ten beste

had , dan onder eenen van hetzelfde geloof , die onze ram*pen nimmer zal kunnen verzachten of verligten ? Of is

zul^s listiglijk uitgedacht, ten einde, zoodra die Duitfche

Prins hun niet meer bevalt , eene gewigtige drangreden bij

het volk te kunnen vinden , dat zij petitiën en gefchriften

inleveren , in welke zij verklaren , dat zij niet meer dul

den kunnen , dat zij door ketters geregeerd worden ?"

Zoodra de Belgen eenige troepen bijeen gebragt hadden ,

dachten, zij reeds , dat^zij overwinnaars waren van gansch

Europa; verdwaasde, en vleijènde dagbladfchrijvers bitftert

zelfs het volk op, om maar regelregt de vijf der grootfte

Monarchen te .gaan bevechten; doch, offchoon dit door

velen ;werd afgekeurd wegens de moeijelijkheid der zaak,

was nogtans het voornemen, om Holland te overmeeste

ren onwrikbaar bij hen vastgefteld. Eerst moest de Moer

dijk achter den rug zijn , daarna zou men Dordrecht ,

Rotterdam , 'j Gravenhage en Haarlem innemen , en tot

een toegiftje het volkrijk Amjlerdam beftormen , op het
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uur , dat de kooplieden zich op de Beurs bevonden. Ten

einde nogtans , gedurende den tijd , dat men daarover be-

raadflaagde , niet ftil te zitten, moest er in de eene of an

dere ftad eenig oproer , en door dat oproer eene goede ge

legenheid tot plundering ontftaan : de Hooge Magten re

kenden zulks van hunnen pligt te zijn , zij waren , door

het gefchreeuw van een onzinnig grauw , tot die hooge

zetels verheven, waarom zouden zij dan van hunnen kant

niet toonen , dat zij die weldaad dankbaar erkenden , door

hun flechts vrijheid te verleenen , van ftrafteloos te mogen

plunderen, ftelen en rooven.

Welk een onuitfprekelijk gelukkige tijd voor menfchen

zonder beftaan , zonder opvoeding , zonder godsdienst ,

zonder zeden en geweten, en die tot beneden den rang

der redelooze dieren neergezonken zijn , dat zij , zonder

vrees voor den wrekenden Regier , ftelen mogen ! dewijl

zij, in eenen dag, op deze wijze, meer kunnen winnen,

dan zij in duizend dagen met handenarbeid zouden kunnen

verdienen 1

Dit voorbeeld was , zonder twijfel , aanlokkelijk voor het

graauw van naburige fteden ; doch , helaas ! men begeerde

zien nu ook in Antwerpen met het geftolen goed te verrij

ken , het volk werd door de dagbladen opgehitst , dus ont-

ftond er oproer; doch hoe fpoedig was het geftild , toen

de dappere en alom beroemde chassé , een man , op wel

ken de Hollanders , met reden , hoovaardig kunnen zijn ,

eenige bommen in de ftad wierp , waardoor het oproer da

delijk een einde nam, naardien de lafhartige rooverbenden ,

te gelijk met hunne aanvoerders, zich in hunne armoedige

fchuilhoeken gingen verbergen.

Volken , die eer bezitten , eerbiedigen de plegtig aange

gane tractaten, en den ftilftand van wapenen, terwijl daar

entegen natiën , zonder kennis van het regt der volken ,

en die daarenboven zoo vele bewijzen gegeven hebben van

ii
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trouweloosheid , en ondergefchikt zijn aan hunne foldaten ,

dezelve niet eerbiedigen.

Hoe menigmalen fchonden de Belgifche troepen den ftil-

ftand van wapenen ! Hoe menigmalen trachtten zij te fte-

len op den Vijandelijken bodem ! Hoe fchandelijk gedroeg

het Antwerpfche volk zich , toen de ka'nonneerboot van

den onverfaagden en onfterfelijken van speijk, dooreenen

woedenden ftorm naar hunne ftad werd gedreven ! In

plaats van hem bij te Maan , zoo als zelfs de woeste bar

baren zouden gedaan hebben, gilden zij hunne vreugde

uit , toen zij hem zagen naderen , dewijl hij , door alles

'wat de zeevaartkunst aan de hand gaf , zulks niet verhin

deren kon !

Nu vallen zij als woedende tijgers de boot aan , een

zeer groot aantal fpringt op dezelve , ten einde de nim

mer gefchondene vlag van Holland te onteeren ; doch de

'zoo edele en door alle onze landgenooten , ja ! zelfs door

alle volken van Europa zoo zeer geroemde van speijk

kon zulk eene vernedering niet dulden , hij werpt de bran

dende lont in het kruid , hij fterft met roem ; doch een

zeer groot aantal eerlooze rodvers ondergaat, te gelijk met

zijnen dood , de billijke ftraiFen van hunne vermetelheid !

Intusfchen nam het gebrek van duizende ledigloopende

menfchen , in alle fleden en dorpen , dagelijks toe , dewijl

diegenen, die voor hen zorgen moesten, thans, bij ge-

*brek aan geld , genoodzaakt werden , hen aan hun lot over

te laten. Ér moest noghais klinkende munt voorhanden

'zijn, om de ambtenaren en de troepen te betalen ; na lang

■beraad beflobt men, eene beleening te doen van eenige

weinige millioenen ; doch hoe weinig vertrouwen men in

■het 'gouvernement ftelde , bleek ten klaarfte hieruit , dat

er een zeer lange tijd verliep , eer er een klein gedeelte

van die geringe föm kon worden bijeen gebragt. *

Het volk morde intusfchen , dat de belastingen thans
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veel haoger waven , dan immer te voren ; dat zij uitgeput

werden door inkwartiering en bedelaren , en dat zij niets

verdienden , dewijl niemand meer lust had , om te laten

bouwen, of iets te koopen, hetwelk hij niet dadelijk noo-

dig had. „ Te voren ," zeiden zij , „ betaalden wti aan

den lande hetgeen wij fchuldig waren (en in onze dwaas

heid klaagden wij wel eens , zonder reden , waarvoor wij ,

helaas ! de welverdiende ftraffen boeten) doch wij wonnen

dagelijks zoo veel , dat de belastingen van weinig aanbe

lang werden gerekend; zullen wij nu nog oneindig meer

betalen , nu wij niets verdienen !"

„ Ach ! in welke poelen van rampen hebben onze oproer-

raakers en volksverleiders ons gefleept ! Waarom zijn wij

van dat rijk , en zoo eensgezind land afgefcheiden , al

waar, zoodra er eene leening van honderd en meer mil-

lioenen beraamd wordt , dezelve in weinige weken geheel

voltallig is !"

Wat is hier ? immers niets anders , dan twist en twee-

dragt , het eene lid der ftaatsvergadering beleedigt zij

nen ambtgenoot en befpot hem op eene buitenfporige wij

ze ; een andere zoekt hem door valfche betichtigingen te

verjagen , om in zijnen post gefield te worden. Onder de

troepen heerscht ontevredenheid , elk tweede luitenantje

wil overfte , elk kapitein , generaal zijn , offchoon zij de

bekwaamheid daartoe niet' bezitten ; de korporaal en de

ibldaat zijn almede onvergenoegd , dat zij geen officieren

zijn , daar zij zweren kunnen , dat zij eenen Hollandfchen

ibldaat , die door eene hevige ziekte was achter gebleven

en nog zeer zwak was , op den weg , kloekmoedig heb

ben doodgefchoten. "

„In Holland, daarentegen," zeggen zij, „is alles

eensgezind, het ganfche volk fchaart zich rondom den

troon van hunnen geliefden Koning, elkeen, tot de knecht

toe van eenen ambachtsman opent zijne beurs , om de
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fchatkist des lands te onderfchragen ; jonge lieden van de

voornaamfte en rijkfte familiën , alsmede de ftudenten der

Hoogefcholen ijlen naar den oorlog , en zoo lar.g er niet

geftreden wordt , befchermen zij de grenzen , en ftraffen

den vermetele, die den heiligen Hollandfchen grond met

zijne voetftappen zou willen bezoedelen."

Aldus fprak het beste gedeelte der Belgifche natie , die

door eenen kouden fchrik bevangen werden, als zij den

naam van protocollen Hechts hoorden uitfpreken , dewijl

zij zeer wel bemerkten , dat eene voor hen zeer gunftige

fchikking, dadelijk wederom door eene zeer ongunftige

werd opgevolgd. Doch dit gemor en die voortdurende

ontevredenheid kwamen eindelijk ter ooren der voornaamfte

bewerkers van den opftand , dit bragt hen in de grootfle

verlegenheid : na rijp beraad kwam het hun het gefchiktite

voor ,- de dagbladen wederom te baat te nemen , en in de

zelve hunne troepen ten hemel te verheffen , niet alleen ,

om hunne verwonderlijke dapperheid, maar ook wegens

hunne uittekende krijgskunde , hunne ingetogenheid , hun

ne zedigheid en onderwerping aan de bevelen van hunne

gezagvoerders !

„ Zulk eene armee ," riepen zij uit, „ waarin elk man

een held is , die tien Hollanders zal verflaan , kan roem

rijke, ncoit gehoorde daden verrigten!"

Er waren er , die in hunne verbeelding het beloofde

land reeds in bezit hadden genomen, enkel ïteunende op

het onoverwinnelijke leger, onder het geleide van eenen

eerloozen , ondankbaren overlooper, aan welken Zijne Ma

jesteit zoo vele weldaden bewezen had ; men pochte nog

daarenboven op eenen' generaal , denwelken zij , offchoon

hij tevoren het volk, als directeur van eenen troep kinder

tjes, in den fchouwburg verlustigd had, nogtans voor kun

dig en dapper hielden , omdat hij in Frankrjk geboren is.

Een dom volk gelooft alles wat bet leest of hoort lezen.
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(gelijk wij hierboven gezegd hebben) voornamelijk , als de '

ftijl hoogdravend en bloemrijk is; elkeen dus droomde

weldra van glansrijke overwinningen ; men zag reeds , in

het verfchiet , Dordrecht , Rotterdam , den zetel van het

gouvernement , en Amjlerdam bezwijken ; men flelde , in '

de gedachten , reeds gouverneurs voor het wingewest Hol

land aan; andere hooge ambten werden onder elkander

verdeeld , en daar zij langen tijd in 's Grayenhage hadden

omgezworven, wisten zij vrij naauwkeurig, welke posten

voor aanzienlijk; doch, (hetgeen het voornaamfte in hun-'ne oogen is) Welke voor de meest winstgevende gehou

den worden.

Vele jongelingen, door de algemeene roepMem aange

moedigd en in den buit van eene fchitterende zegepraal

willende deelen , namen dienst , en naauwelijks droegen

zij den fnaphaan , of zij verbeeldden zich , dat zij dat ge

zegend land dadelijk zouden gaan overweldigen , zonder

zich aan eenig gevaar bloot te ftellen , dewijl men hun

verzekerd had , dat de Hollanders wegvlugten , zoodra zij

flechts eene blaauwe kiel , op eenen verren afftand , zien ;

de een ipoorde den anderen aan, om almede de trom te

volgen. „ Het is een vermakelijk ipeelpartijtje," zeiden

zij , „ de Moerdijk is niet verre van hier , en als wij dat

kleine riviertje zijn overgetogen , zullen wij ons , in weini

ge minuten , in het hart van Holland bevinden."

Razende , tierende en hunne '-' onbegrensde dapperheid

niet luide ftemmen uitbazuinende liepen die dolzinnigen

door de fleden en dorpen , tot fchrik van duizende , ge-

geheel anders denkende en meer kundige , inwoners , die ,

van tijd tot tijd , lazen , welke geoefende troepen Koning

willem I in zijne dienst had, en welke beroemde gene

raals en verdere officieren , zoowel ter zee, als te land,

van ijver brandden , om de eer van hunnen Koning en

van hunne landgenooten te verdedigen en de grenspalen
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vm Jnjn vaderland te befcbermen. Eeuige weldenkende

Belgen -wilden dit zoo gaarne te kennen geven; doch in

dar, zoogenaamde vrije land wordt diegene , die durft te

fpreken en welken men niet veroordeelen kan , volgens de

wet , voor zijne raadgevingen en onderrigtingen , door

plunderingen geftraft I

Die büitenfporige fnorkerijen , waarvan de fteden , dor

pen en, gehuchten weergalmden , befmetten eindelijk ook

de troepen, die op de voorposten lagen; zij tartten hun

nen vijand uit , met bijvoeging van de fmadelijkfte icheld-

woorden , die nimmer uit den mond kunnen komen van

dappere lieden , maar wel van half dronken lafaards , die

gewoon waren , telkens den wapenftilftand te fchenden ,

zonder dat hunne officieren de magt fchenen te hebben,

om hen te weerhouden.

De zoo kloekmoedige Hollandfche armee intusfehen , die

hartelijk wenschte, dat zij zich met die lafhartigen en

lasteraars mogt meten , had , reeds langen tijd , met

eerbied laten blijken , dat zij niets vuriger verlangde , dan

yo&rwafirts te gaan. Om gewigtige reden kon alstoen aan

hunne vurige begeerte nog niet voldaan worden ; maar

zoodra het meest gefchikte oogenblik daar was , plaatfte zich

de Held van Watcrloo , in den zoo gewigtigen post van

Veldrnaarfchalk , welke hem door den Koning zijn vader

was opgedragen , aan de fpitfe. Het ganfche leger juichte ,

zoodra - het vernam , dat zij door dien Prins naar het

gevecht zouden geleid worden, en toen reeds hielden zij

zich van de overwinning verzekerd.

De. aftogt wordt aangekondigd ; België beeft van fchrik ,

jie voorposten vlieden , en die niet zoo fnel konden vlug-

ten , worden gevangen genomen ; men vervolgt hen aan

alle kanten ; men behaalt groote overwinningen , waarvan

Hasfelt en Leuven, tot eene eeuwige fchande der Belgen,

getuigenis kunnen dragen.
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Het zoogenaamde onoverwinnelijk leger, aangevoerd door

den overlooper , die (ten einde de doodftraf te ontgaan ,

zoo hij gevangen genomen werd) de eerfte was , die vlugt-

te, volgde het voorbeeld van hunnen generaal en ijlde

voort , even alsof het op de vleugelen des winds werd

weggevoerd. Men vlugtte nog in de tegenwoordigheid

van den Sakfifchen Prins , welke , niet lang te voren , itk

Koning was verheven ; doch ziende , dat alles verloren

was , . begon hij insgelijks aan zijne behoudenis te denken ,

en zoo zijn Engelsch paard hem niet gered had ,'zou hij

reeds , in dé eerfte weken van zijne regering , in de han

den der overwinnaars zijn gevallen.

- Iii den tijd van flechts tien dagen, was de zoo 'dappere

Prins van 'Oranje , overwinnaar van het grootfte'en ge-

wigtigfte gedeelte van België ; Brusfel was nabij en de

vijandelijke troepen, door eenen doodelijken fchrik bevan

gen en verftrooid , of onder het hooi en in morfige riolen

hunne veiligheid zoekende , waren geheel buiten ftaat , om

den Vorst te beletten , dat hij als overwinnaar in de hoofd-

ftad introk ; doch de voornaamfle bewerkers van den op-

ftand , zeer wel overtuigd , dat hunne armee uit fnorkers

en lafhartigen , en geenszins uit kloekmoedige foldaten be-

ftond , hadden reeds hunne toevlugt tot Frankrjk geno

men ! Door deze tusfchenkomst werd de Prins van Oranje,

wiens naam , even als die van zijnen alom geëerden Broe

der , welke zoo dapper aan zijne zijde ftreed , in de ge-

fchiedenisfen tot aan het late nageflacht zullen vermeld

worden , in zijne zoo luisterrijke overwinningen geftuit !

Vóór het gevecht hadden de Belgen , door middel van

hunne logenachtige dagbladen , de eer der Hollandfche na

tie , zoo dikwijls , door valfche betichtigingen trachten

te bezwalken ; zij beroemden zich telkens ook , dat zij vele

duizende geoefende en onoverwinnelijke troepen- hadden .,

die vuriglijk naar den ftrijd reikhalsden. Vele weinig door-
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zigtige buitenlanders geloofden hen op hun woord, dewijl

zij niet vermoeden konden, dat een volk, dat prijs flelt

op zijne eer , zich verheffen zoude op de onverfaagdheid

van zijn leger , als het van het tegendeel overtuigd was ;

doch , na hunne fchandelijke vlugt en nederlaag , leerde

Europa die beuzelachtige Belgen kennen , en thans be •fchouwen verftandige lieden hen , als roovers en lafhartige

vlugtelingen, wier aanvoerders, door den opftand , niets

anders , dan hunne eigene grootheid hebben bedoeld.

Doch daarentegen wordt Koning willem I als een voor

treffelijk, wijs en flandvastig Monarch alomme geroemd;

en zijne Vorstelijke Zonen , alsmede de burgers en krijgs

lieden , zoowel te water als te land , die zoo dapper voor

hun vaderland hebben geftreden , worden ten hemel ver

heven.

Cedrulu ter Drukkerij van A. BREEMAN.
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