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B E R I G T.

JL/e befchrijving van jParijS) welke mij nog
ovefbleef, onder de bewerking uitgebreider
geworden zijnde, dan ik mij, na het eindigen

van hetfe,erfteftuky hâd voorg'efteld," heb ik

voegzamer geacht, om hetgene daarvan thans
voorhanden is, uic te geven, dan 'er mede te
\vachteh,; tôt het*geheele laatfte (tuk zal gereed
z'jn- ./ . •

,
..'. ::

Hierdoor tevens aan het verlangen van ver-
fcheiden vrienden en bekenden voldoende,
vleijc ik inij ook daardoor gecncn ondicnst aan
mljne lezers, in het algemeen, te zullcn docn.

Haarlem, A, v. D. W.
den 20 van Bloeimaand 1807.
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REGERIN'G,

Partjs
was gedurende de tien laatfte jaren, van de

afgeloopene eeuw, de voorname fchouwplaats dier
aanmerkelijké Staatsomwenteling, en daarop gevolg-
de Volksregering onder verfchillende gedaanten, waar
van de verbâzende tooneelen den VVijsgeer en Men-
fchenvriend, dan eens met hoop op eenen gewensch*
ten ultflag en dan eens met treurige anndoeningett
vervuldej (i) en deze tien jaren waren bijna ver-
loopen, toen de Gentraal BONAPARTE onverwacht
uit Egypte terug gekomen, liet Dlrectorinal Beftnur
eindigde, en den grondflag legde, tôt ccnen gansch
anderen regeringsvorm. (a)

Blj

•(1) Sedert de bljeenkonm van de vergaderlug der Sta*

ten Getieraal den 5 Melj i^flp,
(«) Den 18 Ihumaire het 8(îe jaar (9 November

R
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Bij den aanvang van de negentiende eemv bc-

ftond alzoo de regering van Prattkrijk volgens de

' nieuw ingevoerde Staatsregeling, (i) uit drie Con-

fuls, aan den êerften onder lien, die de Generaal

BONAPARTE was, behoorde bij uitfluiting de af.

kondiging der Wetten en de benoeming der Agen-

ten van de openbare magt. De aanftelling der Con«

fuis gefchiedde, volgens gezegde Staatsregeling,

voor den tijd van tien jaren; voorts bcftond de re-
gering uit een Staatsraad, cenen Behoedcnden Senaat,

een Wetgevend Ligchaam, eenTribunaat, eene Regt-

bank van Casfatie enz., geitjk zulks algemeen be«

kend is: hier over in het breede uit te weiden, is

dus niet alleen onnoodtg, maar behoort zelfs tôt
mljn b'cftek niet, daar ik van Parijs handelende,

alleen van dit onderwerp fpreek, voor zoo verre
het betrekking heeft tôt die ftad, en tôt het geiw

ik opzîgtens hetzelve gedurende mijn verblijf aldaar,
heb bijgewoond.

,Toen ik in het begin van 1802 te Parijs kwam,
werd het Paleis van de TullUrten bevvoond door

den Eerften en Dcrden Coufui; de laatstgenoemde,
namcHjk, bewoondc alieenlijk het paveljocn aan den

kant

(1) De Stflfltsregelîng van 1799, welke op de daar bij

bepaalde wljze aan de Volkskeuze werd onderworpen en,
volgens de openbare berlgten, door eene zeer groote

meerderheld van Juin, die gehouden werdeu gekozcn te

hebben, werd aangenomett.
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kant van de Seine. (1) De Tweede Conful hield
zijn verblijf in het voormalig Hôtel d'Elbettf, ftaan-
de op de plaats genaamd du Caroufel tegen over het
Paleis der Tuilkrieiu

De Eerfte Conful deed zich, niet verpligt zijndc,

ora in zijne Confulaire ftaatfiekleeding te verfcbijnen,
doorgaans opmcrken door zijn eenvoudig gewaad,

en voerde geenen anderen tîjtel dan dien van Burger.
Sedert het voorval met het zoogenaamde machine
infernale, verfcheen hij éditer niet anders in het
openbaar, dan omringd van wachten en men erken-
de zijne koets zelfs bij avond aan het verbazcnd fncl
rijden; dikwijls had men in de woelige ftiaten van
Parijs naauwelijks tljd, om het rijtuig en de vliegende
Rutors, die hetzelve omringden, te ontwijken.

Lieden, diegelegenheid hadden om den Eerften Con*
fui eenigzins van nabij te betrachten, hebben mij
verzekerd, dat hij ongemeen werkzaam en matig is
in het gebruik van fpijs en drank. Hij heeft eenen
afzonderlljken Bibliothecaris, aan wien hij veel bezig-
heid verfehaft, door hem gedurig wcrken over al-
lerlei onderwerpen te laten nazien, en veeltijds uit-
trekfels daar uit te djen maken. Men heeft mij
verhaatd, dat hij 00k inzonderheid onze Water-

werk-

(i) In dit Paleis, voorheen het verblijf der Koningen

van Frankrljkt hield vervolgens de Nationale Convemfô
hare zlttlng, en voor dai de Conful 'er bezit van nnmen,
diôiide de groote Zaal in hetzelve voor de Vergadering van
l'en Rsad der Oudtten.

R 1
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werktuigkunde (Hyrfraolica) zijne àandàcht waardig
keurt, en na de Schrijvers in dat vak onderzoek
heeft gedaan. Op zijne landgoederen zijnde, houdt
hij zich nu en dan met de Jagtbezig; doch fchijnt

'er in 't geheel niet aan verflaafd te zijn, zoo min

als aan het fpel; ook verzekert men algemeen, dat

hij zich met geene Matresfen ophoudt, gelljk zoo
velen zijner voorgangers zulks tôt merkelijke fchade

hunner onderdanen maar al te veel pleegden tedoen.
Van het laauvve bad maakt hij veel gebruik, het zij

dan uit verkiczing, of ter bevordering, of onder-

houding zijner gezondheid.
Dat de Eerfte Conful zich met groote ontwerpen

bezig houdt, is lût zijne wezcnstrekken, die door*

garnis zeer emftig zijn, gemakkelijk te lezen, en

men behoeft het in de gelaat-kunde niet ver gebragt

te hebben, om, hem ziende, bij den eerften aan*

blik te befpeuren, dat hij geen gevvoon mensch is.

Het geen men in een klein Fi-ansch Werkje (i) dat

in ons Land niet zeer algemeen bekend is, van hem

gezegd heeft, fchrijf ik hier vvoordelijk af.

„ Portrait de ÇONAPARTE.

„ Sa taille est moyenne comme celle D'ALBXANDRBJ

„ // tfa qtCenviron trente-deux h trente-trots ans

„ (jn i8ot.), et il réunit les qualités les plus oppo'

» fîtt} réunion qui feulepeutformer le grandhomme,

O) Dotwpavtiar.a ou recueil 6V. Par/: t8oî.
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„ îl joint à une valeur bouillante et à toute épreuve,

„ un fangfroid imperturbable; aux grandes concep-

„ fions du génie, les rufes qiï AumtiAhft fouvent

„ valoir contre les Romains; à la lenteur de la ré*

„ flection,toute la célérité imaginable de t'exécution;

„ a fimpétuojité du premier Age, ï*expérience et la

„ maturité' a"un âge plus avancé; aux talent du

„ guerrier, ceux de la politique la plus profonde, et

„ les vertus de ta fagesfe; les fentimens de thumanité

„ et de la modération, <* (*ambition de la gloire et

„ <* ?audace des conquératis. Une éducationfoignée ,
„ «w étude approfondie de cette partie des mnthé*

„ viatiques, qtfon nomme le génie, les belles àcàa-

„ y?o«x <fe guerre
>

le grand théâtre, #//£ luiprefentait

„ PItalie*îl tôtït a concouru a développer les ïalèns

„ extraordinaires de cet homme prodigieux et àfaire

„ w/> à la France qifelle a ausfi fin WASIIINO
„TO**."(I) J; ! '

• ;:".• : ' ;;";;:. ;

t

: &?

0) Dat fit \\ Afbeeldfel van DOMP.IRTË.
.

» Zijne gertatte Is middelmatlg, gelijk die van ALÏXANDER;

» hij \i flechts 3a a 33 Jaren oud (Iti 1801) en hij ver-

»,
eenigt de tegenflrljdlgfte hoadani|iliedcn ; vereenlglng

»>
die alleen den grooton Man ktm formeren. Hij

>» voegt bij. eene opbruifende kloekmoedigheld en die

»»
aile toets ;knn doorflaan, eene onverfloorbare koel-

» bloedlgheld ; bij de groote bevattin^en van den

»» geest, de llsten welke HANNIBAL menigmaien tegen

»»
de Rottitîiiten deed dlenen) bij de traagheid van de over-

>j weging, ni de mogclijke gezwtodheid .van de uitvoc-
R 3 »»
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De Tvveede Conful, CAMBACÉRÈS , minute bijzon-

,

der uit als Regtsgeleerde, en de Derde, LEBRUN,

als Financier; de laatstgenoemde is ook in de Let-

terkunde bekend door de vertaling yinLaGicrufalem-

me liberata, van TORQUATQTASSO', in.het Fransch,
als me.de; van faA Iliade van HOMERUS in dezelfde

taal; voor de omwenteling heeft hij.ook cenige Wer»

ken over ,de Wetgeving gefchreven.
.

V.
.

>.

'. ..". '•
.

De

„ rin^; bij. de onftuimlgheîd van den eerften leeftijd, de

,, ondervlnding en de rljpheld van meer gevorderde jaren;

„ bij de gaven van den Krljgsraan, die van de «îiepfte Staat-

„ kunde, en de deugden der wijsheidj.de gevqelens van

„ menfchelijkheid en germtigdheid, bij de zucht naar rçera

,, en, bij de ftommoecligheld der overwJnnaars». Eeae wel

„ verzorgde opvoeding, eene diepe ftudievan dat gedeelte

,»
der wlskunde» dat men de génie (vestfngbouwkuncîe)

„ uoerot de fchoone krljgskanfen, het groote tooneel, dat

„ hem Italie aanbood, ailes heeft znmcngeloopen ont de

„ bultengewone gaven vandezên wonderbaarlijken Man te

» ontwikkelen, en on aan Frankr/jk te doen zien, dat het

„ ook zijn' AVASIIINCTON heeft.'*
..

*

De tijdsomlhndighedenhebben ans eenlgzlns pcîcgen-

heid gegeven, om te beoordeelen» An hoc- verre deze Af

bceldlng juist getrotîen zij.
.

OngetWijfeld, welkeook de

vermogens van dezen zonderlingen Man zijn înogen, het

aanhoudend ,wel flagen zijner onderneniliJgen, heeft zeker

niet welnlg tôt zljnen grooten roem bljgedragen. Wij

menfehen zijn in ailes zoo ofhankelijk van het geen niea

gewoou Is geiuk of ongeluk te noemeih
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De kleeding der Confuls was eene fcharlaken rok

met goud borduurfel. Hunne tijtul was: Confuls de

la République,
Kort, nadat ik te Parijs kwam, werd de Vrede

met Engeland gefloten; de Regeringsvorm in Frank'
rijk en elders was gevestigd, en de geheele werelcl,

naar het fcheen in rust. Met deze zoo verlangde

rust vleide men zich dan ook vrij algemeen, en
begon ter naauwernood de geheel ongewone, ge-
noegens des Vredes te fmaken, toen zich, aan het,
door een iangdurig krijgsrumoer, nog fcliier vcrdoofd

oor de vervaàriijkeoorlogskrcetop nicuw deed hooren.
Het lot Vaii Euràpa was nog niet beflist 1 En was de
i8de Eeuw met ongémeene voorvallen geè'indigd, de
verbâzende gebeurtebisfenwaar mede de iode begon

9
worden meer en meer verbazender, te vergeefs,
zoekt men daar een vobrbeeld van in de gofchiede-
nisfen, de ganfehe wercld gewaagd 'er> van met
ontzetting, tôt dat in dezs .dâgcii de aandoeningeu"
en gewaarwordingen, daar door als *t ware worden
verltotnpt,- zoo dat or bijna geen ftof tôt venvon-
dering meer overfchiet.

Nadat de Vrede met Engeland eenige maatt-
deli gefloten was* werd de Ecrite Conful, vol-
gens openbare berigten , aïs een blijk van natio-
nale erkentenis van godsdieuftigcti ijvor; en om
allés in ikn ftaat van rust en kalmte, waar: in
het zich toen bevond, te hatidhaven, om FivM-
tljk verder te doen bloeijen enzv, in zijn post
als Ecrite Conful gedurende zijn* leeftijd bi-ves-

R 4 ti^l.
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tigd. (i) Deze verandering in de Regering, werd

op eene daar bij bepaalde wijze aan de volkskeu-

ze onderworpen : want volgens de Staatsrege*

ling van 1799, waren de Confuls alleen voor tien
jaren benoemd. De twee overige Confuls vver-

den het nu 06k voor hun leven, en daar en bo-

ven aan den Eerften het regt gegeven, om een'

Bnrger, die hem na zijn dood moest opvolgen, te
benoemen. (a)

De verjaardag van den Eerften Conful, en van
de teekening van het Concordaat, weinige dagen

daarna invallende, werd er ter gelijker tijd tôt viering

van de hier boven vermelde verandering in de Staats*

regcling, door geheel Frankrijk een luisterrijk feest

gevierd; het geen te Parijs in dezer Voege gefchied-

de., 's Morgens ten tien uren, werd er eene pleg-

tige Misfe gevierd in de Lieve Vrouwe Kerkj de

Paufelijke Legaat wijdde den Oorn van den Eerften

Conful als Aartsbisfchop van Lyon, 's Namiddags

om vijf uren wierd aldaar een Te Deum met muzijk

gezongen, om, zoo als het berigt luldt, (3) den

Eeuwigen dank te betuigen voor de eeuwigdurend-

held (perpétuité) van het Confulaat van den bevre-

diger van Europa en den herfchepper van den gods«

dienst

(1) Z\Ù onder anderen Détail de ta fête du 15 Awt

an 10 (i8os.)
(a) Zle Articles additionch du 17 Thermidor ati 10

(5 Auguitus 1802.)
(3) Zle Détail de la fête du 15 Août an to (t8eî.)
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dienst. De onderfcheiden Regerings-Collegiën van
Parijs waren hier bij tegenwoordig.

Het Departementaal Beftuur van Parijs, deed ook
heden verfcheiden panden van behoeftigen uit de
lombard losfen, en aân.de eigenaars teruggeven.

's Avonds werden de openbare gebouwen en wo-
ningen van eenige Ambtenaren enz., als gewoonlijk
bij openbare feesten, verlicht; (1) ook werd 'er
gelijk doorgaands bij diergelijke gelegenheden plaats
heeft, op een daar toe opgeflagen ritim orchest, te*

gen den hoofdingang van het Paleis in den Tuin der.
Tuillerient groot Concert gegeven,.waarbij de voor-
naamfteZangers, Zangeresfen en Muzijkanten van de
Itad tegenwoordig waren. Bovendien ftond 'er op eett
der torensvan de Lieve Vrouwê. Kerk een groote
verlichte fter, en een diergelijke op het onvoltooide
gebouw, genaamd la Magdeteine» (a)

.
/;

•Op

(1) Volgens opgemeld berlgt, zou de ganfctyï.Scad

van Parijs algemeen verlicht worden, en leder zich om
het zeerst het voordeel betwihén, om ailes wat het Decrcct
van den behoedende Senaat In de drle Ànikelen (hier na
te noemen) bevat, aan de erkenteiils en aan dé vleijen'dç
hoop van geluk toe te wljden. „

toute la ville de Paris
(dus luldt het) „ fera généralement illuminée, tji c*e(l à
»Wt Ce dtipute l'avantage de vouer à la reconmhfance

» tt à re/polr fiateur du bonheur, tout ce que contient te

11
Décret du Senat-Cotifervatcur dans ces trois Articles**
(O Men zal zich herlnneren, dat de overblijrTels van

toDEwijK
DEN XVI in dit gebouw begraveu werden.

R5
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Op de plaats Vendôme, was een foort van Cok-

ttade gemaakt, beftaande uit honderd verlichte ko-

loinmen 15 à 16 voeten hoog, met opfchriften en
guirlandes verfierd; in het midden (1) itond een
verlichte boom, en om denzelven de nieuwe Staats-

regeling, op doorfchijnende ftof, weike insgelijks van
achteren verlicht was, gefehreven.

Op de riieu\ve;brug ter plaatfe nlwaar voorheen

het ftandbeeld van HENDRIK DEN IV. geftaan had,

was.eenè groote en hooge ftellaadje gemaakt voor

eeft vuurwerk ; naar dien toeftel zoo wel als volgens

het algemeen gerucht, zou het allerprachtigst zijn.

Ik plaatfte mij dan 's avonds omftreeks tien ur«n

onder: hohderde nieuwsgierigen op de brug, voor-

heen Royal toeri National genaamd, en (taarde met

verlangcn de plaats aan, waar de ftellaadje Itoiul.

Na een poosje gewacht te hebben, zag ik eenige

vûurpljlen en diergelijken opgaan, en vervolgens een

groot beeld. Ieder dacht met mij, dat dit flechts «n
begln was; doch men bedroog zich, het vuunverk

was reeds geëindigd.
.

Het verheven voetftuk waar

op het beeld ftond, gelijk ook de bogen van de

brug werden met vetpotten verlicht, en hier me^

liep de. ganfclie vertooning af. Nader bij komende,

2ag ik dat dit beeld op planken die uitgezaagd wa-

ren, was gefehilderd; het had eene lauriertak in

. .

"".;, v....-
.

de

(1) Het Standbeeld van LODÊWIJK DEN XIV werd daar

ter plaatfe, In 16^9 opgorigt; eene Eciuv dnar na werd

de Generaal BONAPARTE Ecrite Conful van Franbijk,
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de eene en eene roi in de andere hand; verVolgëiis

las ik in
c

de openbare nieuwsbladen,1 dat het ver-
beelden nïoest: „ La Renommée enveloppée des rayons
M:dé te Gloire, portant le nom de BONAPARTE au

„ Temple de VImmortalité" (i>
Uit de open venfters van het Paleis der Titille-

rien keken eenige vrouwert, men'meende dat Me-

vrouw BONAPARTE zich onder dezelven bevond.
Ik zag wel een menigte jmveleh of diergelijke klei-
noodiën fchitteren; doch daar hét tamélijk hoog en
duister was, kon ik 'de per'fohën niet ônderkeiinen»

De genoegzamë voile nlaanbfenàm zeer veel van
de'uitvvctliing der kunstve'rlichting.

•

Na deze aanmerkelijke verandering in de Staats-
regeling Verândérde de zakëiVj" ten dien ôpzigte,
ook uitwendig hoe tongs h6e!meer van gedaantc.
Het Patciâ dér Tuillèricn werd nu alleen door. den
Eerften Conful bewobnd, en 'dd Derde Conful had zijn
intrek genomén \\\ het fraaije gcbôuw'in de ftraat
St. Honoré, vôorheen'•'/•''HôteldeNoailles; het kwam
achtérwaarts; aan deh Tuiri van de Tuillèricn uit;
en was dus niet ver van het Paleis van het hoofd
der Regering- ailes kreeg in dat Paleis irieer en meer
hetvoorkôméii van eene hofliouding; het krloélde'er

' : ;. .::..: V{U|

(t)
H

De Faam omgeven van de ftralen des Roems,

» brengende den naam van BONAPARTE naar den Tcmpel

» der Oanerfelijktield."
Het vuurwerk was nangekoiidlgd t\\i een fuperbe feutartifice (een heerlijk vuurwerk.)
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van Officieren in hunne fchitterende monteringen,
Lijfwagten, Hofmeesters en diergelijken., benevens

een zwerm Lakkeijen in hunne kostbàre livereijen,

en op Audientie- pf Gala-dagen, zag-men op het

plein voor het Paleis, hondero'e meestaf prachtige

rijtuigen. | i

Jn devoprname Schpuwburgen is nu ook de ge-

wone zitplaats (Loge) van dçn Eerften. Conful, met
fchitterende verfierfelen omgevcn, en Jn plaats van

een wapen, zoo alszulks aan de Loges fax Vorsten

gcbruikelijk is,zag men hier, van verguld beeldhouw-

wcrk, eene (1er in:cenen eiken, krans.

.
De ftaatfiekoets cler Çoniiils vvas,met acht paarden

beipannen.
. • T, -: n .; ; <;

Behalyen hetlandgoed Malmaifott, bewoonde de

Eerfte Conful vervolgens ookj veejtijds, het voor-
malig,Koninklijk JLusthuis te. St. Cloud; hetzejve

werd aanmerkelijk, herfteld eniVerfraaid.

Aan Lofrcdenaars op Fratikrijks eerften Magiftraat

ontbrak het, zoo als natuqrHjk is, niet: dageliiks

vond men in de meuwsbladen en tydfchriften,

diergelijke ftukken, zpp in onrijm als in ver-

zen. In September, 1803, en dus eenige maatt-

den, nadat ,dc oorlog;triet Engeland,^ iiicuvv uit*

gebarsten was, werd het navolgende Acrojliàh

op hem gemaakt;
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tt/ave guerrier, grand homme aux confeils, aux combats,

Qbfervaleur profond, et fubltme génie
<;APOLÉON, 0 France l 0 ma chère patrie!
\ton bonheur confacre et fa tête et fon bras. •-"

Partout de/et hauts faits féclat, qu'on nous envie,
Wée la renommée occupé les cent voix.
bien ne peut étonner fon fuperbe courage.

% %.
tremble donc Albion; bientôt fur ton rivage
tfl» héros fur/eux il vengera nos droits. (1)

Diergelijke aànftootelijke vleitaal als de Préfet du
Pas de Calais tegen den Eerften Conful bij zijne
komst in dat Département voerde, moet door dien

grooten Veldheer toch naauwelyks bedaardelijk kun-
nen worden aangehoord. (2)

Daar er reeds bij den aanvang van de Regering
van den Conful BONAPARTE, een gerucht liep, als
of hij de Koninklijke Waardigheid zou aannemen,

ge«
(0 Uit de onderteekening bleek de maker te zijn PERROT,

in bedieningbli de Posrérljen; nfdeeHng van Parijs.
(O Voor hun, die zich deze aanfpraak niet meer mogteu

Jicrinneren, zal ik het opinerkelljkst gedeelte daar van hier
vertaald bijvoegen. „ Gerust omirent het noodlot," zegt
de Redenaar: „ weten wij allen dat, om hec geluk en den

» roem \mFrankrijk te verzekeren, om aan alleVolkeren

J>
de vrijheld van den handel en van de zeeën vveder te

n geven, om de vermetele verltoorderj van de rust der
i» twee Werelden te vernederen en eindolijk den vrede aan

»>
de aarde weder te geveo, GOD BONAPARTE fchiep en

n rimte."
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gelijk dit gerucht vervolgens hoe langer hoe fterker

wierd, maakte de dichter LEBRUN (niet de 3e Cou-

,
fui) daar op het volgende vierregelig versje :

,i Le peuple fouverain, qu'un héros fut définire,

„ N'oléira qu'aux lotx;

„ Et Vheureux BONAPARTE est tropgrand pour detcendtt

» Jusqu'au trône des iW#,n (1)

De teekenpen en het graveerijzer, waren zoo wel aïs

het penfeel, ter vereèring der daden van den Eerften

Conful werkzaam : zoo zag men onder anderen bij de

prent-

(t) DU versje is al inede te vînden In het reeds genoea-

ds werkje Bonapartiaua, zie hier de vertaling van hetzelve:

„ IletoppermagtlgeVoIk, datecnheldwhttevcrdedigen»

,»
Zal niet dan aan de wetten gehoorzomen;

„ En de gelukkige BONAPARTE IS te groot, om nedertedalen

„ Tôt den troon der Koningen."

De drang der omftandigheden vorderde, zoo als wij

naderhand vernomen hebben, hier omtrent verendering;

zoo dat de Senaat, overeenkomftig,de voordragt van het

Tribunaat, noodzakelijk oordeelde, omdeKeizerlljkeWaar-

digheld aan den Eerften Conful optedragen enz. ten eiode,

gelijk wij zulks lezen In een uîttrekfcl uit de registers van

gemelde Senaat van 14 Floréal het iade jaar, aau het

l'ranfche Volk aile zijne regten, die hethertvonuen heeft»

en die onzlnnlge het ontwerp hebben van hetzelve te ont-

neinen, te verzekeren enz.



R' E G E R I N G> 259

prentverkoopers eene gekleurde prent hangen, waar-

op hij, als herfteller van den Godsdienst voorko-
men.de, verbeeld wordt eenkruis, dat door eenige

menfchen opgerigt wordt, met de eene hand te on-
derfteunen, en met het zwaard in de andcre, te
befchermen, tegen den aanval van lieden, welkc

men zeer leelijk heeft gemaakt, en die ook te gclij-

ker tijd, door een blikfemftraal getroffen worden.
Op een ander plaatje ziet men een deftig oud man,
naar het fchijnt, volgens de de gewone nfbceldin-

gen, God de Vader, bezig met een tenger mensch
dat voor hem ftaat, zoo als uit het onderfchrift
blijkt te vormen of te fcheppen, aan het aangezigt

van deze menfchelijke gedaante, ter zijde geteekcnd,
erkent men het profilportrait van den Eerften Con-
ful. Het onderfchrift is : Dieu créa le Premier Hom-

me. (God Schiep den Eerften Mensch of den eerften
der Menfchen.) Van aile de afbeeldingen, welke men
van dien verheven Magiftraat zag, was er geen een
waar in hij mij voor kwam goed getroffen te zijn, (i)
mljne vervvondering daar over te kennen gevende, te
raeer, wijl er zoo vêle goede Portraitfchilders te
Parijs zijn, werd mij aldaar geantwoordi dat'er
«ne buitengewone kunst fcheen vereischt te wor-
den, om zulk een buitengewoon mensch, naar be-
hooren af te beelden.

De
(t) Zelfs tôt heden toe heb ik nog geen goed gclljkeiul

afbeeldfel van hem gezien, en Ik twijfel ook, of het *er
fcel beftaat,
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De Regering van het Département en.de Stad Pa*

rijs, beftaat in de volgende Perfonen en Collégien,
als, een Préfet de Police; (i) Hij draagt eenen blaau*

wen rok met zilver geborduurd en rode fjerp; zijn

jaarlijks inkomen is 30,060 francs; een Préfet van
het Département, genoegzaam dezelfde kleeding, en
insgelijks een jaarlijks inkomen van 30,000 francs.

eene Regtbank ter eerfte infiantie, (2) eene Regtbank

van appel, ^Tribunal d'appel), (3) eene crimineth
Regtbank (4) en een Regtbank voor den Koophan»

del. (5) De Leden van dczQ Regtbanken, in hunne

ambstverrigtingen zijnde, hebben eenen zeerwijden

zwarten, fomtijds met gekleurde ftof afgezetten,tab-
baard aan, en eene doctorale muts van dezelfde kleur

op

(1) Irigeheel Frankrljk telt men 6 Préfecturesde Police,

aïs te Parijs, Lyon, Brusfel, Bordeaux, Marfeille ea

Turin, Insgelijks heeft men er 6 Prefecten voor de Zee

(Préfets Maritimes) hun verblijf houdende in onderfcliei-

den Zeehavens.

(a) In de onderfcheiden rlngen (arrondisfemens tus»

munaux) zijn 395 Regtbanken ter eerfter inftantie.

,

(3) Voor geheel Frankrijk telt men 30 Regtbanken vaa

Appel.

(4) In ieder Département Iseene Crlmlneele Regtbank.

(5) Men vindt dezelve In de meeîte Stedeti van eenig

annbelang, ter beftisfing van aile handelszaken zoo te wîter

als te land ; zij vonnisfen ter laatlte inftantie» en zonder

flppdl over aile eifehen de fom van 1000 .Francs niet te

boven gaande; zij hebben dezelfde Regtbank van sppi!l»h

de Regtbanken ter eerfter Inftantie.
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dp het hoofd, de Voorzitters van fommige en mis-
fchien van allen, hebben om die muts een goud of
ziiverboord (galon), voorts wat de ftedelijkeRegering

aangaat, wordt Parijs beftuurd door 12 Munieipali-
teiten, (i) hebbende ieder een Maire en een Raad-
îaunicipaal ; hunne kleeding is almede blaauw met
zilver, en zij hebben een jaarlijks inkomen van
&500 francs. De Magiftraten van zekerheid (Ma~
gijlrats de Sûreté) zijn 6 in getal, ieder heeft zijnen
afzonderlljken ring. Er zijn ia Vrederegtèrs, een
voor iedere Municipaliteit. (2) De klagten over
kleine zaken, worden gedaan aan de civile Corn*

misfarisfen, waar van er ook 12 zijn, een in iedere
Municipale afdeeling. In iedere wijk is ook een Corn*
misfaris van de Politie; deze Commisfarisfen heb-
ben weder eene menigte aan hun ondergefchikte
perfonen, bedienden.en vcrfpieders. De ftads Sol-
daten (Garde Municipale) beftaande in 21 à 2200
man voetvolk en omtrent 200 ruiterlj ftrekt ook voor-
namelijk ten dienfte van de Politie en Juftitie ; zij
zijn even eens als de Gendarmes of Strikruiters be-
hulpzaam bij het aanhouden en overbrengen der ge*
vangenen, (3) bij regtsplegingen enz., verrigtende

ai*

(1) In geheel Frankrljk zijn 47,4^8 Munlclpalitelten
of Genieentebefturen.

(a) Voor aile de Gemeenten door het ganfche Land

2amen 3120.
(3) Ik was pas een paar maanden te Parijs, toen Ik op het

plein voor de Louvre een jong vrouwsperfoon ontmoette,
S dat
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alzoo dat gène waàr toe men bij ons de dienaren

der Jultitic, gdmiikt. Toen ik te Parijs kwam,

werd de ftedelijke dicnst grootendeels nog door ge-

wapcnde Burgers waargonomen, thans zijn dezelve

geheel door bezoldigde troepen vervangen. Behal-

ven dezc itads Soldaten heeft men hier, en in an-

derc voorname fteden van Frankrijk, een corps Brand-

blusfchers (des Pompiers)*, zij zijn als Krijgslieden

gekleed, hebbende een koper hélihet op hethoofd,

en eene fabel opzijde. In ieder der 12afdeelingen

van de ftad, hebben zij een waclithuis, de hoofd-

wacht is in de ftraat St. Louis de la Cité, hetgeen

genoegzaam in het midden is van Parijs; 200 man

houden op deze onderfcheiden postcn de wacht, en

zijn ingevàl van brand terftond gereed; de water.
dragers, die men hier in menigte heeft, zijn daa

ook vcrpligt, om op te komen, en zoo aan de hand

als met hunne wagens of karrcn, water aan te bren-

gen ; het ovcrige guaniizoen is daarbij mede bi>

hulpzaam en ten dien eindè ook van Brandemme-

mers

dat door eeiîl.sje menfchen vervolgd, en kort dar.rna door

een paar Stadsfotdnten gearrefteerd werd, omdat zij, tt:t
11: vernam, lots ^eitolen had. Bij ons eh elders gar.t kx

doorgsans ter dezer gelegenhcld min of meer rmv tôt;
doch hier zag ik

,
'net venvondering, dat een der Solda*

ten, nadnt hij hnai het arrest had aangozegd, hsar op eens

vrienddijke wijze een' crin aanbood, en zoo henen geleiJ-

de; eveu eens of hij met eene minnares wcudelde.
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tters (1) voorzien. In iederen Schouwburg,. ten
tijde dat er gerpeeld wordty hebben er ook eenige
Brândblusfchers de wacht, en 'er ftaat een brandfpuit

met al hetgene daar bij verekscht wordt, gereed.;

de droevige ondervinding heeft hier inzonderhcid
geleerd, dat met daar omirent niet te veel voorzor-
gen kan gebruiken. (2) De inrigting van deze Brand-

l
.

blus-
(0 Deze brandemmers zijn eene foort van hengelman*

den, van binnen met Ieder gevoederd ; zij kwamen mij

voor lifter te zijn dan die, welke wij gewoonlijk bezigen;
ttfsfchlen kan men er op die wijze ook dunner Ieder toe
gebruiken, waar door zij alfhede minder kostbaar, en
alzoo verkieslijk, zouden kunnen zijn. \

(a) De Opéra, welke toen behoorde tôt het ultgeftrekte
gebouw le Palais Royal genaamd, werd In 170*3 door
het vuur verflonden } zij werd weder herbouwd en in
Jatiuarij 1770 weder geopend, tôt zij den 8 Jutiij 1781
andermaal afbrnndde en naar elders verplaatst werd: zoo
fils men in eene volgende Afdeeling zien zal. De fraaije
Schouwburg POctêon in de Voorltad St. Germain, werd
In Mnm 1799, op dcbuiten muren en den voorgovel na,
gtheel ten prool der vlammen; juist werder û&Nijdigaard
gerpeeld, en er wordt vermoed dat het gebomv uit nljd
«sngeftoken Is. Men maakte ter dier gelegcnheid een vler»

regeiig versje In het Fransch en In 't Latijn ; ik plaats. hier
bet Franïcae t

les cendres, les c'éhrls qu'l ici ton oeil contemple,
Hier, des arts, du goût, étaient PAugnfle temple
L'envie a dans Ces lieux* contre Thalie en pleurs
Dt fon cruel Upit fignati les fureurs*

S 2 Ga-
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blusfcherë, word hier dan algemeen geroemd, (i) en
ik geloof met zeer Veel reden: want in de drie jaren,
welke ik: grootendeels te Parijs ben geweest, is 'er

in die aanmerkelijke ftad, voor zoo veel mij bekend

is, fkchts tweemaal brand van aanbelang ontftaan,

te weten eens aan de korenhal^ (2) welke éditer

!
.

.-
•

fpoe«

Gelukklg ontftond de brand 's morgens om zeven uren,

zoo dat 'er geene menfchen in vergaderd waren ; eenige

Soldaten en Brandbîusfctiers hebben *er echter het levés bîj

verloren.
(1) Reeds in het begln van de vorlgeeeuw nam deze

Inrigtîng eeh' daiivang; eerst had men maar 13 brcndfpuî-

ten, welk getal vervolgens op 30 gebragtwerd, waarbîj

men Pompgasten aanftelde; v&n tijd tôt tijd bragt tnert het

daar mcde tôt dien grand van vohnaaktlield, welken mo
thans bereikt heeft.

(a) Dît fraalje gebouw heeft eene ronde gedaanta en

ftnat geheel op zich zelve* vijf en twinttg bogen aile va.n

dezelfde grootte en met ijzere hekken gefloten, dlenea

tôt Ingangen; rondom van blnnen Is eene gewelfde g*l*fij

rustende op Tostaanfche Kolommen; boven deze gilerlj

zijn de graanzolders, en In het mldden van het gebouw eene

mime plaats door eenen houten koepel met glazen miter:,

of zoogenaamde lantaarn, gedekt; deze koepel van IM

voeten middellljtis, en dus van eene ongemeene grootte»

werd geheel door de vlam vernleld ; doch het overlge vsfl

het gebouw, van gehouwen fteen zljnde, welnlg beBa»

tllgd. Naar Ik vernam, was de brand ontftaan door <k

onvoorzigtlgheid van Loodgieters, welke in de goten oet

vuur waren bezlg geweest* ï



R E G E R I N Gé &6$

fpoèdig is gebîuscht geworden, encens bij eenen
vonrnamen rijtuigcnmaker op de Boulevard Italien,
waardoor' een aanmerkelijk gebouw, genoegzaam
geheel isin de asch gelegd. Is 'er al eens meer
brand gew<Jest'$ door de fpoedige hulp, géene groote
fchade Veroofzaakt ; hebbonde, werd men zulks
buiten de< buurt,. daar'het vobrviel, niet gewaar?
hetgeen te minder vcnvondering moet 1>aren,
als men in aanmerking neemt, dat men hier, bij
dergelijke gelegenheden, no.ch klok noch trommel
hôort.

,
:••

; ?;,-;?
Behalve het groote of *s Lands rostkantoor*'

lieeft men hier ook tôt gerijF der ihgezettnen, dû
zoogetiaamde kleinc Post, (la'petite Poste)*, zij Werd
in 170*0 opgerigt, en ueltaat;in 200 buslèn in do
onderfcheiden wijkeh van de1 Had Verdeclid, waarop
men niet alleen de brievérïf voor andere plaatfen,
ftéden en landen kan bczôrgcn; maar 'door welk
rniddel men zelfs bùmen Parijs brieftvisfeling hôûdt,
zoo dat men op deze wijze,"aan déft eeh of ander"
fchrijvende, al woont die perfoon ook in een'afge-
legcn gedeeltc vm Parijs, na Vefloop.van drie ureiï
weder antwoord kan hebben, niïts men die briçveti
op den beftemden tijd bezorgd, worderide de busfeiï
op vastgeftelde uren, verfcheidenmalen daags, (ik
fleen zesmaal) door daartpe aangeftelde perfonen
geledigd. De brieven voor andere ftedcn of plaatfen

*
moeten voor den middag bezorgd worden; na dlen
tifrHs men verpligt, om dezelve op de groote Post

S 3 te
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te-brengên, wilsmen dat zljdenaelfden.dag vertrek?

•^en.'.'(l)- •'-'.•.'. ;' i-\:\.:.>:\: Ww.'Xi a'.. ...
r,- Men heeft hier ook een. yan de/s Lands Mun-

ten, (2) in eenfraai gebouw,; aan.tienjoever van
de Seine, digt bij de Pont Neuf (3).. We.inig tijds ge«

leden, heeftmen een nieuw fobrt van fchroeven ttitge-

yonden, waarmedehctgelddaargcmuiitwordt(4)^

.vmi J.
.

•
::•.,'.. De

:".'(i^ Met'Algemeen of H Lands Postkantoor alhier is

m!eerï zeef grôot: gebouw en komt mij voor zeer goed

ingerigt te zijn ; het verbizend uitgebreid beftuur, dat hier

bij'hopdzaakelljk plaats hioét hebben, is verdéeld in onder*

fchelden Bureau'su ceiiiVreemdelirig behoeft zich fléchis

fcij den portier aân don Jngangaan te melden, omonder*

rigt
1 te -worden waar bjj,.;wez1eii moet. Met genoegen

n,eem ik deze gelegeiihejcL;W3(ar, ,ora ,met.teen woord te

gewogen, van de vriet^elijke.bebandeling, welke Ik hier

dilfwJjs,. fcljoon geheel onjbekepd,,faeb pndervonden; dij

Is b!j ons waarlijk oyéral het geval niet. Eens kwam ik on»

derzpek doeu naar,een brièf, wejken lit meendedat verlorea

was; men annyoorde mij op eene zeer befcheiden wijze:

„ Mohfitur une lettre peut s'égarer ici t mais elle nefs

„ perd Jamais." En,'ln der dand, het bpfchrift niet naauw-

keurlg zljnde, kwam hij nadèrhand'te re£t.
'. (2) De 9 overige zijn te Perpignan, Êajiiïitél Bordeaux,

Nantes Kysfel, Straatsburg* Lyon, Genève éÙMarfeilte.

' (3)fMeti vlndt daar ook eene zeer uîtgebrelde ver«'

melfag van erts- en; deifiloften in eene nette en bevallîgô

ordo'gèfehikt; men kan die op bepsslde dsgen bezigtlgen.

(4) Sedert de omwenteling heeft men hfcr.bet geldal

op
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De Munt varç de Gedenkpenningen (Médailles)
U onflcr fie groote galerij van d? .Louvre. Het Ka-
binet .van Gedenkpenningen van vermaarde Mannen,
ten tijde yan de omwenteling, is in de ftraat du
Grand Chartier mi Marais.

De• onderfcheide hooge en minderc Regtbanken,
welke, te./Vî/v/f :beftaan, houden aile zftting in het
groote en aanzicnlijke gebouw, le Palais de jfiifiice
genaamd. Algemeen hoordeik de gewone behan-
deling en bcftiering des Regts alhier prijzen, eu
naar het mij is yoprgekomen, is zulks. gansch niet
onverdiend.

,;
De inrigting van het gejiworcn Goe-

roanlchap (Je ffttry), die, in Engeland rccds lang,, en
in Frankrijk fldcrt 1790, beltaat, behoorde ipijns
bedunkens, overal nagevolgd te worden. Deze gc».

zworene zijn geen.Regtsgcleerden, maar eenvoudig
lifden van .een goed gedrag en gezond oordecl.
Alvorens hier de zaak van crjminecl befchuldigdçn
voor den Rcgter ter vonnkfiug gebragt wordt, zijn
;2ijhet, die daar naar eerithet.naauwkeiuigfto ojtr
derzoek doeu; zy hoorcn de bcfchuldigers en der-
zelver getuigen, en oordeelen vervolgens in goeden
gemoedej en volgens Juin geweten, of de aange-

klaag-

op vêle ondetfcheidcn wljze gortcmpeld j zoo dat men
nog in omloop vlndc ftuhken mec het hoofd van LODRWIJK
XVI als Koning en als ConlHmtiorcd Konïng, vervoigens
met het ziunebecld van de Rcptibikk, van BO»NAPARTÉ ûjs
Couful, als Kcizer enz.

S4
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klaagde fchuldig is, al dan niet (i) heeft heteerfte
plaats, dan wordt het de zaak van den Wetgeleer»
den Regter, om de zoodanige te vo.nnisfen; in het

laatfte geval wordt de befchuldigde ontflagen,
De uitoefeuingeu van het lijfttraftelijk regt gc-

fchieden hier openlijk. Niet alleen de befchuldigde,

maar ook de befchuldiger en getuigen, worden in

*t openbaar, en de laatften in tegenwoordigheid van
den eerstgenoemden gehoord, die daarbij op eene
verheven plaats aan de Hnkerhand van de Reg-

ters, tusfchen twee Gendarmes gezeten is. De

yury 'er bij tegenwoordig zijnde, zitten de Le«

den van dezelve tegen over den befchuldigden, aan

de regterhand van den Regter (Q). De zaak vaa
befchuldigden, word ook door Regtsgeleerden {hoi>

tnes de toi), openlijk verdedigd en bepleit. Dik-

wijls was ik bij diergelijke Regtsplegingen tegen-

woordig, doch nimmer heb ik befchuldigden of ge-

vangenen, welke ook hutine misdaad konde zijn,

dôbr harde woorden, kwalijk hooren bejegenen, veel

minder door daden zien mishandelen(3), gelijk ziilto,
helaas! in andere landen, hoe zeer *er de pijnbank

js afgefçhaft, nog maar al te veel plaats heeft.
Ach.

(1) In geval ven 5taatsmlsdiden word de Jury wel eens

buiten werking gefteld, gelijk zulks gedurende itiija ver-

blijf tp Parijs nog heeft plants gehad.
(a) Onderling raadplegende gaat de Jut v in een afron-

derlijk, voor hun gefchikt, vertrek.
(3) îk heb ook ni«:t vernomeo dat zulks in zaken, to:
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Achterwaards boven de zitplaatfen der Regters,
zijn tafelen geplaatst, waar op met groote Icttéren
eenige Artikclen uit het Lijfftraftelijk Wetbock, op
de billljkheid en menschlieveudheid gegrond, zijn
gefchreven, naar welke de gevangenen moeten be-
handeld worden, en op welke zij zich alzoo, wan-
reer het noodig mogt zijn, ahijd zouden kunnen be-

roepen. Twce borstbeelden zijn boven de deuren

aan beide zijdeu van die tafelen geplaatst: het eene
is dat van den ftrengen BUUTUS, en het andere dat

van den goeden en zachtaardigen J. J, ROUSSEAU.

De ruime plaats voor de toehoorders is aan het
tegenovergeftelde einde van de zaal; zij is eene foort

van Balcon, waar van de grond van achteren tiaar vo-
ren is afhellende, zbodat de achterfte perfonen over
de voorfte kunnen henen zien. Door eene baîie is
dit gedeelte van het overige der zaal afgefcheiden,

en heeft ook eenen bijzonderen ingang. Ieder een kan
hier uit en ingaan naar goedvinden, zoo wel armen
in hunne morfige en gefch'eurde kleeding als rijken in
hun prachtig gewaad, en wel zonder da,ar toe alvo-
rens eenig verlof noodig te hebben. Dat men 'er zich
zeer ftil moet houden, fpreekt van zelfs; de man-

nen

den gewonen Ioop der Juftitie behoorende, immér plnats
heeft : de Regter zich nacr het oordeel van den Juiy ge-
dragende, behoeft men hier door geweld of list geene be-
kentenis den befchuldigden af te persfen of te ontwriugen. —
Heil zij hun, die zulk eene weldadige inrigting hebben
jngevoerdl

s5
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ncti moetcn hunne hocden afncmcn bij het inkomen,

waar bij dan ook zoo wel als bij het uitgaan, aile

geraas zoo veel docnlijk vermijd wordt: een fchild-

wacht, aan den ingang geplaatst, is verpligt voor
de inftandhouding der goede o'rde, ten dezen op«
zigte,des noods,(te zorgen (i)

Ten tijde van de beruchte zamenzwering tegen
het leven van den .Eerften Conful, toen de yerdien»

ftelijke en zoo algemeen gcacïne Generaal MOREAU

mede onder de befchuldigden in deze zaak ver-
fcheen, venyekte, deze zaak, zoo bij Burgers a!s

Krijgslieden, geene geringe gemoedsaandoening;
fçhier overal hoonle men daar van geduiig met de

grootfte deelneming fpreken, zelfs op de openbare

(traten, door eenige bij elkanderen ftaande menfchen.
De in druk algemeen verfpreide aanfpraak^van dien

Generaal (a), werd algemeen gekocht eu.gdezen,

.
(i) Hoewel KOTZEBUB, >n zijn reeds genoerade werfc

over Parijs, însgelijks ,over deze l'ijfltréftelijkè regtbai*

fpreekt, en daar bij ook yaïj ëen pnar verliporen, die hij cr

heeft bijgewoond, verflâg' doet, heb ik éditer gemeend

deze mijne nsnteeke;:ingen, als belle!zendc h<-t èon en snder

dat men bij dien Schrijver niet vindt, hier te raoeten bij*

voegen.
(a) Discours prononcé par le General' MOREAU eu

Tribunal Criminel fpêçial £rV. Na zijne gevoelens en

handehvijze te hebben opengeietfd, befluit de Spreker ia

dezer voege: „ Magiflraten, ik heb V niets meer te zeg-

„ gen. Zoodanig was miju karakter, zoodanij was wï1
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en met ongeduld fchecn men den uitflag van deze,
zoo veel geruchunakcncie, zaaktegcmoettczten(j),
sr :•.:;...•.. '

.;
./:...*•'•.:•

•
'•

?,-«

„
jrcheeié ieveff, '!Ik behiig vôor hot'iia'nfohijn tes HenYcIs

„ en der Menfchen do onfehuld en de opregtheid van

„ mijn gedrrp:: Gij'.ieden weet uwe pb'gtcn, Frahkrijk

„ lioort U, Europa befchomvt V en het Nageflicht ver»

„ wacht V." Men zal zich hçrlnreren, dat gemeîde Gc-
neraal Teeds eenigen tijd te voren, Mi eenen brlef aan den
Eerften Conful, zijne onfehuld plegdg/had betuigd. In
hoe verre deze betuigingen al dan niet gegrond zijn, fUat

ODS hier niet te onderzoQken.
.(t) Dezelve Is algemeen bekend çn ljgt zekernog versety

ia het geheugen van een Ieder, die maar eenige kennis drr.agt

san de openbare gebeurtenisfen .onze; dagen. Hoe. zeeç
ik geen |usç had, oin het yonnis derter dpod veroordeelden,

te zien uitvoeren, witde ik hen eçhterzïen, toen zij naar
de geregisplaats gevoerd werden,. en. had daar toe zeec
gcedç gelegenheid. Zij waren twaalf in jjétaf, eu zaten op
crie open wagens, volgens gètvoomë"; de vermaardé
GEORGES CADOUDEL ftond bf zatf bbven de anderen verhe-

vea ôp den eerften wagen, voor afin ; 'hij zag cr bedaard

en onverfchrokken uit ; bij hem ftond de Scherpregter.
De andere perfonen fchenen meestal zeer ontficld en neér-
flagtig. Bij Ieder der gevor.nisden zat een priester, en
voor en achter deze wagens trokken fterke detachomenten
Ruiterij. De bruggen en kaaijen, langs welke deze oprogt
moe$?gaan, waren, nleuegenftaande.menhet fle'chrs eenige
tretj te voren geweteu had, opgepropt vol menfcVa, en
het was zeer warm. Hier en daar had ik reeds eenige
kgen geleden horen fpreken van zekere geweldadjge

on»
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Digt bij het Palais de Juftice wonende, had ik

des te meer gelegenheid, om veel van het een en an«

der, deze ganfche zaak betreftende, te hooren en te
&içn; doch ik zal mij daar over.Jiefst niet verder

uitlaten,
Onder aile de Regtbanken, welke te Parijs ver»

gaderen en zitting houdcn in dit ruime gebouw;
is het Tribunal de Casfation, de eerfte Regtbank

van Frankrijk* Het was in de groote Vtrga»

derzaal dezer Regtbank, dat LODEWIJK DE XVI,

de vermaarde zitting hield, waàrmede de omwente.
ling eenen aanvang ïiam. De Revolutionaire Regt-

bank (le Tribunal Revolutionaire) hield 'er vervo!?

gens hare vergaderingen. Tervvijl ik te Parijs was,
werd deze zaal opgemaakt en met fraaije tapijten

ùit de fabrick desGobelius behangen; dit gefchiedde

bij de plegtige en luisterrijke inhuldiging van den

Grootregteri Ministér der Juftitie;'waar van het

mij niet ongepast yoorkomt, ter dezer gelegenheid

verflag te doen1, De plegtigheid gefchiedde den 27^11

December 1802.. Men was,reeds eenige dagen te

voren bezig geweest met daar voor in het Palais di

jfttfiice, de woodige tocbereidfelen te maken; ond;r

andere was/er de zaal der Procureurs, die zoo groct

is, als menig aanzienlijke kerk, een fraai altaaren

or«

ondernemingen, welke men vermoedde dat ter dezer gelé*

genheid plaats zouden hebben; doch het zij dit vermoedci

ongegrond was of dat deswegens gepaste maatregelen W4*

ten genomen, ailes Hep Ail en rustig af.
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orchest voor eene groote menigte muzijkanten, op-
gerigt; dit ailes was ook rondom behangen, met
fchoone tapijten uit de fabriek des Cobelius. 's Mid-
dags om twaaif uuren begon de Aartsbisfchop van
Parijs, in tegenwoordigheid van de voornaamft'e

Magiftraats Perfonen, hier de misfe, waarbij zich

een keurlijk muzljk lict hooren. Deze geëindigd zijn-

de, ging de Grootregter (1) aan het hoofd van de

Leden van het Tribunal de Casfation, de Afgevaar-
digden van de Leden van het Gouvernement enz.,
benevens de Aartsbisfchoppen, en verdere geestelij»

ken, allen inprachtige ftaatfieklederen uitgedost (2),
in

(O De Heer RÉGNIER. Hij is Minlster van de alge»

taeenc Juftitic en Politie van gansch Frankrljk.
(a) De gewone ftaaifiekleding van den Grootregter be-

finai in eene dépende pronk-tabbaard (fmarre) van fchar-

Men, zijde of fluvveel, met een fjerp van dezelfde kleur

en goudeu franjes (glands) eene lang afhangende kanten das,
laog rond haar en eene zwart iluwelen doctorale muts met
goud boordfel op het hoofd. Bij plegtige gelegenheden,

zoo als de hier voormelde, heeft hij over die fimarre nog
eenen anderen korten tabbaard of toga van donker violetkleur
fluweel of zijde, met opeïi en afhangende raouwen , zijn*
dedezelve, zoo wel als de toga, van voren met hermelrjn
bont bezet. In plaats van de zwarte heeft hij dan ook
eene muts van donker violetkleur fluweel met een breed
goud boordfel. In zijn hôtel of elders bulten het paleis

van het Gouvernement, de Senaat, de Staatsraad of het
Tribunal de Casfation, is hij eenvoudiger gekleed: heb»
bsnde dan alleen eene langea tabbaard van zwarte zijde

of
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in ftatigen optogt, tôt in de zaal van het Tribunal

de Casfation, alwaar de Grootregter op eenen vtr-
heven zetel geplaatst, met eene aanfpraak de zitting

opende. Na afloop van dezelve, begaf zich de

trein tôt aan den grooten ingang van het Paleis, waar
hunne koe.tfen verzeld van detachementen ruiterij

en eene menîgte liverijbedienden, hun waren wach»

tende. De koets van dan Grootregter, alsmede die

van den Aansbisfchop waren met vier paarden be-

fpannen. In dezelfde orde als men gekomen was,
trok men nu naar het hôtel van den Grootregter

terug. !

De voorname Regtbanken veranderden vervolgens

ook van benaming, en werden iri plaats van Tri-

bunal, Cour (Hof) geheten: zoo als Cour de Casfr

tien, Cour d'appel, enz.
Het Geregts-Hof ter vernietiging van vonnisfen

(Cour de Casfation), beftaat uit 48 Regters, voor

hun leven benoemd, op een jaargeld van 10,000
francs. De werkzaamheden van dat Hof, zijn ver-

deeld in afdeelingen (Sections), der civile en cri-

minele verzoekfchriften.
De kleeding der Leden van dat Geregts-Hof be-

ftaat op de gewone audientiedagen, wanneer de

Kamers afzonderlijk vergaderd zijn, in eenen flepen»

den pronktabbaard (Simarre), van zwarte zijde,

omgord met eene rode fjerp met gonden franjes

(glands)

of fluweel, met gefloten en enge mouwen, eenen hoed

van zwarte zijde, kanten das en roudbaugende bareu.



R E G E R I N G. «7$

(glands) en daar over eene toga van zwarte wolle
ft.»f, met zeer wijdc nu•mven ; eene afhangende das

van wit batist, lange loshangeude haren, en eene
effen zwarte zijdcn doctorale muts op-liet hoofd;
die van den Prefidcnt en Vice-Palident, zijn met

een goud boordfel.

Op de audientiedagen van de vereenigde Kamers

eu bij plcgtige gekgendheden, hebben zij in plaats

van de zwarte eene rode toga van dezelfde ftof

en nrnkfel als de eerstgenoemde; de muts is dan

van fluweel em met een goud boordfel voor al de
Leden, en van den Prefident en Yice-Prefident,

met dubbeld goud borduurfel; de hangende das moet
dan ook van kant zijn.

De Commisfaiisfen of Procureurs van het Gou-
vernement bij dat Gercgts-Hof, hebben om hunne

zwarte toga aan de voorzijde en aan de mouwen een
rood boordfel, en aan de zwarte toga een wit boordfel.

De Ecrfte Griflier heefc dezelfde kleeding als de
Leden, doch zonrier goud.

De Onder-Griflkrs en Commifen hebben alleen

zwarte tabbaarden en niutfen van wollen ftof.
Men kan zich voorftellen, dat vooral de groote

ftaaifieklediug van die Regters, voor hun, die 'emiec
san gewoon zijn , eene vreemde vertooning moet
maken. Deze Regtbank vergadert gelijk al de ove-
tige, in het openbaar, ik heb die Vergadering ai-
zoo verfcheidenmalen bijgewoond, eu 'er fomtiids
zeer welfprekende, en, naar het mij voorkwam,
doorvvrochte redevoeringen gehoord.

Als
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Als zeer zonderling zal het ook den meciten
vreemdelingen voorkomen, ja, men zal het zelfs
misfelijk vinden, van in de aanzienlijke galerijen

van dit Paleis, welke tôt toegangen naar de onder-
fcheiden Regtbanken dienen, behalve eenige boe-

kenkramen, niet alleen modewinkels, koflijhuizen,

enz. maar zelfs verfchelden poppekramen aantetreffea.
Kindcrfpeelgoed en modetuig te koop te vinden, in

een gebouw, waar fchier dagelijks over leven of

dood geoordeeld wordt; zulke beuzelarijen uitge-

kraamd te zten,. in daartoe gefchikte winkels aan

beide zijden van galerijen, waar in men alleen door

de dikke gewelven, en het aanhoudend gewoeldcr

voorbijgaande, belet wordt, om het zuchten en watt»

hopig kermen van zoovele rampzaligen, het ake-

lig geluid der zware deuren, en het ontroerend ge-
kras der ftevige floten en grendelen te hooren (i).-.*
Hoe dikwijls ik ook hier kwam, ik kon mij aan

dit gezigt niet gewennen.
Meer gepast en huttiger zijn de openbare fchrijvers

(Ecrivains Publics) welke hier insgclijks in hunne

kantoortjes .of flechts aan tafeltjes in de galerijen

op

(i) De ùltgeftrekte gevangenîsfen der gedetîneerden

tan deze Stad en het Département zijn in het onderfle

gedeelte van dit Paleis; de hoofdingang daar van Is cp het

voorplein ter regter zijde van den grooten trap; bieneo»

waards zijn 'er afzonderlijke opgangen ,
gemeenf«&"P

bebbende met de lijfllralfelijke regtbanken.
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op dé zaal der Procureurs zitten (1). Bij hun kan

men voor eenen matigen prljs, een ofander klein ver-
zoekfchrift, een memorie ôf briefgcftold, of het een
of ander ftuk afgefchreven krijgen; het geen voôr vêle
lieden, die hierte doen hebben, zeer gerijfelijk is.,

De oude gottifche.Kapel aan dit Paleis gelegen;

en voorheen do Heilige'Kapel (la Sainte Chapelle)
genaamd (a)j'is, naar-verfeheiden jaren ledig #e*»

ftaan te hebbërî, terwijl'jik
* nog; te Parijs vus, op

eene nette en gefchikte wijze ingerigt tôt eene fodrt

van Bibliotheèkyof bewaaTplaat3'der registers,archit
ven, en'andere ftukken-en papieren tôt de Regt-
banken enz*,, welke in dit Paleis zitting hoùden*
behoorende. ^^

• •
"'. .'lai-;-.;., J ' :<.<

Daar men de befchrijving-en•gefohiedenis van
' ,-.•.- '

s <. :r.:low) v " »•. :', ,,, ' dit''' ' ':.\ ••.,• ! L'.li'•/.-. ...' :

•
:-: r.Mt i -;,;.

(t)Hier en daar.!n 4e flraten dezer ftad vind.men.pojj
diergelijke kraaratjesrof karnoorijes; bpveOj deselvo leest

raen doorgaans Ecrivain.. Pti6lfçi:hst.$\it\im} van minne-
brieve,ij is. dik,vvils geene der mjnste bozigbeden van; deze
lieden. '"' ' ' ""_[" ' '

.

' _'
:

' ^

(2) Ora dat zij door Konîng LODEWIJK ,
genaaind de

Heîlige, ter plaatfing van onderfchéidèn kostbarëen hb'og-
gefehatte reliquiën omtrent het midden van de 13e eeuw
gebôuwd werd-, gelijk mènrélders oraflandlg beïchreVen

;Vindt. Onder diè'heilige.ovëtblijflels bevond zich ook
eene ddornerikroon, zijnde, naar men vêrzëkerdë,*"de-
zelfde, waar mede J. C. werd gemarteld, bènevehs rfe
Meederen welke hij in zijne'':k1ndschheid zoude- gedragen
bebbeo.

• .•-; ; ;: K_ -•;','•'; .? .:.-..:.-•,»'! ...:.'
T
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dit Paleis, als de woning van verfcheide Koi-iu»

gen en vervolgens, de yergaderplaats van het be»

ruchtc Parlement bij nnderen in liet breedevindt,

zou het overtollig. zijn'ora hier van meerder te

zeggen, dan dat men in de ftraat genaamd de

h Barillcrie, in dm voorgeVel van den vlcugel van
dit Paleis, naar de kant van "de ;brùg St. Michel,

een vfraaij ftuk beèldhouwwerk en basreliefxMi,
wàarop het afleggcn van:den burgerlljken ced, door

aile- de. geestelijke Overheden,zoo yan de- Wcreld*

lljke als Kloosterordcnsj ;voor het Kollegie genaamd

fa Chambre 'des Comptes,TZOO> aïs dit in-het begia

van de oniwentelihg plaats had,; ,worrdt afgebeeld;

gelijk uit het onderfchrift Serment Civique blijkt.'
,

Voor de omwentcliug,oefeiidê men hier en el*

dèrs in Frankrijk geiïoegzaam dezelfde doodftrafFtn

uit, als in de inceste landen van Eurcpa; federt

dièli tijd worden de'lnisdadijèrs', --wï-Ikè hïïn leven

véfbehr'd7 hebbenJ, hoedanig ook hunriôrriisdaad zça
môge', allen^op dézèîiilè wljzë geftfafti te wcten door
middéï van de Guillotine, door fhènîgv'uldige afbeeî»

çjingen en befchrijvlngen, ook onder ons genoég be*

kentj (i). Of deze verandering in der daad weleene

.,.-...' .'....,.. ver*

!.;<(.!).De Arts Gqm.oTiN,, naar wien dit werktuig ge-

.noemd is, bragt het door,,zijne aanprijzîng in werkîdg,

niet,uit wreedhe|d, gelijk velen zich yerkeerdelijk ver-

beel^çrij maar in tegendeel, ,om,daar dopr hetlijdenvan
Zjjnen rampzaligeuevenmensch.zop veel mpgelijk te verkor-

ten. Diergelijk werktuig was nogtans resds in veel na-
ge-
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vcrbetering is, hier over is men het zelfs in Frank-
rijk niet eens. Onder de aanmerkingen welke ge-
maakt werden, op het Wctboek van 1791 over de
ftraffen, (Code de 1791 fur les peines) door den
Staatsraad onder het Voorzitterfchap van den Eer-
ften Conful in het laatst van 1803, las ik dan ook
het volgende:.... „ Si Pon perfiftè à penfer que

„ le même genre de mort doit terminer la vie de

„ tous les condamnés pour crime capital, ne convien-

„ drait il pas, vu la demoraiifation née de vos dis-

„ fentions civiles} que dans certains cas Pimagina-

„ tlon de la multitudefutfrappéepar quelquespeines

„ ou flétrisfures qui précédasfent ou fuivisfent te

„ dernier fupplice? *

„ // est des crimes, dont Patrocité est telle, qu'ils

„ méritent d'être particulièrement fignales pour en

»<
redoubler Phorreur: peut'être Pamende honorable

il-avant-lé fuplice et Pexpofitions des cadavres des

„ grands criminels, après qu'ils ont fubi la peine,

„ ferait elle propre à faire une grande et falutaire

„ impresfion." (1)
' Gaar-

gere jaren. bekend, gelijk dit onder anderen blijkt uit de
Doidt-Kiitt van de Levendige van onzen grooten'Dichter
GATS

, en waar bij men zelfs de afbeelding in een plaatje
vindt,

Naar meu mij -verzekerde, leefde GUILLOTIN nog te
?*rij$t terwijl ik mij daar bevond; ikherinner mij echter
oiet, van hem imraer gezien te hebben,

(0 DM is: „ Indien men volhardt met. te denken dat

Ta „ de-
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Gaame zal.men mij toeftaan,- dat de misdaadvan
eenige ftukken valfche munt geflagen of gegoten te
hebben, niet gelijk liant met die van eenen Vader,
welke zijne huwbare Dochter, alleen om zich van
het op haar beftorven goed meester te maken, M
rijp overleg, door middel van rottekruid doet omko-

raen; evenwel zag ik hier, deze beide raisdadigers,
flechts

.
korten tijd na elkanderen, op dezelfde

wijze door xle Guillotine ter dood brengen.
Het ^edurig. levt'iidig houden en aanmoedigen van

het denkbeeld vàn eer in het tarten van gevaren,

en het niet vreezen van den dood,,als zoo nood-

zakelijk onder volkeren, die gedurig in oorlog, en

alzoo telkens in gevaar zijn, ook hier eenen vrij

algemeencn invloed hebbende, ziet meu 'er demis-

>
\ ,!!.'. '.

v .da»

,,"dezelfdc wijze van fterven het.Ieven.moet eindigen vaa

,, aile de gevonnisdeii om.hoofdmîsdaden, zou het niet

,»
geraderj zijn, aangezien de z.edenloosheid,;uit onze

„ burgerHjke verdeeldheden.geboren, dat in zekere geval*

„ len, de verbeelding van de menigte werd getroflen,

„ door eenige ftraften of fchandvlekken, welke de laatïlc

„ ftrafoefening voorafgingen of opvolgden?

„ *Er zijn mîsdaderi waar van de gruwelijkheid zooda*

,,-nig is1, dat-zij véfdténen bijzonderlijk gekenmerkt te

,, worden, om *ér de affchuwelijkheid van te verdubbe*

„ len: misfehieu dat de opsnlijke boete voor de ftrafdefe*

i, ning, en de ten toonftelling van den dooden romp der

,, groote misdadigerS,' nadat zij de: ftraf hebben onder*

„ gaan, gefchikt zoùde zijn ont eenen
>
grooten en heil*

„:zamen indruk te-maken." '
<

'' '
- v
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dadigers (zoo als ik, van zeden en gewoontens fprc-
kende, te voren recds heb doen ' opmerkcn) niet al-

leen moedig en bedaard fterven; maar zelfs de val-
khi van'de ware kloekmoedigheid niet onderichei-
dende, zeer dikwijls" op de allervermetelfto en aan-
ftootelijkfte wyze het fchavot betreden, en fpottende
de doodftrafondergaan. Zoo zag ik eens een roover
en moordenaar (i), reeds voor de akelige, nog
door het bloed zijns makkers befpattc flagtbank ftaau-
de, den barmhartigen Pricster met grijze haren,
die hem in zijne laatfte, zoo ontzaggelijke, oogen-
blikken wilde troosten en bijftaan , met fmaad en
Ichimp bejegenen, en niettegenftaande de goedhartig-
(le dcelneming op het gelaat van den grijsaard dui-
delijk te lezen was, en tranen van mcdedoogcn uit
zijne oogen yloeiden, met de grievendfte minachting
behandelde, zoodanig dat hij het kruisbeeld, het-

geen volgens gebruik derRoomsch-Katholijken, hem
door den bedieriaar van dat geloof werd voorge-
houden, op de honendfte wijze van zich trachtte af
te ftooten. Editer heeft men hem zekerlijk befchouwd
als tôt dit geloofsgenootfchap behoorende (2), doch

al

(1) Moordenaars hebben bij het ten uitvoerbrecgen van
liet doodvonnis een rood manteltje om de fchouders han-

g<?n, men noemt het in vonnlsfen enz., een rood hemd
{"ne cbemije rouge).

(a) Omdat hij door een Priester van hetzelve werd
verzeld: want, gelijkzulks billijk is, word aan Proteflan-
•sn insgelijks een Leeraar van hunne gezindheid toege-

T 3 flann,
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al had hij noch tôt dit, noch tôt eenige andere goda-

dienftige gezindheid behoord; welk een redelijk

mensch zalzulk eene handelwijze niet met veront»
waardiging afkeuren? Ondertusfchen vinden zij,
welke zich het on'gevoeligfte vertoonen en het on*

befchaamdfte gedragen, doorgaans onder de menigte,

de meeste toejuichers.
Een ander misdadiger, nog in den bloei zijnes

levens, juist op den eerften lented2g, ter dood ge»

bragt zullende worden, had, voor dat hij naar de

ftrafplaats werd gevoerd, eene bloem gevraagd, en

men had hem eenen hyacint, naar het mij voor»

kwam, gegeven; met dezen in den mond, beklom

hij het treurtooneel, naar het fcheen, zeer onvcr*

fchrokken en gelaten, bemoeide zich, zonder zich

ergerlijk té gedragen, weinig met den Priester, die

hem verzelde, weigerde echter de bloem uit don

mond te leggen, zoo als deze fcheen te verlangen;

ftaarde een oogenblik, net doodelijk werktuig, dat

hem

ftaan, en hoe zeer ik 'er geen voorbeeld van weet, twljfd

ik niet of hetzelve zou omirent Joden, Indien zij ZUIKS

mogten verkiezen, eveneens plaats hebben. In *t begia

toen Ik te Parijs kwam, zag men de'Priesters ter ditf

gelegenheid flechts In een gewoon burgerlijkgewaad, nader-

hand In zwarte toga's en met een befje voor. Het is gebrui-

kelijk dat zij aan den boetvaardlgen misdadiger, bij het

voor eeuwlg vaarwel zeggen op het fchavot, den kus An

vredes geven.
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hem wachttc, bedaardelijk aan; en werd, met de
bloem in den mond, het hoofd afgeflagen.

De gewone plaats, waar de doodvonnisfen, fe-
dert lange jaren worden uitgevoerd, voor het Stad-
huis zijnde, worden de misdadigers op wagens,
gelijk ik reéds gezegd heb, van de gevangcnis daar
heen gevoerd. Bij de ftrafoefening is geen der Reg-

ters tegenwoordig, doch zij zenden eene Bode, ver-
zèld van een'Onder-Griftier of Commies, zoo ik

meen. Deze rijden in eene koets, een eind weegs
voor de misdadigers uit; en plaatfen zich in een
vertrek van het Stadhuis, van waar zy de ftrafoefe-
ning kunnen zien; men noemt dien Bode le Rap-
porteur (de verflagdoener). Indien nu een gevon-
nisde reeds op de ftrafplaats gekomen zijnde, nog
iets aan den Regter mogt te zeggen hebben, 't zij
door het noemen van medepligtigen als anderzins,
wordt hij, zelfs van het fchavot, naar het Stadlutis

voor den genoeniden
1
verflagdoener gebragt (1), die

vervolgens van al hetgeen hij opzigtens de ftrafoefe-
ning gehoord en gezien heeft, aan den Regter ken-
ïiis geeft (2),

Min-

(1) Het gebeurt fointijds dat de ftrafoefening hier door
fisnmerkelijk Word venrncgd, gcliik Ik een3 gezien heb,
dat zulks langer dan een uur gefchli'ide.

(2) De flrafoefenfng geeindlgd zijnde, werd het be-
bîoede werktuig, gelijk Ik een en andermaal zag, ofgc-
wajfchen en gereinîgd, door tvvee flokoude lieden, een
•Mn en eene vrouw: waarfchijnliji* door arraoede gedron-

T 4 gen»
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Mindere misdaden wordéri door tentoonftelling op
een fchavot, galeijenftraf, gevangenis en uitban»

ning? geftraft, waarbij nog gekomen is, federt ik te
Parijs was, het brandmerken, doch geefelen wordt
'er niet gedaan.

Voorheen had deze tentoonftelling ook plaats op
het plein voor het Stadhuis (la Placé de Grève),
gelijk ik dit verfcheidenmalen gezien heb ; naderhand

zag ik, dat men hier omtrent verandering gemaakt

had, en deze ftrafoefening toen op het plein voor
het Palais de ffufiice gefchiedde; waarfchijnlijk om»

dat dit plein, waar voortyj de ftroom der voorbij»

gaanden nog fterker is dan ter genoemder plaatfe

voor het Stadhuis, zeer digt bij de gevangenisfen
is gelegen, en alzoo gefchikter wordt bevonden.

Men noemt deze wijze van ftralfen, PExpo/ititn

fur la Sellette (de tentoonftelling op het fchandbank-

je). Deze bankjes in evenredigheid van het getal

der misdadigers, worden op een fchavot tegen zoo»

vêle païen, welken daar door fteken, gczet; en de

misdadigers daar op zittende geplaatst, hebbenc'e

de handen voor het lijf gebonden, of in een los

ijzer beugeltj'; gefloten; insgelijks zijn ook hunne

voeten te famengehecht,,en het ligehaam is aaude

paal daar zij tegen zitten, vastgemaakt; op een

bordjc aan die paal, boven het hoofd van ieder mis-

dadiger hangende, lccst men hunne naam, woon»
plaats,

gen, verrigten zij dit akelig en afzigtelijk werk, zelfs bij

dag, en teu aanzlen van eene menigte aanfchouwers.
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plaats, ouderdom, en beroep ; benevens de door

hun gepieegde misdaad, en de ftraf, waar toe zij

verwezen zijn. Vrouwen ,rzoo wel als mannen, wor~
den op deze; wijze geftraft, en moeten in die ge-
fleldheid in hitte of koude, regen of zonnefchijn,
eenige uren, naar mate hunne misdaad, doorbren-

gen; doorgaans zitten zij 'er van 's voormiddags ne?
genof tien, tôt 's namiddags twee uren. De mannen
tôt de galeijen verwezen, hebben daarbij de kleeding
der galeiboeyen aan, ook zijn de vrouwen tôt de
tucluhuisftraf veroordceld, met een foort van grij-

ze pij,. door die gevangencn gedragen wprdende,
gekleed, Dikwijls zag ik.'er tien, twaalf, en foin-
tijds meer, op deze wijze rondom het fchavot ger
plaatst. Vrouwen, en mannen zitten éditer niet on-
der elkanderen; maar de tentoonftelling van beiden,
gefehied afzonderlijk.

.
•;.

In September itSo2, werd 'er voor de eerftemanl

na de omwenteling weder gebrandmerkt (flétri),
het gefchiedt terwijl de misdadigers op het fchand-
bankje zitten, naar. dat zij daarop de bepaalde uren
hebben gezeten; zij hebben dan ook een tôt die
ftraf gelchikt wambuis aan, hetwelke van achteren
aan de fchouders opengemaakt kan worden, dit go-
daan zijnde, plaatst de feherprcgter het brandmerk,
beftaande in de letter F, op den regter fchouder;
200 dra: hij zulks verrigt heeft, komt 'cr een ander,
«n ftrijkt met een kwastje, waarfchijnlijk wat olij of
zalf, op de gebrandc plaats.

Het binden en losmaken van de misdadigers, pe*
T 5 fchicilt
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fchiedt insgelijks door den fcherpregter en zijne

knechts; eri zoo wel gedurende deze tentoonftel*

ling, als de uitvoering van doodvonnisfen, wordt

het fchavot door Gendarmes, Stadsfoldaten en ook

wel door andere militairen, omringd en bewaakt;
doch Gendarmes, als tôt het bewaren en geleiden

van gevàngenert bijzonder gefchikt, zijn 'er door-

gaans bij (i). ;

Ook de géringfte diefftallen zag ik hier meer dan

eens, door het fchahdbankje ftraffen, zoo als in

Decembcr 1803, onder meer anderen, eene vrouw,
welke blijkens het geen men boven haar hoofd las,

flechts eenen neteldoekfchén neusdoek geftolen had;

zij zat met het hoofd tôt op de borst nedergebo-

gen ; aan haar jammerlijk fnikken was duidelijk te

zien, dat zij hevige gemoedsaandôenlngen onder»

vond, zij beefde zekerlijk zoo wel van ontroering

als van koude, en daar hare handen gebonden wa-

ren , kon zij niet eens hare tranen droogen. Deze

boetvaardige ongelukkige wekte zoo wel bij een

aantal aanfchonwers als bij mij, aandoeningen mc-

delijden, en velen konden zich daarbij van vrij

fcherpe en onvoorzigtige aanmerkingen niet onthoti-

den,

(1) De Gendarmerie In Frankrljk beftaat, naar ik niec-n

wel onderrigt te zijn, uit ruim 13000 man, zoo te voet

als te paard; zij zijn In brlgaden van vljf man verdeeM»

en leggen zoo van afiland tôt aftland, door het ganfcb^

Land verfpreld ; het geen zeer veel toebrengt tôt de vei*

llgheld der wegen,
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den. Zoo hoorden ik eens van een ander, die me-
de om eene kleinigheid gcftolen te

•
hebben, op het

fchandbankje te pronk zat, een der aanfchouwers,

na dat hij het bordje gelezen had, zeggen: „ Oh

„ le maldroit ! il mérite bien fon fort, celui ta.

„ Tiens j'en connais moi, qui volent tous les jours

„ cent fois plus que ce malheureux et favent bien

„ fe faire refpecler, encore tout comme les plus hon-

„ itetes gens du quartier (i)." Nu het fpreekwoord
hieromtrent is niet nieuw en helaas! ook maar al

te wel op andere landen toepasfelijk.
Niettegenftaandc de geftrengheid, waarmede men

de dieverij ftraft, krioelt en wemelt het hier gc-
durig van allerlei foort van ftelten en gaauwdie-

veii,
(1) Dat is: „ O de lompertl deze verdlent zijn lot

» wel, Kijk ik ken 'er, die aile dagen, honderdmalcn

„ meer ftelen dan deze ongelukkige, en zich nog wel

,, weten te doen ontzlen, eveu eens als de eerlijkfle lieden

» uit de Wljk."
Hoe zeer de goede orde dcrgelijke geftrengheden ook

mag gebleden , verwekken zij toch bij den redelijken
mensch gevoelige aandoeningen en zeer veel ftof tôt 112-

denken. De ongelukkige, die zich, gedurende zijn gan-
fche leeftijd, fomtijds tôt den avond zijn's levens wel gc-
droeg en In der daad een goed mensch was, heeft cen-
•aaal, dlkvvijls door eenen bljzondere zamenloop van om»
fl-ndigheden, de zwakheld, van tegen de Inrigtingen der
Maatfchappîj, welke zeer welnlg tôt zijn nut en genoegea
flrekken, te zondlgen: en helaas! welke zijn hîervan niet
de afgrijsfelijke gevolgen 1
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ven, en dagelijks hoort en leëst men van de (lim-

ite vonden en vreemdfte omftandigheden, hierom*

trent. In eene vorige afdeeling heb ik daarvan reeds

gefproken en een ftaaltje opgegeven ; doch verzuimd

om 'er nog een ander opmerkelijk voorval, hetgeen

ik thans als plaats gèhad hebbende, toen ik te Pa>

ri/s was, zal verhalen, daar bij te voegen : op eenen
avond, in het laatst van Augustus 1803, werd eene

vrouw, welke het beftuur over een Loterij-bureau
had, naar zij voorgaf, in hare woning overvallen,
terwijl zij bezig was eene fom gelds weg te fluiten,

en daarbij eene zware wonde in de borst toegebragt,

door iemand, die ftil in huis zou geftopen zijn,

en na het geld geroofd te hebben , zich weder

wegmaakte. De Policie hier naar onderzoek doende,

bevond men dat het mes, waarmede haar de fteek

door een ander zou toegebragt zijn, door hr.ar zel-

ve 's morgens te voren was gekocht, en eindelijk

bleek het, uit hare eigen bekentenis, dat zij zich

zelve had gewond, en de ganfchc voorgewende

gebeurtenis had verzonnen: omdat zij eene fom

van £ 8180-:»: welke 'er te kort kwam, aan den

eigenaar van het bureau niet kon verantw iordeii.

Onder de aanmerkingen op het Wetboek van i^)i%

waar van ik reeds eenige bladzijden vroeger fprak,

vindt men ook het navolgende, aangaande de hier

gebruikcltjke wijze van tentoonftelling der gevange»

«en :„..... ffe remarque que l'expofition des ceti'

„ damnés a complètement manqué fon but et f't
„ effet moral, on s'était fiaté, que des hommes fttrit

„par
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„ par un jugement, prèfenteraient au\ public une

„ contenance abattue et un front humilié^c'estpreci-

„ fémeut le contraire qui est arrivé. ;, - ,

. „ Plufieurs individus pervers réunis fur le même

„ echafaut, s'encouragent réciproquement à Peffroth

„ terie, et àl impudence, et lefpeçtacle , qu'ils offrent,

„ retfefnble bien plus, à des bouffons qui s'egayent

» qu'a des coupables, qui expient leurs crimes (1)"
.':'. .-i ;- .

Daar

(1) Dat Is: „ Ik merk aan, dat de teil toonflelltog'der

„ gevonnisden geheel het ddelèinde gemist heeft. Men had

„ zich gevleld, dat menfchetudoor een vonnis gefchand-

„ vlekt, aan het algemeen.eene te neergeflagen houding

U en eeh ootmoedlg gelaat zoudèn toonen; juist het tegen*

»,
deel is gebeutd.

• ,•':•: ,;!.,,;;
, „ Yerfcheideu bedorven wezens op het zelfdq, fchavot

1,
vereenigd , moedigen zich;oiider)iug aan; tôt fchaamte-

ii
loosheid en qnbefchoftheid1, enhet fchomvfpel, dat zij

1»
bjeden, gelijkt veel meer naar potfemakers, die zich vrolijk

n maken, dan naar misdadigers, welke hunne misdaden boe-

h ten.'' Zekerlljk heeft dit dikwljls plaats, hoe zeer lk
'er ook wel eens blijkon van bôetvaardigbeld zag. Dat
tnen dâgélljks.op dezelfde'plaats, waar men het fchavot
bij regnplegtagen opzet, Goochelaars, Polichinelle en dier-
feiijke f^ëllécjes zagYbévIèl-rritj- ook niet. Het ten tdori

flellen en;veroordeelen tôt openbare werken, van dezulke,
die raisfchien voor het eerst van hun leven eene misdaad
bega«n,of blljken geveh,'dat zij geene onverbeterlijke
booswlchten zijn, heeft, dunkt mij, ook deze grdote
îwarigh'eidv dat vêle menfbheo daar door openbaar ge»
fchandvlekt zijnde, of nog da&elijkt wordende, wanhopen

sait
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Daar de\ burgérlijke Veiligheid vordert, datdever»
rigtingen' vàn den Regter zooveel mogelijk in het

openbaar gefchieden, worden de vonnisfen hier ook

aan de hoeken der ftraten, bruggen, enz. aange*
plakt, en men leest daar dikWijls geheele lijsten van
gêftraftc misdadigers.

>

Dat 'er in den aanvang dezer eeuw, een nieuw

verbeterd burgërlijk AVetboek in Frankrijh is inge»

voerd, is zoo algemeen bekend, dat ik mij daarbij

niet zal behoeven op te houden.
Toen ik te Parijs kwam, beftond'er behalve

de belasting op grondeigendominen, dçurenenven»
ftcrs* enz. nog eene andere, welke men Contrihh

fions Perfonnelle, mobilaire et fomptuaire (i) noeni-

de. Ik .zelve was aangellagen op 2 francs 90 cm
times in

-
"de Perfotîelê'Belasting,' en 81 fr. 95 cent.

in defchafting op het Hulsraad, hoe zeer ik (ledits

op zeer rnatig genîeûbileerde kamers woonde. Na*

aan hun hérite! in de AIaa.tfchappij,;iia;flfloop der ftraf,

en alzoo.het gevçel van eer,.dieu roagtigen teugel,ver*
liezen ; dezulken denken dan- immers al ligtelijk, .als zij

weder op vrjje voeten gefteld worden : oen Ieder zlet mij

toch voor een* dUf aan» tôt eetlijken arbeld yipd.ijt weînîg

gelegenheid, .de, lWaatfchappjj Jbehandelt mij als harea

vijand, wel nu Ik zal mij ook-al* zoodanlg gedragen - de

nood gebiedt mij om weder te, ftelen — ik ben eeiloos eu

ellendig en waag dus nier veel. ,. .
.,-.).':

(1) Perfoneele belasting en fchattlng op het hulsraad

ter beteugeliog van overdaad,
;
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derhand is deze laatstgenoemde belasting, waarin
de rijken en prachtig gehuisveste, zeer veel moes-

ten betalen, afgefchaft; en het barrière»regt, zijnde

eene belasting op de levensmiddelen enz., bij het
inkomen der ftad, weder herfteld. Een ieder moest
dus in: dèzelve betalen,.en naar men mij.verzeker-
de, bragt ;zij. ook.veet meer op dan de vorigen.
Van wijn of andere waren, welke door kooplieden
in de ftad geleveïd worden, behoeft men wel

geene hnpOst dan :'s Lands of Stads Kantoren te be-
talen;. doch de verkoopers.die zulks reeds bij het
ihkômén gedaan hebben j berekenen 'er hunnerprij-

zen naar, zoo dat,het eindelijk in der daad tocb door
de gebruikers word betaald. '

>'
Werd hier gelijk bij ons een patent of zegclregt

op modewâren enz. geheveni aulks zou vrij wat
kunnen opbrengen;;.doch het zou ifchadelijk zijn

voor de voprnaamfte fabriekén dëzër ftad (1). ' Ne-
ringdoende.ehihandwerksliederi, zijn éditer vërpligt

i":.:.' "^ try... ,'._ ; /« il-' [ - ,-< Om
»; . - • • r

(1) Het Tieéft'n-ij'verwonderd, dat men in ons.Land
èerilge goedëren' Vari* Inlândfche Ï7dbr!eken, zoo alsljoeden,
Koufen en dèrgëlljftën niet heeft ultgezonderd, en Irever',
«ve'nzoo welâls ôp Haarpdéder, eene'bèlasting geirte/a* op
Set dragefi van Goud, Zllver en Juweeleii', en alz'oô ook'op
hil'too misfelijke als kostbare hoofdtoolfel van zoo vêle
Koordhollandfçhe en andere Vrouwen, waar ddor deze
den vreeindeling al.ligtelijk doen gelooven dat onze natte
nog tôt over de ooren in het geld ait;.en helaas J hoe ver
h Vr dat niet van daanl
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plu. p.atentemteinenien. Het zegel of gezegeld pa-
pier,; is hierivoortseven.als bij ons in gebruik, en
&en :heeft te Parijs een kantoor, alwaar roen bui»

tentytulfçbe wisfels en andere papieren laat ftempe-

Un.(i).-, ; :J:L .r-i-.tt ! :> ' . ! :

.. Van het Zegel fprekende, herinner ik'mij een' trek

van buitengemeenpjgierigheid vah' eetixParijzenaari
dien. ik aldaar.,vart'nabij gekendheb; 'Deze man,
eigcnaar van-eenige woningen zljndd$vwas vcrpïigti

.om aan fomnlige zijner huurders bij het betalen van
•.le hnishmir, alle.drie maanden! eene quitantie te ge»

yen,, gefchreVen op een zegel vàn'vljf Franfcheftiii»

vers, waarvan de ihuurdèr: de eéne; helft, en hij als

verhuurder de andere moest betalen; Om dit zoo»

yeej mogëHjkite! ontduiken-, këerde hij bij het fchrij-

V,e.u iyaiiide qtïttantie.hetIftuk.^papier-het onderfte

ity&yen» zoodât'het zegel ibenedçnwaards kwam; de

jquitautie fchfeef: hij xlah zoo kîein.mogelijk boven

^n^.Jiet volgende yierendeel.jaars-, ifcheurde hij 'er

jfeoude quitantie af, en fchreef, even als te voren;
fchrljvende zoo doende op hçt zelfde blad een

vierde van een yel .papier, aclit of tien quttan-
tien,,hij was dit met zijn huurder eens, en meendc

zich te kunnen verantyyoorden
* .wanneer zoodamg

eene quitantie onder het oog van anderen rnogt ko*

o*. (.i) Deze Stempeli i-zljn doorgaantf fraal gëreekefld en

gegraveerdi Dit'kan men van de onze niet zeggen; n»-r

«Jj tlrekken veèleer tot'fchaude vah dlekùnsten, waar in

wij plegen uittemunten.
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rjeh, dat hij bij vergisfing het papier verkcerd be-
fchreven had. Op deze wijze won hij dus omtrent
negen of tien ftuivers van onsgeldin twee jaren uit^
enwaagde voor deze ellendige beuzcling het Zegel

te fmokkelen (1).
Nadat ik reeds eenen geruimen tijd te Parijs ge-

weest was, werd 'er ook een nieuw foort van bêlas*
ting op de Buitenlanders aldaar gelegd: hier in be-
ftaande, dat dezelve verpligt werden om zoo wel
hunne cartes de fureté (2) als paspoorten door den

Mi-
(1) Het volgende walgelijk bedrijf flrckt tôt een ander

flaaltje der fchier ongehoorde gierlgheid van dien zelfden

«un. Hij was een graot llefhebber van fnuîven, zooda-
nig, dat zijn flnaak In dit opzlgt over zijne gierigheid ze-
gepraalde. Dat.hij zeldzaam een'fmiifje aanbood, zal

raen ligtelijk glitènj'doch wle zou vermoeden,dat hij zelfs
zijnen neusdoek droogde, de reeds gebruikte fiiulf daar
uit zorgvuldig verzamelde en weder in zijne doos mec
verfchë vermengdc, en niet alleen dit, maar dat hij zulks
boven dien bekend mackte, om daar door zoo yeel mogelijlc

een ieder aftelchrlkken, van hem een fisuifje te vragen.
(2) Zekerhelds kaarten;of verlofbrleven, om te Parijs

gedurende eenlgen tijd te vetblijven, aile openbare plaat-
fen te bezlgtlgen enz., met dezen verlofbrîef kan men dan
niet alleen op de voor het algemeen gefchikte maar ook
op andere dagen, de onderfcheiden zoo merkwasrdige
opeobsre verzamelingcn van kunst en gehwrdheld alhier,
bezigtlgen, zonder daar voor eenige andere moeite of
onkosten aantewenden. Deze inrîgtlug Is. zekerlijk aller-
loffelijkst, en men vind die maar zeldzaam in andere

V Lan-
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Minister van Buitenlandfche Zaken te doen onder-

teekenen, en daar voor telkens te betalen 10 Francs.

Deze cartes de fureté aile drie of zes maanden moe-

tende vernieuwd of op nieluv geteekend worden,

indien men langer dan dien tijd verkoos te blijven,

bragt zulks door het groot aantal vreemdelingen,

gevoegd bij het teekenen der paspoorten voor de

vertrekkendc, eene zeer aanmerkelijke fom aan ge-

melden Minister (i) op. De onkosten (fraix débit'

reau) van het vreemdelingen'kantoor, moesten daar

uit, zeide.nien, gevonden worden. Daar deze

be-

Landen. In Italh en het gedeehe van Duitschtanà'en

ik bezocht heb, was het'er althans ver van daan, en dat

vreemdelingen ook in dat geval, over de zoo gebrui*

kelijke Zesd'halven.Collectc In ons Land klagën, Is hel«il

niet dan al te gegrond. Toen ik te Parijs kwam en nog

eenen geruimen tijd dear na, was de handteekenlng van de

Gezant der Natte, tôt welke men behoorde, genoeg om

zulk eenen verlofbrîef, zoiider eenige onkosten, bij de

Politie te bèkouieu, en van tijd tôt tijd te doen veroieu*

wen.
(i) Het is de Meer TA.VLEYRAND, tlnis Prlns vcn Be-

tieventt een man die reeds In het begin van deomwen*

teîing algemeen bekend werd; zijnde toen j zoo ois velen

zich zullen herinneren , Bfsfchop van /lutun, in welke

Waardighetd, hij ook bij het plegtîge vereenlgitigsfeest.

den 14 van Hoolmaand 1790 In het Veld van MAIS bij

Parijs gehouden , aan het hoofd van Qoo-Prlcsters ai

Misfe vlerde. Tfians Is bij, van het Prieîterfchap âflland

gedaan hebbende, federt eenige jaren get/ouwd.
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belasting nu inzonderheid drukkende was voor een
aantal Buitenlanders, welke alleen te Parijs komen

om het een of ander ambacht, kunst of handwerk te
leeren, hebben, naar men mij verzekerd heeft, 011-
derfcheiden Gezanten van vreemde Mogendhcdtn
of Staten pogingen aangewend , om dezelve opge-
heven of verminderd te krijgcn ; doch, voor zoo
verre mij bekend is, zonder vrucht.

Aangaande de opfchrijving der jonge lieden tôt
den krijgsdienst (Confcription Militaire) welke, ge-
lijk men weet, zoo hier als elders in Frankrljk
plaats heeft, zal ik alUcnlijk een voorval verhalen
dat aldaar, terwijl ik \r mij bcvond, heeft plaats
gehad.

Optden eerften van Wintermaand des jaars iSoa,
des morgens kiegen de opgefehrevenen (Confcrits)
van het 6. Arrondîslement bij clkanderen gekomen

om te lotcn, in het gebouw genaamd ta Mairie (1)
ftaande in de St. Martin's Straat, onderling ver-
fchil; de StadsSoldaten heu willende bevredigen,
hebben zij ook tegen deze twist gezocht en dezelve
raishandeld. Vreezende nu van aangehouden en ge-
flraft te zullen worden, verfchansten zij zich
in het voorhof van opgemelde gebouw, met planken

«n ladders, die zij daar voor de hand vonden, bij een
gebouw, dat men ftoopte. Eene Patrouille Dragon-
tl<rs, die daar voorbij kwam, werd door die jonge

lie-
(1) Vergaderplaats van den Meijer en verdero Leden

via het Stadsbeftuur van dat gedeelte van Parijs.
V 2
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lieden met fteenen geworpen 5 de Dragonders zich

op deze wijze aangevallen en aan de grootfte gevaren
blootgefteld zîende, door de fteenen, waarmedemen
hun wierpi ftapten van hunne paarden af, ovetwel-

digden de verfchanfingen en ftelden zich alzoo in

ftaat, om zich van den misnoegden hoop meester te

maken. In deze haudgemeenfchap is 'er ëén perfoon

van eene fabelhouw geftorven; eenlgen zijn 'er ge-

kwetst en drie en twiutlg der wederfpannigen aan-

gehouden geworden.
Volgens eene openbaar gem'aakte opgave in het

jaar 1804 wordt het getal der inwoners van Frank*

rijk, ingevolge de wetten, tôt den wâpendienst ge-

•
fchikt, begroot op i,coo,coo man. De ftaande

Armée heb ik doorgaans hooren fchatten op ruim

600,000, behalven de vreemde troepen en Bondge»

nooten.
De openbare inrigtingen te Parijs ter onderhou-

ding of onderfteuning van behoeftigen, kïnderen,

oude of kranke en gèbrekkelijke lieden , zoo wel

als de gevangenhuizen enz. welke men aldaar vindt,

reeds bij andere befchreven zijnde, en voor zoo

verre mij bekend is, in den aanvang dezer eeu?/

geène aanmerkelijke veranderingen dridergaan hebben»

de, zal ik het weinige, dat daaromtrent nog mogtte

zeggen vallen, Volgens mijn gemaakt plan gevoe»

gelijker onder de volgende afdeelingeh brengen.

- Sedert de omwenteling is de Kerk genaamd in
Petits-Pires bij de Plaats des Victoires en Straat

Vivienne, en dus in het drukfte gedeeke van de Stad,

tôt
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tôt eene Bcurs, alwaar de Kooplieden dagelijks ver-
gaderen, ingerigt. De Bank van Frankrljk en de
Nationale ïhefaurie worden ook daaromftreeks, in
uitgeftrekte en overeenkomftig het oogmerk fraalje

en wel ingerigte gebouwen, gehouden (1).
Behalven de Lombard Mont de Piété (2), welke

hier onder het beftuur van de Regering ftaat en
waar van de voornaamfte kantoren zijn in de Straten
des Blancs-Manteaux en Viviemte (3), heeft men

hier
(1) Moet men bij een' Bmkler of Koopman alhler geld

ontvaugen, dan fcrijgt men daar doorgaans brlefjes op de
bank en maar zeer welnlg klinkende munt. Deze briefjes
in Francs zijnde, waarop men verliest,als men die munc
flukïgewijze moet uitgevcn, en onder welke fommen men
h de bsnk ook een gedeelte kopere en andere kleine munt
ia rollecjcs moet ontvangen, waarbij hij, die dezelve niet
weder op gelijke wijze kan uitgeven , ook gemeenlijk
fclisde lijdt, verkiezen velen, om dezelven met een klein

verlies bij de Wisfelaars in het Palais Royal of elders in
plaats van in de bank te doen betalen. Op die wijze kan

men 'er flukken van 6 £ en dergelijke meer gangbare

munt voor krijgen, ik betaalde daar voor doorgaans £ pCto.
(a) WoQrdglijk overgezet IJerg van Godsvrucht: oradnc

ipea in dezerjlven oorfpronkelijk nan de Armen tegen eene
zeer geriogen Intrest, of ora niet, op pand leendé; d«s

eerften werdeu in Italie opgerigt, misfehien op eene
verheven plaats, berg of heuvel. De meesten, ook onder

ons, zijn wel van hunne inftelling afgeweken.
(3) Men le^nt *er op panden $ yan derzelver waarde

tegen ÏO pCto iutresr.
V3
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hier nog eene menigte diergelijke kantoren aan bij-

zondere perfonen behoorende. Zij worden , gelijk

men uit de opfchriften en uithangborden voor de-

zelve zien kan, Maifons de Prêts genaamd (i).
De weelde en verkwlstlng, welke alhier met de ar-
moedc hand aan hand gaan, fteeds toenemcnde, is

ook, naar men mij verzekerd heeft, het getal der

huizen te Parijs, hoe zeer het reeds aanmerkelijk

was, gedurende mijn veiblijfaldadrnog aangegrocid.

Zie hier wat de Schrljver van het werkje genaamd

Manutl du Voyageur à Paris (2) voor het X jaar

(1801 en 1802) 'er van zegt: „ Il cfi fâcheux d'être

„ obligé de fixer dans un volume la fcandakufe

„ exijhnce de ces repaires (Pufnriers, qui caufent

,, aujourd'hui la mifère publique, detruifeut le

„ commerce , favorifent le recélement des vols, (t

„ ôtent à Phonnête homme tout moyen de fe procurer,

„ au taux ordinaire et légal, les avances qui peth

„ vent aider fes entreprifes, et faire prospérer fin

„ négoce (3)."
De

(i) Dit ïeest men ook des avonds op eene foort vpn

groote vierkante gefchilderde lantaarnen, welke'er uiirte»

ken, ten einde zij die *er bij dag niet durven ingaan, 'er

niet naar behoeven te zoeken.
(2) Handboek van den Reiziger te Parijs.
(3) Dat Is: ,, Het is droevlg verpligt te zijn, om in

„ een boekdéel te ftellen, het fchandelijk beflasn vandie

„ woekeraarsnesten, welke thans de openbare ellende ver*

„ oorzaken, den handel verwoesten, de heelingder dief*

..
flal-
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De openbare volksfeesten in de eerfte jaren van
de orawenteling ingevoerd, en waar van ik 'er het
eerfte jaar, dat ik te Parijs was, ook nog eenige heb
bijgewoond (1), van tijd tôt tijd afgefchaft zijnde,

zag men in derzelver plaats de zoo hecrfchende
fmaak des Parijfchen volks voor openbare vermaken,
wederom door andere luisterrijke plegtigheden te
gemoct gekomen ; zoo als de verjaardag van den
Eerften Conful en eenige andercn, waar van ik hier

voor reeds gefproken heb.
Inhet.begin van 1804 was de confpiratie, waar-

van ik hier voor ook reeds fprak, het algemeen
onderwerp van het gcfprek, en geheel Parijs hield
zich daar mede bezig. Den 26 Fcbruarij van dat
jaar was het aïs naar gewoonte groote parade (2),

doch

„ flallcn begurmîgen en aan den cerlijken mensch aile

» raiddelen beneinen, om zich tegen den gewonen en wct-

» t'g vastgeftelden intrest, die voorfchotten te verfebaf-

,, fen, welke behulpzaam kunnen wezen aan zijne onder-

„ nemingen, en zijnen handel doen voorfpoedig zijn."
(i) Zoo vierde men ,'er den 14 Julij 1802 het feeît van

de verovering der Bastille en den 23 September daar aan
volgende dat van.den eerfte Vendémiaire of den eerflen dag
van het Republikeinfche Jaar.

(2) Deze parade had gedurende mijn verblijf te Parijs
doorgaans plaats den 15 van iedere maand des namiddags

,
otnéén uur, op het plein voor het Paleis van de Tuilieriïn.
De Eerfte Conful, vervolgens Keizer, doet nidaar zijn
Gardes en andere Krijgsbenden in en om Parijs liggende,
vergrderen, en deze doorgsnns eenige duizende uinna-

V 4 ken-
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doch hetontwerp van confpiratie, toen reeds bekend

en de barrières van Parijs federt eenige dagen ge-
lloten zijnde, gebruikte men de voorzorg, om aile de

huizen rondom de plaats du Caroufel naauwkeurig

te doorzoekcn, alvorcns de Eerfte Conful op de pa-
rade verfcheen. Eenigen tijd daaiua werd het ge-
rucht, dat dezelve weldra Keizer der Franfchen

zou worden niet alleen levendiger, maar men
verzckerde tevens, dat deze waardigheid erfelijk in

2ijn geflacht zou verklaard worden ; en in der daad

op Maandag den 30 April van voornoemde jaar

werd dat gerucht volkomen bevestigd. Het Tribu*

naat op dien dag buitengewoon vergaderende (1),
had men mij een kaartje bezorgd, om deze zoo be»

langrijke vergadering bîj te wonen. Ik ging *er tegen
den middag henen ; de beide galerijen voor de toe-
hoorders waren toen reeds zoo vol, dat ik moeite

had, om plaats te vinden ; hoewel de vergadering
doorgaans eerst om twee uren geopend werd. Ik

had dus den tijd, om onderwijl de fraaijc vergaderzaal,
die nog maar kort geleden voltooidwas, op mijn

gemak te befchouwenï zij heeft eene halve cirkel»

vor»

Icende, nieest aile ultgelezene en wel toegeruste manfchap*

pen, leveren eene grootfche vertooning op. Het is oo!c

daar, dat de fabels en geweren van eer uitgedeeld worden.

Somtljds ziet men *er ook vrouwen zoo wel als mans,

welke deze gelegenheid waarnemen, om aan den eerften

Magiftraaï verzoekfchriften of dergelijken over te geven,
(1) In deszelfs Paleis voorheen het Palais Royal,
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vormige gedaante, verfierd met ccne colonnade van
Stuc, volgens de Jor.ifche bouworde ; deze onder*
fchraagd de galcrij voor de toehoorders, waar on*
der tusfchen de pilarcn ook nog loges of tribunes
zijn. De zetel van den Prefident is zeer verheven

en maakt met die der Secrctarisfcn een geheel uit,
dat men hier het bureau noemt. De Leden hebben
ieder eenen bijzonderen leuningftoel. Aile deze zetels
zijn van mahonihout in een' antieken fmaak zeer fraai

en bevallig gemaakt., De zaal is rondom met eene
draperie van §roen laken in den Griekfchen fmaak be-
hargm. De ingangen voor de Leden zijn aan beU
de zijden van den prefidialen zetel ; bij dezelven zijn

twee meer dan levensgroote beelden geplaatst, waar
van het eene DOMOSTHENKS en het andere CICERO
voorftelt. In het gewelf is eene foort van lantaarn
waar door het lient wordt ingelaten. Het geheel
fcheen mij toe de kunde en goeden fmaak van d^n
bouwmeester BEAUMONT cer aan te doen.

Na hier een uur gewacht te hebben, vernam ik met
veel genoegen, dat de. vergadering een uur vroeger
dan naar gewoonte zou beginnen, en zag dan ook
kort daar na den Prefident en verdere Leden, uit-
gedost in hun plegtgewaad, op eene ftauge wijze.
binnen. treden ; zij werden door een santal Heeren
en Dames, meest al van hun huisgezin of bijzon-
dere vrienden, gevolgd; voor dezelve werden dan
ook ter zijde in de zaal ftoelen geplaatst, zoo dat
ailes yol was. De Prefident gezeten zijnde, plaatste
fich achter zijn' ftoel een Militair Oliicier, en aan

V 5 bc-U
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beide zijden van dezelve een bode (huisfier) deze

bodens zijn geheel in het zwart gekleed, zij hebben

eenen hocd a la Henry quatre (i) met zwarte plui»

men op, eene lange gouden of vergulde ketting om
den hais met een foort van médaille voor het lijf

afhangende en een zwart ftokje in de hand. Hier

en daar in de zaal ftonden nog eenige van die bo-

dens. De kleeding van de Leden dezer vergadering

is een blaauwc rok en ondergoed van-dezelfde klcur

met zilver geborduurd, gelijk ik hier voor reeds heb

gezegd.
Na de lezing van het procès verbaal van de laatfte

zitting, zegt de Prefident î „ de Tribun CURÉE

„ heeft den 3 Floréal (23 April des voornoemden

„ jaars) eene motte aan het bureau overgelegd,

„ ftrekkende in de eerfte plaats, om den Eerften

„ Conful BONAPARTE tôt Keizer teverklaren, ten

„ tweede, om de erfopvolging dier waardigheid te

„ vestigen in zijn geftacht, en ten derde, om aile

„ onze inftellingen, welke flechts gefchetst zijn,

„ volftrektelijk vastteftellen." Eene diepe ftilte

heerschte 'er, na die kennisgeving, onder de toe»

hoorders; de indruk, welke deze gewigtige omftan-

digheid op de harten maakte, was uit ieders gelaat

te lezen; men zag elkanderen beurtelings aan, eenige

weinigenfluîsterdenelkanderen wat in het oor; doch

nie»

(1) Naar de wijze van HENDRIK IV. dat h, eene ron-

de hoed, aan de voorzijde opi;eflagen en nldaaï met eea

knoop, lis, ftrik en pluimen verfierd.
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nlemand waagde het de orde te ftorcn, door zijne

gevoelens overluid te zeggen.
De Prefident vervolgendc zeide: dat bijna allô

de Leden van het Tribunaat ingefchrevcnwaren, om
over deze motte het woord te voeren.

CUI;ÉP. zelve was de eerfte, die het woord voerde

om zijn eigen voorftel nader te ontwikkelsn en uit*»

tebreiden. SIMEON , CARION NISAS (I) en eenige
andere Leden, fpreken aile in denzelfden gecst, en
verklaren zich dus voor het voorftel van CURÉE.

De Prefident decreteert het drukken van aile deze
redevoeringen, en zegt dat 'er reeds eene Commisfie
benoemd is, om op eerstkomenden Donderdag rap-
port te doen.

Eindelijk vraagt het Lid CARNOT het woord, om
de volkomen vrijheid vangedachten interoepen, aan-
gaande eene diseufie van dat aanbelang. Hij zegt
teffens, dat hij voornemens is om zich tegen het
voorftel van CURÉP. te verklaren. De Prefident doit
hem opmerken , dat indien hij zich had laten in-
fchrijven, gelijk de andere Leden , hij het woord

op

(O De Heer CAIUON NISAS maakte een Treurfpel ge-
naamt Pierre le Grand (Peter de Groote) het welk op
Zaturdig den 19 Mei 1804, zijnde daags voor de Procla»
nmie van den Eerften Conful tôt Keizer, voor de eerfte-
maal op het Théâtre Français zou vercoond worden ;
doch het werd fchier algemeen uitgefloten, zoodauig dat
rneu federt eenen gerulmen tijd, geen voorbeeld van zulk
«ne volftrekte afkeuring had ondervonden.
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op zijne beurt zou hebben. CARNOT verzoekt dat

men hem nog gelieve in te fchrijven.
De zitting word geëiudigd en op den volgenden dag

's namiddags om c'en uur bepaald.
In die zitting doet de gemeenebestgezinde CARNOT

zich op eene bedaarde en nadrukkelijke wijze tegen
het voorftel van CURÉE hooren, leggende daar bij,
als een eerlijk, verftandig en rondborstig man zijne

gevoelens , op eene zeer befcheide wijze aan den

dag: „ Ik heb," zegt hij onder anderen, „ des

„ tijds tegen het Confulaat voor het leven geftemd,

„ ik zal insgelijks tegen het herftel van eene Een-

„ hoofdigc Regering ftcmmen, gelijk ik mceu dat

„ mijne hoedanigheid van Tribun mij verpligt te

„ doen."
Onderfcheiden Leden trachten het aangevoerde

van den Spreker tegen het vootftel te wederleggen,
fommige doen zulks zelfs eenigzins met bitterheid.

CARNOT fcheen zulks vooizien te hebben : daar hij

in den aanvang zijner rcdevoering reeds gezegd

had : „ wat aanbelangt de genen welke, omdat ik

„ hunne meeniugen zal beftrijden , mij perfoonlij^

9, beweegredenen zouden kunnen toefchfijven, het

„ karakter van een man die zijn Vaderland geheel

„ is toegedaan, onwaardig, ik laat hun, voor ail:

„ antwoord , het ftiptelijk onderzoek van mijj

„ itaatkundig gedrag over, federt het beginvande

„ omwentcling, mitsgaders dat van mijn afzondcr»

„ lijk leven."
CARION NISAS verhaalde in zijne redevoering te-

geil
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gen die Van CARNOT , ten bewijze dat het geenszins
hetontwerp van den Eerften Conful geweest was,
om Keizer te worden, eenvoorval, waarvan hij
zeide getuige geweest te zijn: „ Men onderhield

„ zich," zeide hij, „ in tcgenwoordigheid van den

„ Eerften Conful, over de rampen van de omwen-

,, teling; BONAPARTE fprak 'er over met eene aan*

„ doenlijke gevoeligheid. Maar hernam een van

„ die Voorondcrftellcnde menfchen welke niet an«

„ ders dan de ganfche menigté in aartmerking he-

„ men en bijzondere perfonen voor niets tellcn j
„ maar^gij moet deze omwenteling toegedaan zijn,

„ want zonder haar zoudt gij geene Eerfte Conful

„ wezen, Gave God, antwoordde BONAPAR-

„ TE j dat zij geene plaats gehad had, en dat men

„ nooit mijn' naam had hooren uitlpreken, wij zou-
„ den ons zoo vêle rampzalige herinneringen niet

„ voor den geest behoeven te brengen."
Nadat ieder zijne gevoelens over het voornoemde

voorftel had opengelegd, nam de vergadering den 3.
Mei daaraanvolgende, dit btfluit: „ Het Tribunaat

,, uit den vvensch dat NAPOLÉON BONAPARTE tôt
„ Keizer verklaard worde, belast met het beftuur

», van de Franfche Republiek, dat de Keizerlijke

„ Waardigheid erfelijk verklaard worde in zijn ge-

„ flacht in de mannelijke finie en door het eerstge-

,, boorte regt ; dat de vrijheid en de regten des

„ volks in aile hunne volkomenheid be\vaard>blij-

„ ven."
Eeue Commisfie wordt gelast, om dit befluit nog

den-
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cleiizelfdeii dag aan den Behoedenden Senaat over te
brengen, alwaar hetzelve gunstig word aangenomen,
eu dienaangaande Acte aan de afgezondene ter hand
gefteld; met deze Acte (i) zoo wel als met andere
lhikkcu betrckkclijk dazQ merkwaardige omftandig-
heid, hoorde men nu in aile de ftraten van Parijs
fchreçuwen en dezelven den voorbijgaànden voor een

paar (luivers aanbieden. Het bekende befluit van
den Senaat werd veryolgens op dezelfde wijze zoo
wel als ,door de gcwone afkondiging en nieuwspa-
pieren bekend gemaakt,

.

Den ao Mei 1804-zijnde Pinkster Zondag, kvv2-

men 'er *s morgens om acht uren eenige voorname
openbare Ambtenaren zoo Burgerlijke als Militaire

aan het Paleis van den Senaat te zamen, om van
daar in eenen ftatigen optogt te paard gezeten en
door, ruiterij begeleid, langs de voornaamfte ftraten

en op de pleinen enz. van Parijs het voornoemde

- .-;.- be-

(t)'Boven de afdrukken van dezelve was een gegri*
vecrd vlgnetje geplaatst, waarop men onder anderen ziet,
ide Maagd der Vrijheidj hebbende in de eene hand eene
fpeer met eene muts en Ieuhende met den anderen arm op

eene tafel, wàarop men, hoewel niet zeer duldelijk, leest:

Droit de l'Homme (Regtvan den Mensch). In het raid*

den van het vignet Is eene rondom bellraolde eiken en.

olijfkrans, in wiens midden men leest: NAPOLÉON Em-

pereur des Français. Fin de nos disfentions civiles. D-r

is: NAPOLÉON Keizer der Franfchen. Einde van onze
burgerlijke verdeeldheden.
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befluit of Senatus Confulte van den Behoedenden Se-
naat plegtig bekend te maken.

In de Hoofd- of Lieve Vrouvvc Kerk werd hcden
ook eene plegtige Misfe met fraai muzijk gevierd,
en in de Gereformeerde hoorde ik den Predikaut
RABAUT POMMIER de eerftemaal voor den nieiiwen
Keizer b.idden^

Eenige dagen, nadat de Ecrftp
;
Conful aïs Keizer

was imgerpepep,* Ia$ ik te Parijs in de nieuvvsbla-
den, dat de Rijkskteinooden van Aken , welke in
\7§\xrmPaderbern waien vervoerd, aan de Aken-
fcbe Hoqfdkerk zoudqn teruggegeven worden. Het
is bekend* dat onder yerfcheiden kostbaarheden daar
toe behoojçnde, ook de Krponfenz. van CAROLUS
MACNu&';igeteld. worden ; en daar dezelve bij de
krooning der Roomfche Keizers gebezigd werden,
meende rtienmt ook te moeten beflniten, dat zij zou»
den moeten dienen bij de krooning van :'den Eerften
CoBfiuVenhet;om die redenwas* datzijwederom
naar Aken, als,tôt een der nieuwe Departementen
nu.Frankfijkbehoofende, werden overgebragt. •.

In het kîeine Stadje : Ayrault in het Département
vandejtweë Sèvres, leefde thanseene Weduwo van
ovef def-îdd)jaiên, genaamd MARIA DEZANNEAU,
Zij werdîinVÂpril 1704 geboren en ging onlangs op
harenhonderdftengeboorte dag, met haar Petekind,
zijnde een' grçsaard van 90-jaren, gearmd naar de
kerk. Zij lçefde altoos matig, was van een droog
geftçl

^ kqn. nog pnderfcheidenlijk hooren en zonder
btil lezen. Haar geheugen zeer goecf zijnde, wist

: zij
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zij zelfs van den hardcn winter van het jaar 1709 nog

te fpreken. Zij heeft geleefd onder de regering van
de Koningen LODEWIJK DE XIV", BE XV en DE XVI;
onder een Republikeinsch Beftuur en nu eindelijk

onder de Regering van Keizer NAPOLÉON.

In plaats van Republique Frauçaife léest men thàns

ook Empire Français. Het opfchrift République met

groote vergulde letters boven den hoofd»ingang van
het Kastcel tier fïiillerm beftond nog;- doch de

woordeu 10 Août (10 Augustus) daar boven, op

twce onderfcheiden plaatfen, bij de teekens der ko-

gels toen ter tijd tegen dat Kaàteel gefchotèn, waren
federt eenigen tijd uitgewischt

,•
zoodat men noch van

de letters noclr van de teekens iets'meer gewaar
werd. Insgelijks ziet-men ook de woorden Vrij-

heid, Gelijkheid, welke
*
men op openbare gebou-

wen enz. zag, met aile dergelijke. benamingen en

zaken, welke nog aan de omwenteling zouden

kantien herinneren, van tijd tôt tijd verdwijnen ;
daar en tegen komen de Eeretitels, Hooffche Pleg-

tigheden, Liverijen en dergelijken dagelijks meer en

rrieer in gebruik ; en zijn allëngskens'toègenomen.
Velen, die wcinige jaren gelederi openlijk den fpot dre-

ven met de wijdfche Eeretitels, welke de Duitfchers

en andere Natiën (1) dikwijls gewoon zijn bij hunne

.:.'./.; ...-. .•
,
:'; ,..

.

.' >••'.: na-

(1) De Spanjaarden ook zteer op Eeretitels gefteld zijn-

de, verhaalt men dienaangaande het volgende. Zeker arrn

Edelmàn; van die Natié, reizendè in eene landureek door

eehvoudige lieden bcWoond, en alwaar men weinig met
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rtamen té voegen, ziet men dan ook dat voorbceld,'

zoo Veel hundôenlijk is, nrfvolgen ; trouwens aan
de gegrondheidvàn het fpttekwoord 1 i,'de tijden

„ veranderen en tie menfchen ook,'* behbçftmcn
althans in onze dagen riiet tc'ttfljfelén.''*''>'> --

Volgens"• de nléuwspapïeren• bléek hetv-Uit'. de:

openbare -ftemregisters' over-de .erfeUjkheid-van.het
Keizérfchap In hergeflaïht-Wn>BôttAPARTB,-dat 'er
onder .het gétal

•
feekeiiaïen /ivelke ' zyri opgeko*

men 1, veel meer }as dan ' ifeefi ftemmers gevônden
worden.

!
De ftbkoudfc "Aàrtsbisfchop van Parijs»

bevond zich aldâar'dhdèr.de-èdfftqfja^ftemmers. N»V

Den 15 Julij'daar aanvolgeddd^ii werden dél Or*!

densteekenâ' vân>het Eerèkfeioefl( XO door Zijne

Eeretitels bekend-wiij- kwarrf' (n 'c ihlddeu'v'an deniuaclu
aan eeneDorpsherbergV en was genobdzaaktdabg te klop-

pen, eer .dp, Wâarctpdlé reeds ftrisKleerrlge
; uren gernstejijk

ib'epf een hoven'yietiftertjopepde'çn yrtî^g we?.*er.*an;dft
d«ur;was. tHejJs,*agtwppr4.de/,ç(«>Spaojaardppeenen de.fî

tigen toon^p^.^i-PÙr*nffcrmtil&*l,$t°JWVeh&>
Wle-nùya^pQitfe^eMalpfwfr CQftflfy fcSyiQaço-i
iAkantara. Hij zou 'er misfc^ejj|r^g.[meer.bjjgevo^egd

hebben,,bad.nl.et'de, Waard
^^^^^M.'^

» Mjjnheer ; maar wij hebben.geenV kaméra genoèg, om
' n3''v.'; 'J; 1 •"'''•'..•'.'•'• :tTtj>ibt(.'oii 'il-- ii?" Î;'•;«•"'

1»,
aile die Heeren te Herbergenr en daarop znn venfter

(ï) Het Rerelegloen werd reeds In 1803 door den
Eerften 'Conful opgerigt; meri bêfetiô'uwde'het toen als
*ene!MiSta'Ire Or<re,ltrèkkeijdéf volgens het« beflùit ;dien*

aangaande genomen, dirige-Sraâtsrëgèliog te verzekeren

X «
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Majefteit den Keizer, in tegenwoordigheid.van Hare

Majefteit de Keizerinjbenevensde.Prinfen en Prin-

fesfen van denbloede, in d£ ke;k\der onde Krijgs-

lieden; (Invalidas) uitgedeeld, In het ;terug keeren

naar het Keizerlijk Paleis der Ttiileri'ên,z^r ?k Hun-

né- Majefteiten' inf derzelver prachtige koetfen en
doôneeni nanzienlijk ,gevolg verzeld, door dentuin

vah opgemelde Paleis rrijden ; hetgeen iets zeer on-

gewqons is, dnar zelfs de voormalige Koningen van

Fihnkmjk ,* naar^meni mij
•
verzekerde, zeldzaam,

op deze wijze , van dien tujn .gehtuik maakten. 's A-

vonds. waren de/ppenbare geboujwçn geillumineerd;

het-Paleis vanhefciBerelegioen muntte .bij deze ge-

legenheid uit. r.Op de NieuWe Brug werd een fraai

vuurwerk afgeftoken.
^Den t$i November <î8o4 jia,d *ert wederomeen
audere- plegtigheid -plaats. ^ Zijner Excellente de

MaarfchalkMURÂT begaf zich in eenVftatigen optogt
nâarhet'Stâdhuis,' om-er-zijne brieven vanaanftel-
lîng als Gôtivernem,'Van ^Parijs 4'xe doen registre-

fcn; en weVd ' aldaàr door dèh Prefect van het Dé-

partement en Vefdëré ^Magiftràatspèrfonen van de

ftad, plegt% dnWàri'gèfô'* : M

Sedert eenigëntljfi Was mén ook reeds bezîg met
in,'en aan cte tloofdkerk te wcrken, ten eindô de-

zelve tôt dé krooningsplègtigheid in gereedheid te

, >
.

.
bren-

en verdlensten tôbeloonen; uaderhand heeft men gezle»

dit nie* alleen burgerlijke Perfonen, maar zelfs Geestelijkcn

to^çdeji, onjîer hejzelve zlju «angenomen,
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brengén. Rondom deze kerk werden ook verfcheide

huizen weggebroken en dat gedeelte van de ftad
dâar door veel verbeterd en verfraaid.

Bij eenen llijtuigenmaker, in de voorftad van
Montmartre, was het nu ook zeer druk, door de
menigte die aldaar de prachtige en kostbare ftaatfi^-
koetfen, welke voor den Keizer en den Paus (t)
bij de- krooning moesten dienen, gingen bezigti-

gen.
In den tuin van de Tuileriën maakte meil ook zeer

veel roeftel voor de illuminatie, welke 'er bij het
Krooningsfeest moest plaats hebben. Aldaar wan«
delende zag ik 'er eenige jonge lieden, die ik voor
gewone livereibedienden hield ; men bragt mij van
mijne dwaling terug, door te zeggen dat het pages
van zljnen Majefteit NAPOLÉON den Eerften waren.

Met de groote en voor de Parijzenaars zeer be*
langrijke vraag of de nieuwe Keizer, bij de krooning,
haarpoeder zou dragen, of niet, hield men zich in
zeer vêle gezelfcliàppen en openbare bljeenkomften
der Hoofdftad ernftig bezig,' terwîjl ôok de Staatfie-

klee-

(1) Eenige maandcn geleden tas men In de nfcuwsbîa-
den, dat 'er van wegens den Keizer aan den Paus een ver*
toek zou gedaan zl|n, otn den K^rdlnaal FEJCH te mag-
dgeo, ten einde zijn Neef, den Keizer der Franfchen,
in naam van Zlfne Heillgheid als zoodanige intehuldigen

en volgens kerkgebrulk te zalven; thans vernam men in
'tzekere, dat Zijne Heillgheid, binnen weinige dagen, la
booge perfoon te Parijs zou zijn,

X a
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kleeding Hunner Majefteiten, Kroonen enz., welke
velen reeds ten huize van hun, die daar aan gewerkt
hadden , zagen, niet weinig ftof tôt onderhoud
verfchaften.

: De toevloed van vreemdelingen, welke of uit
bijzondere betrekkingen ter dezer gelegenheid aan
het Hof moesten verfchijnen (i) of door nieuvvs-
gierigheid thans naar Parijs werden gelokt, was
aanmerkelijk; en men berekende reeds, dat het voor-
deel, dat dezelve moesten aanbrengen, tôt geene ge-
ringé'vergoeding zoude verftrekken van de buiten-

gewone onkosten, die de ftad verpligt was in dit

geval te maken : gelijk de verbazende toeftel welke

!er op de plaats de Grève (2) voor het Stadhuis zoo
wel als binnen dat gebouw gemaakt werd, ten einde

Hunne Majefteiten aldaar op eene plegtige en luis»

terijke wijze te ontvangen. Aan de nieuwe Kaai,

, ••
'

-
. t

' wel-

.
(1) Onder de aanzlenlljke vreemdelingen, welke toen

te Parijs waren, bevond zich een Prins van WEILBORQ;

en het gerucht was vrlj algemeen, dat dezelve aan het

hoofd der regering der Bataaflfche Republiek zou gefteld

worden.
(2) Terwljl men bezlg was met aan dit prachtlg ge-

vaarte aan den eenen kant van die plaats te werken, zag

Ik aan de andere zijde eenen ongelukkigen, die zich aan

het vervalfchen der mumfyecle had fchuldig gemaakt, ter

dood brengen. Deze plaats was reeds (lads lange jaren,

het tooneel der openbare feesten, zoo wel als der open-

bare ftrafoefenlngen.
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welke naar den gefneuvelden Generaal DESAIX ge-
noemd word, werkte men zelfs des nachts bij fakkel-

licht ; opdat dezelve bij de Krooningsplegtigheid

nog voltooid zoude zijn : hetgeen des te beter
kon gefchieden, door dat die plegtigheid, welke

eerstdaags moest plaats hebben, nog eenigen tijd

(men zeide uit hoofde der vertraagde reis van den
Paus) was uitgefteld.

Zijne Heilighcid eindelljk aangekomen zijnde,
werd den 30 November 1804 door eene bezending

van den Senaat van 25 Leden en eene van 18 van
het Tribunaat, verwelkomd. De Keizer en Keizerin
hadden den Paus te Fontainebleau opgewagt en her-
waard begeleid. Men verzekerde dat de echtver-
bindtenis van den Keizer en de Keizerin, aanvankelijk
alleert geregtelijk gefchied zijnde , gelijk des tijds
gebruikelijk was, thans te Fontainebleau door dm
Paus, overeenkomftig de kerkelijke inftellingen was
bekrachtigd geworden. Zijne Heiligheid nam te
Parijs zijn intrek in den vleugel van het Paleis der
Tuileriën, welken voorheen door den Derdcn Conful
bewoond werd.

Nadat reeds eenige dagen te voren de Kroonings-
plegtigheid door geheel Parijs was bekend gemaakt,
de Hoofdkerk, het Aartsbisdom enz. met wachten
was bezet, en 's avonds te voren aile de Schouw*
burgen voor een ieder zonder betaling openfton-
den Ci), had dezelve op Zondag dci\ 2 Deçember

des
(0 Het fpelen der Schouwburgen om niet, had insge?

X 3 lijkst
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des voornoemden jaars plaats, en werd reeds bij het

aanbreken van den dag door het bulderen der ka»

nonnen aangekondigd.
Daar 'er naauvvelijks plaatfen genoeg in de kerk

waren voor hun, welke bij deplegtigheid behoorden,

werd het mij zoo min als andere bijzondere perfo-

nen vergund, om daar in te komen : ik trachtte dan

alleen, om den optogt zoo in het naar de kerkgaan

als in het van daar terug komen te zien, hetgeen

mij dan ook naar wensch g'iukte.
De Paus des morgens om 9 uren uit het Paleis der

Tuileriën zullende vertrckken , kon ik uit mijne

woning die koetfen en gevoîg van verre zien aanko-

men, en had dus gelegenheid om dezelven aan de

nieuwe brug op te wachtcn, alwaar ik het een en
ander, terwijl de aandrang van volk daar nog niet

fterk was, op niijn gemak kon bezigtigen, Zijne

Heiligheid zat met twee Kardinalen in de praçhtige

ftaitfiekoets, van welke ik reeds pelproken heb; voor

Voor hem uit reed zijn Kruisdrager op een muil-

ezeltje, terwijl noch eenige andere koetfen waarin

Bislchoppen en andere voorname Geestelijken volg-

den. Eene fterke eerevvacht, zoo te voet als te paard,

verzelde de^en ftoet. De Kruisdrager op zijnen mi'il-

ezel voor dePar'u'zenaarseeno zeer vreemde vertooning

opleverendp, had niet minder bekijks dan de Paus
zel*

lliks plaats voor het vleren der Nationale Feesten, D«

Eerfte Cot.ful phgt zlg bij dje gelegenheid dan ook wel

aan het volk te venoonen.



R E G E R I N GJ 315

zelve, en gaf aan velen onder de menigte, aanlei-
ding tôt lagchen en fpotternlj. Daar het ondertus-
fchen nijpend koud was ,* vervulde deze Geestelij-
ke (1), aan een veel zachter luchtftreek gewoon,
inderdaad eene gansch niet aangcname taak.

Meer dan een uur daarna volgde de niet minder
prachtig ftaatftekoets (a) waarin hunne Majefteiten
denieuwe Keizer en Keizerin, mitsgaders dePrinfen
JOSEPH en LODEWIJK zaten; dezelve was befpan-

nen met acht geelachtig grijze, zeer fchoone paar-
den* Welke door de groote witte pluimen, waar-
medé hunne manen en hoofden verfierd waren,
mijns bedunkens een meer zonderling dan bevallig
voorkomcn hadden; ieder dier paarden, welke wijd

uit

(t) Deze Kruisdrager was gekteed met eene donkere
paarfche tabbaard, en had eenen driekanten hoed, zoo als
de Geestelljken doorgaans dragen, op. Regtflandlg voor
zich, hield hij een lange ftaf met een kruis'er boven aan;
terwijl het mullezehje ,. waarop hij gezeten Was, door
twee bedienden in de liverel van 'c Hof, gcleid werd.
Eenige dagen na de krooning hlng 'er een gekleurd ptaatje,
den Kruisdrager verbeeldende, in een aantal prentwinkels

van Parijs te koop.
(a) Boven op het verhemelte zag men van verguld

beeldhouwwerkde Keizerlijke Kroon en Adelaren; rondom
de koets waren 30* médaillons gefchilderd, ieder met een
hoofdje In den antiken fmaak, zij verbeeldden de %6 voor-
wme fledcn, welker bezendingen bij dit Feest tegenwoor-
dig waren, à* X4
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uit een gefpannenwaren,,werd door; een man., die 'er

naast ging.geleid. Voor,.bij den Kqetfier; zoo wel

als achter op de koets.ftpnd.en even cens als op die

yan den Paus, verfchpiden net gekleede pages van
koude te klappertanden. Dit Keizerlijk rijtuig werd

voorafgegaan door eenige wapen herauten te paard,
benevens eenige ' koetfen, waarin de voornaamfte
Rijksambtenaren, de Prinfesfen, de Cérémonie,

meesters, Kamerheeren enz., gelijk hetzelve ook

door verfcheide andere koetfen, waarin een aantal

Hofbeambten, Staatsdaines en dergelijkc Perfonen,
gevolgd werd. Het vertrek van Hunne Majefteiten

uit het Paleis van de Tuileri'èn werd door verfchei-

de kanonfehoten aangekondigd; verfcheide cskadrons

rui.terii van onderfeheide regimenten, lijfwachten en
Mamelukken (i) gingen den ftoet vooraf, vcrzelden

en volgden denzelven, aan hun hoofd was de Gouver-

neur van Parijs met zijn état Major. Naast de

koets

(i) Opplaat 5 vinri mdn eene naauwkeurlge afteekening

yan de kleeding, wapenrustlng enz. vsn een derzelven;

behatven de wapenendie men daarop vindt, hebben zij nog

çen koppel pistoien en dolken van onderfeheiden maakfel

In hunnen gordel fleken. De ftijgbeugels, gelijk men ziet,

bedekken genoegzaam de ganlche voetzool. Hunne Kom*

mandant, een jong en welgemaakt man, Is doorgaans fraai

en kos.-baar naar de Oosterfche wijze uitgedost ; hîj woont ook

in het Keizerlijk Paleis, en verzelt zijn Majefteit overal
•

zoo als op de parade, bij de exerçltiçn, plegtige op;og«

ten enz.
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koets reden
1

de Rijksmaarfchalken , de Kolonels*»

Qeneraalsvande Keizerlyke iijfwacht, de Comman-
dant, der .Mamelu^ken , de Staiméesters en andere

voorname. Ofpçieren, aile pp de
;
prachtigfte wijze;

uitgedost en op de fchoonfte paarden gezeten. De
ganfche weg van .het Keizerlijk paleis af; tôt de kerk
toe was met foldaten bezet, zoodat de ftoet tus-
fchen tvyee ljniën yan dezelve doorging.

De Senaat, de Staatsraad, het Wetgevend Lig-»

chaam, het Tribunaat en het Corps Diplomatique
(de Ambasfadeurs, enz.) waren reeds

,
vroeger in

ilaatfte naar de kerk gereden en wachtten Hunne Ma-
jefteiten met derzelver gevolg, aldaar af (1).

Het was reeds laat jn den achtermiddag toen de
plegtjgheid in de kerk geëindigd was , zoodat de
avond begon,:te.ivallen, eer, het begin van den op-
togt, door de; St. Denys .Ijiraat terug ikerende op
^boulevard aan het einde van die ftraat, alvvaar ik
mijbevond, was gekomen. De ganfche ftoet, welken
ik des morgens flechts bij gedeeltens had gezien,

volg-

(1) 'Erwas bevèlgegeven, datheden geene der koetfen
»

tiitgenoraén die van den Keizer en de Paus, met meer dau

twee paarden mogtcn befpannen zijn. Andere rijtulgen
ils die welke tôt den trein of aan eenige voorname per-
fonen behoorden, werden thans ook niet In de ftraten van
Parijs gedqld, gelijk dit gcbrulkelijk Is bij openbare
Feenen; het geen in deze Hoofdflad, alwaar anderzins
het gerij en geros zoo fterk is, eene zeer vreemde vertoo*
cing geeft,

X5
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volgde nu ônafgebrdken op elkander.'De boulevard

was ihsgelijfcs aan beîde zijde met een rij Soldaten

bezet. Deze lieden, welke in dit ruwe jaargetij

reeds van ?s morgens vroeg onder het ^eweer had»

den geweest, waren: niet minder verlangende dan

de groote menigte aàrifchouwers, wàarvan de moes-

ten hier ook al eenen geruimen tijd hadden geftaah(i)

om den optogt te zien aankomen, en ik hoorde

verfcheiden'dierkrijgslieden, welke hun ongedtild en

misnoegen zoo tegen hunne makkers als tègèn dé aan-
fchouwers die achter hun ftonden , op eene zeer
onbehoedzame wijze te kénnen gaven'. '

De duisternis meer en meerbeginnende te vallen,

werden .'er eene menigte kleirie lantaarnen, die

als guirlandes tusfchen de boomen en aan ftaken

midden over de boulevard hingen, aangeftoken; hier

bij kwam het licht van vijfhonderd' flambouwen,

welke door de lakkeijen achter op de koetfen ftaande

en 'er nevens gaande gedragen werden. De praeh»

tige tooi der menfchen en de blinkende tuigen àt
paarden fchitterden niet minder bij het kaarslicht

dan bij den dag, terwijl het afwisfelend fraaijekrijgs-

tnuzljk der onderfcheideu regimenteu zich gedurig

decd

(i) De meestekamerslangs de ftraten en kaaljen, ohv*:r

de optogt moest voorbtj komen, zoo wel als de plastfefl

op de balkons In de open lucht, welke hier en daar hng*

de hulzen gemaakt waren, werden zeer duur verhuurd.

Ik zag op flraat rulm zoo goed en had meer bewegicg

kunneude maken, minder koude te lijdeu»
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deed* hooren, Van ter zijde volgende, zag ik overal
bij de aannadering yan den Kruisdrager van den Paus
den fterkften aandrang-* ieder een zocht zig dan eeneh
doortogt te maken, om te kunnen zien, roepende:

„ Ou efl donc le mule du Pape? — Voions le mule

„ du Pape çjrV." (1) en men liet al weder niet na
om ter dezer gelegenheid de luimigfte aardigheden,
den Parijzenaar zoo bijzonder eigen, te zeggen (2).

De tuiti der Tuilerién werd vervolgens fraaijer en
kostbaarder verlicht dan ik tôt hier toe nog had
gezien; insgelijks waren ook de voornaamfte ge-
bouwen, de hôtels der Ministers, vreemde Gezan-
ten enz.'geillunrîneerd, en op de meest verheven
geftichten vuurwerkjes aangcftoken welke men flam-
mes de Bengale noemt; doch daar het niet ftil ge-
noeg was, had men zeer veel moeite, om de lichten
aan tehouden; en de felle koude joeg lien, die ailes
ge2ien haddeh, meestal, fpoedig van de ftraat.

-

De volgende morgen om tien uren werd het
volksfeest, dat 'er dien dag plaats moest hebben door
verfcheide kanonfchoten aangekondigd; de renfpelen
natnen eenen aanvàng, en men begon met na den
ring te fteken en tegen de hooge masten die men hier

mâts

(t) Dat Ut „ Waar Is de muilezel van den Paus? —

H
Laat ons den muilezel van den Paus zien enz"
(a) Zoo zeide men onder anderen. „ Il faut bien, que

M
te Pape ait voyagé fur un âne, puis qu'on Pa attendu

H
fi longtemps." Datls: de Paus moet wel op eenen ezel

gereisd hebben, dewijl men hem zoo lang gewacht heeft.
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mâts de Cocagne (i) noemt, om den prijs op te klim»

men. Om elf uren kwamen 'er verfcheiden wagens
met Muzijkanten op de plaats de la Concorde bijecn.

Om twaalf uren was 'er groot Concert gevolgd van

op het feest toepasfelijke zangen; na dezelven hoor-

de men weder eene generalç falvo uit het gefchut ;
ten zelven tijd ging de luchtbol in het midden van
de plaats de la Concorde, op een verheven voetftuk

ftaande, en welke als een trophé van vaandels, wa»

penen enz. gemaakt was, benevens vier andere

vergulde luchtbollen , naar omhoog. Verfcheiden

wapen-herauten te paard gezeten, ftrooiden onder

de

(i) Lnllckkerland noemt mèn in het Franschî Passés

Cocagne : dus zou men deze masten in onze taal Luilelc*

kerlands masten kunnen nocmen. Het zijn glad gefcbaafde

ftaken, naar gisfing omirent de 50 voeten hoog en vin

dikte dat een man die met zijne armen en beenen genocg*

zaam kan omvatten ; boven aan zulk eenen ftaak hsngt eene

van palm enz. gemaakte kroon en aan dezelve zijn eeni.tf

prijzen, zoo als een zilveren lepel en vork, een pasr xil-

veren fchoengespen, eene zilveren fnuifdoos, eenpaarzijJen

koufen enz. gehecht, waarvan men 'er tôt die hoogte (,:•

komen zijnde, een kan aftukken. Onze matrozen zouden

daar tn zekerlljk ru!m zoo handlg zijn, dan demeeste,

welke Ik hier za#; doch men moet, mljns bedunkens', het

volk aan dergelijke fpelen niet blootflellen ; d.iar 'et, imî

men mij verzckerd heeft, voorbeelden zijn, dat fointmVe

hier door breuken hebben gckregen, en hoe llgt k.n zulk

ecu, dikwijls onbedrcven klimmcr, niet vallen en cha?

door zijn leven of gezondbeid vçrliezen.
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de menigte op de plaats de la Concorde en lapgs de
boulevards een aantal kleine zilveren.gedenkpenningen,

ter gelegenheid van de krooning geflagen (1). Aan

de vier hoeken van de genoemde plaats had men
vier danszalen in den fmaak van antieke tempels van
hout opgeflagen ; hier werd inuzijk gemaakt en een
ieder, die hetgoedvond, kon 'erom niet danfen.

Des avonds werden de boulevards van de ftraat
St. Honoré af tôt het Arfenaal toe, wederom door
guirlandes van lantaarnen en piramides met vetpot-
ten, welke hier en daar gemaakt waren , verlicht.
Op verfcheide plaatfen aldaar had men theaters op-
geflagen, waarop men hansworsten en dergelijke
potfemakers en potfcmaakfters zag, welke het volk
met hunne aardighedcn trachtten te vermaken ; op
andere werden kleine tooneelftukjes gelpceld, ook
trof men 'er telkens liedjeszangers en zangfters aan,

.....? wel-

(1) Op deze pennîngcn, welke nog veel kleiner zijn
dan onze fluivenjes, ziet men aan den eenen kant de af-
beelding van het hoofd dès nlcuwen Keizers, met het
omfchrift: NAPOLÉONEmpereur, (NAPOLÉONKeizer) en aan
den anderen deafbeeldlngvan eén mensch flaande oplets dat
doortwee andere menfchen omhooggeheven wordt vastge-
houden ; hetverbeeldt den Keizer met del<eizerlijl<eManteI
ombangen en de Schepter In de hand, flaande op een fchild
*elke door twee mannen, de Senaat en het Volk voorftel.
lende, wordt opgeheven, zijnde het omfchrift i A* Sénat
tf le Peuple (Do Senaat en het Volk) onder de beelden
leest men : (An Xlll. (het dertiende jaar.)
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welke ter eere van Zijne Keizerlijke Majefteit NTAro-

LÉON den Eerften zongen, deze zoo wel als de hans»

worsten enz. werden, thans als tôt het volks ver-
lîiaak beftemd, van 's Lands of Stadswegen betaalJ,

en droegen ten bewijze van hunne aanftelling, een
kaartje op den hoed. Van afftand tôt afftand had

men plaatfen tôt den vrljën dans gefchikt, en de

wagens met muzijkanten, Welke thans ook geilfu»

mineerd waren , reden van tijd tôt tijd rond, en
kwamen vervolgens weder op de plaats de fa Conccr-

de, alwaar zij rondom in eenen cirkel geplaatst,

wederom Concert gaven. Eindelijk om acht uren

werd 'er op de brug de la Concorde een vuurwerk

afgeftoken, en daar het al weder zeer koud was, gin»

gen de meeste menfchen na afloop van hetzelve naar

huis, zoo dat de groote drukte al vroegtijdig een

einde nam.
•

Den 5 December reed de Keizer op dezelfde

wijze en yerzeld door denzelfden ftoet als op de dag

van de krooning, naar de militaire fchool op het

Veld van Mars, en déelde aldaar de Vaandejs met

vergulde Keizerlijke Adelaren in becldhouwwerk

boven op dé ftokken, uit, aan de onderfeheidebe»

zendingen van aile de regimenten en korpfen tôt het

Franfche léger behoorende, mitsgaders aan de Natio-

nale Garde der 108 Departementen , welke bezen-

dingen tevens door Zijne Majefteit in den eed wer»

den genomën; zijnde aile deze bezendingen, bene-

vens de overige krijgsl>enden welke tôt den optogt

behoorden, op het ruime Veld van Mars op eene
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geregelde wijze geplaatst, Daar het genoegzaam den
ganfchen dag aanboudend regende, ging ik 'er niet
henen; doch zag de krijgslieden tegen den avond
door en door .nat terug komen*. Men verhaalde mij,
dat 'er bij het aanheffen van Iiet gejuich ter eere van
den |Cei?er j.oa.'het, doen van den^eed, iets voorge-
vallen was met:tjvree rutters of foldaten, welke een*
tegenovergefteld.cn kreet zouden aangeheven hebben.
Na het afloopen dezer pJegtigheid werd 'er een prach«
tig middagmaal

; ten Hove gehouden : Hunne.Ma-
jefteiten en £ijne:'Heiljgheid zateu daar bij op eene
yerhevene, plaats: onder een verhemelte in het raid-
den van de zaal* zijnde de Keizer aan de regter- en
de Pau§ aRn d$:linkerzijde van de Keizerin geplaatst.
De maaîtijd geë.indigd; zijnde,. werd *er een g'ropt
Concert. gegevgn in de concèrtzaal van het Paleis
der Tuileriën;.en daarna gedanst en gefpeeld; doch
alvoçensjhet: danfen en kaarctfpelen èenen.i aarivang
nam,.yertr0k;ZijnerHeiligheid:i wordende door den
Keizer tôt ;aan :de aaal,alwaâr men gegeten had*
uitgelejd. î-;j.f.J. ( :;.-• .; ,c " »<; ...v.-

Geene gelegenheid gehad hebbende, om de kroo-
ningsplegtigheid bij te wonen, zag ik echter eenige
dàgen daania den ganfchen toeftel, welken men'ten
dien eindë in dé'fàôofdkerk gèmaâkt'had. Deze'kerk
waszoodanig veranderd, door..al de balkons en zit-
plaatfen, waarrnede de tranfen rondom van ondeç
tôtbovenvervulpiwaren, doorden grooten,verhevenenj
« luisterrijken troqn

»
welke aan het eene ein.d van

dezelve tegen oyer het; hoofd-aftaar. ftond, door de
fraai*
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fraaije tapljten, fluweelen,Jaken en andere kléedénwaar'

mede ailes belegd en behangen was ; enwelke kleed«n

(draperies) op eene kbstbare en ilerlijkc Wijze be-

zaaid,' omboord en opgeftrikt wâren, met fchitte-

rende gouden ;b'orduurIblen, franjes;- koorden en

kwasten; door dit ailes, zeg ik',:was deze bude

gothifche kerk zoodanig veranderd en verfràaid, dat

ik dezelve, wanneer ik ?er zôndetnhette weten was
ingebragt, niet zou herkend hebben/

< '

*-;:Blj.een aantal boek-en prentverkoôpers zag men

nu ook de afbeeldingen vanrden'Keizeren Keizeriri

inihunkeizerlijk>gewaad, van den PàusV de Prinferi

en Prinfesfeh enz.. Ook zag men op'eèn dier plaatjes

àear.Paus verbeeld, zettendè dé ' kefzeïlljke kroon

op bet hoofd van NAPOLÉON', welke voor hem ge-

knield iièt.: Eene dergehjkè afbeeldihg;zag men

Ook in een houtfnee prentje 'boven"het programma

van i
het krooningsfeest,

< waarimedétnen1n
•
de ftfatèri

van Parijs te koop Jièp-(i); •' Ondé'rtusfcliën'vèrze-

kèrde men, dat de Paus den* Keizer en^dè Keizerin

wel gezalfd had, terwijl zij geknicld lagen (a)<

-o--».:-!
<

/,,;-!
.

' - -•" ' '.i!.'i--s..\.l..
•

doch

" Yi) de Heilige GeesY wordt daar In ook verbeeld ia

de'gedaànte van eén dulf, ôp den Keizer ncderdalende,

terwijl de Paus hem de kroon opzet,
" "(?) 'P'awN ; vader Varf CAROLUS MAGNÙS ', was de eerfte

Kontagvan Frankrljk,dfe zich' met de Kérkelïjke jtfegu'g-

hedèri'deéd zalven en kroonén. Deze krooning'gefchieddeia

dé'Hédfdkerk vntiSoisfons door tu BONIFACIUS , Legaat van

Paus ZACHARIAS en'Aartsbisfcbop vvÀMentt, lu het ja»r75**
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doch dat de Keizer, nadat de kroonen door den
Paus gewijd waren, eene daar van zelf genomen,
op zijn eigen hoofd gezet, en de andere de Kei-
zerin voor hem geknield liggende opgezet zou heb-
ben. Hoe het zij, ik heb de afbeeldingen, waar
in de Keizer knielende van den Paus de kroon ont-
vangt maar weinige dagcn ten toon zien hangen;
daarna waren zij niet meer te bekomen.

Afbeeldingen van den Paus zag men ook in me-
nigte in prent, en dit was niet vreemd ; doch ik
vond het zeer onwelvoegelijk, dat men in de kinder-
fpeelgoed winkels in het Palais Royal en elders

poppen verkocht, in den fmaak van die, waarmede
ook onze meisjes fpelen, welke den Paus moesten
verbeelden, zoo aïs uit hunne kleeding, en drie-
dubbelde kroontjes duidelijk te zien was.

Den 13 December des voornoemden jaars werd
'er een feest ter gelegenheid van de krooning ge-
geven, door den Behoedende Senaat* in den tuin
van hun paleis ; die tuin was zoo wel als het paleis
rondom des avonds geillumineerd ; 'er werd een
groot Concert gegeven , en in de tuin waren ver-
fcheide lootfen om te danfen opgeflagen, De wind
was voor de illuminatie ook weder te fterk, en hin-
derde zelfs eenigzins aan het anders zeer fraaije
vuurwerk, dat in gemelde tuin tegenover den achter-
gevèl van het paleis werd afgeftoken. De Keizer
aide men, was, bij het affteken van dit vuurwerk,
onder de aanzienlijke aanfchouwers, welke in het
Paleis waren, incognito, tegenwoordig.

Y Ein-
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Eindelijk gaf de ftad Parijs op den 16 December

1804, ook nog het 13e naar de Franfche tijdreke-

ning genaamd, aan hunne Keizerlijke Majesteiten een

ongemeeu luisterrijk feest (1). De groote en kostbare

toeftel, waarvan ik hier voor reeds gefproken heb,

inoest hiertoe inzonderheid dienen : deze toeftel ver-

dient wel, dunkt mij, dajt ik daarvan eene korte

befchrijving geve; zie hier dezelve. Daar 'er tegen-

over de plaats de Grève, aan de andere zijde vau

de Seine, een groot vuurwerk moest afgeftoken

worden, en men uit het ftadluiis, aan de eene

zijde vau die plaats ftaande, alzoo geen regtftreeks

uitzigt had op hetzelve, werd 'er niet alleen Iangs

de zijde van genoemde plaats, tegenover de rivier,

maar ook langs de andere zijde, tegenover het ftad-

huis, alleen voor dit feest, en dus flechts voor wei-

nige uren, een gebouw gemaakt, waardoor nu het

ftadhuis de drie zijden van de plaats de Grève fcheen

te beflaan ; hetzelve was niet bloot van hout, dat

men als fteen gefehilderd had, gemaakt; maar zelfs

gedeeltelijk gemetfeld; voorts had men ten aauzien

de-

(1) Een dergelijk <eest werd op deze zelfde pïaats,

ter gelegenheid van de gebôorte-van den Dauphin, gege*

ven, op den 21 Januarij '178a, aan hunne IYIujesteiiea

LODEWIJK DEN XVI en MARIA ANTOINETTA; op à$n 21 J>

nuarij 1793, en dus elfjaren daarna, werd LODEWIJK DE XVI

het hoofd afgeflagen, wle'zou toen gedacht hebben, dat

'er, omtrent twaalf jaren later, wederom een krooningsfeest

op deze plaats zou wordeu gevierd?
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dezer aangcbouwdc vleugels, de bouworde in acht
genomen van het ftadhuis, ten einde dezelve daarme-
de des te beter een geheel zouden uitmaken. In
het middeufte gedeelte, dat tusfchen het ftadhuis

en den nieuwaangebouwden vleugel ftond, was eene
mime en fchitterend verfierde zaal, van waar hun-
ne Majesteiten en andere voorname perfonen het
vuurwerk moesteu zien. Het ftadhuis zelf had
ook inwendig een geheel nieuw aanzien gekregcn.
la de troon- en andere zalen, werd de verbijsterende
pracht en weelde, in verfierfelen en huisraad, die
daar ten toon gefpreid was, aan aile kanten ver-
dubbeld, door de menigte groote fpiegels, welke
rondom aan de wanden prijkten. Het fraaije en kun-
ftiggewerkte zilververgulde toilet en tafelfervies, dat
door de Hoofdftad aan hunne Majesteiten ten ge-
fchenke werd aangeboden, was ook in cen daartoe
îfgezonderd vertrek ten toon gcfteld: terwijl de
fpijszalen met bevallige verfierfelen, overeenkomftig
het ondervverp van het feest, mitsgaders van eenen
kostbare, daarbijbehoorenden, toeftel in ruime mate
voorzien waren (1).

Behalve de perfonen, tôt de ftedelijke rege-
ring enz. behoorende, was 'er ook een aantal an-
dere lieden, zoo vrouwen als mannen, 't zij uit

hoof-

(0 Met ftadhuis met het daaraan gebouwde, eveneens
»lsde kerk, eenige dagen na de plegtigheden, welke al-
*l«r hadden pîaatsgehad, openlijk te zien zijnde, vond ik
fcanoe zeer gemakkelijk gelegenheid.

Y-a
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hoofde hunner bedieningen, of als voorname ge»
leerden, kunftenaars, kooplieden, of om andere re-
denen in aanzien, ter bljwoning van dit feest gc*

noodigd ; de martneu waren op de, bij dergelijke ge-
legenheden voorgefchreven wijze gekleed, en welke

Parijfche vrouw zou daarbij zooveel in haar verrno»

gen was in pracht en zwier niet hebben trachten

uittemunten (i),
Tegen den middag begon men bij elkanderen te

komen, en ruim een uur daarna de vergadering,

op hunne Majesteiten en derzelver gevolg na, vol-

tallig zijnde, begaf zich het ftadsbeftuur te voet en

met ongedektc hoofden, hoewel het zeer koudwas,

van daar tôt aan den oprij van de nieuwe brug,

hebbende den Maarfchalk gouverneur van Parijs aan

hun hoofd, ten einde aldaar hunne Majesteiten, van

het

(i) Hetgetal der genoodlgdevrouwen alleen beliepo'oc.

Eene huurkoets aan den hoek van de plaats de Grève

omvalleode, moest men *er eene ladder tegen zetten, on
'er de netgekleede vrouwen door het bovenliggende porrier

ulttehalen; zij fchenen zich wel niet bezeerd te hebben;

doch zagen *er éditer zoo verfromraeld en ontfleld uit,

dat men haar, in plaats van naar het ftadhuis ter bljwoning

van het feest, In een nabijgelegen huis bragt, tôt'er ge-

legenheid was, om vandaar naar hare wouingen terug

te keeren; zoodat deze ongelukklgen, welke misfebiea

geeïie moeite of kosten hadden gefpaard, om dien dag

eens ter deeg mool te zijn, zicli geheel In haar oogmerk

zagen te leur gefteld.
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het paleis der Tulleri'ên komende, en in derzelver
koetfen gezeten, optewachten, Bij hunne aankomst

vroeg zijne Excellentie de gouverneur de bevelen

van den Keizer, waarna de ftadsregcring weder te-
rugkeerde naar het ftadhuis, ten einde hunne Ma-
jesteiten aldaar op de ftoep, bij het uitftappen uit
de koets, aftevvachten. Na het afloopen van eenige
pligtplegingen en aanfpraken, plaatfte zicli H. M.
aan tafel, om het middagmaal te gebruiken ;

.

het-
zelve werd insgelijks, op drie andere tafels., aan de
voornaamfte ambtenaren en lieden, tôt het Hof be-
hoorende, voorgediend; hebbende de overige genoo-
digde bij hunne aankomst, in eene andere zaal, een
ontbijt (déjeuné dinatoir) gereed gevonden (1).

De maaltijd geëindigd zijnde, begaven H. H, M. M,

,
zich

(1) Met dat al vernara ik, dat *er verfcheiden lieden
waren, welke klaagden, dat zij naauwelijks een lluk brood
hadden kunnen krijgen. Hetzelfde had ook plaats bij het
feest ter gelegenheid van de geboorte des Dauphin**,
waamn'ik hier voor heb g'efj>roken. De Hertogen en
Pairs, onder anderen, wareri toen genoodzaakt, om hun
middagmaal met bofèr en radijzen te doen, omdat Z. M.
fpoedigvan tafel dpfîohd, en een Ieder toen moest opflaan.
Insgelijks vind men aangeteekend* dat'er op dat feest aan
hàlvléesch alleen, 102,000,000 ponden (102,000 milliers)
werden gebmjkt. Zie Mm. fecrets, pour fervlr fl Mis-
titre de la république des lettres en France, T.20.p,50.
Men beoordeele daarna, gefleld eens dat 'er een nulletje te
veel flond, de onmatige verkwisting van dergelijke feesten.

Y3



330 REGERING.
zich met derzelver gevolg naar de, hier voor be»

fchrevené, nieuw opgcregte zaal naast het ftadhuis,

alwaar ook eene menigte Van de overige genoodig.

den plaats vond. Het groot aantal muzijkanten en

zangers, in het orchest voor de zaal geplaatst, deed

zich hooren,tot dat de Keizer, bij de laatfte Woorden

van een koorgezàn^, de duif aanftak, welké, naar
het, fcheen, ' latigs eene gelpanncn draad. loôpende,
het vuur mededeelde aan het vuurwerk, aan de

overzijde vau hV rivier, zoodat hetzelve daardoor

îôsbràiidde. Nîettfcgeriftaandé de verbazende toeftel

voor dit vuurwerk; waaraan men federt eenen ge»

ruimen tïjd geârbeid had, kan ik niet zeggen, dat

het mij bngerneen beviel, en, naar ik befpeurde,
Voldèed het in 't algemeen ook"niet aan de ver-
wâchting; fommige gedeelten echter waren fraai en

fterk; doch het haperde ^an het geheel, Hetzelve

beftond -uit eene hooge /lellaàdje met gefçbiWi.'rd

.dlpek.bekleed, welk een en ander den J?erg St.Bsr.
yardmoçst;voor(tellen> dije ^oor.jiçt Fr^nfcheléger,
onder den Generaal l$ONAi?Ar^TB,..Wklomraenwerd;

deze berg werd door;het yuurvverkyerlicht, enna»
dot'er eeneineuigte vuurpijleij eiîndergelijken op en

agter dit gevaarte .waren :afgeftoke,n, zag men toen

•liêt bouquet îosbarstte en de lucht met heldere vuur-

•ftralen en fchittèrende.bollen vervulde, de beeldtenis

van eenén man te paard gezetén, verbeeldénde, naar

ik vernam, Keizer NAPOLÉON, op den top des bergs;

deze becldtéhté doôrfchijnend en van achteren verlicht

zijnde, zag mért dezelve ook nog nadat het vuur-
werk
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werk geëindigd was. Vervolgens werd *er van ag-
ux den berg een luchtbol, door verfcheide lam-
pions verlicht, opgelaten (1) ; en eindelijk een
foort van fchip, als het wapen van Parijs, hiertoe
gemaakt en in de rivier liggende, tôt voor den berg.
gebragt, en door vlammen van Bengalen langs de

masten, het touwwerk enz. verlicht, zoodat men
het genoegzaam in aile zijne dcelen zag. Op het
vuurwerk moest 'er een concert op het ftadhuis
volgen; doch de militairen de ingangen van het
ftadhuis verlaten hebbende, om het orchest te be-
zetten voor.de zaal, alwaar zich II. H. M. M. bij het
affteken van het vuurwerk bevonden, was de aan-
drang des volks voor die ingangen intusfchen zoo
fterk toegenomen, dat de muzijkanten gecn'kans za*
gen om weder op het ftadhuis te komen, zoodat dit
concert achterwecg moest blijven.

Het weder was ditmaal voor de illumitiatie gun-
ftig genoeg, doch ineu fukkclde verbaasd, en 'er
waren veel te weinig menfchen, om de menigte lam-
pions

, waardoor het ftadhuis met de daarbij gemaakte
gebouwenmoest verlicht worden, aantefteken. H. H.
M. M. gingen intusfchen weder naar de troon»zaal,en
bleven zoo lang op het ftadhuis, tôt dat het bal in
hunne tegenwoordigheidgeopend wns. Omftreeks ne-
gen uren werden H. IL M.M. door den Gouverneur

en
(1) Kaderhacd wérd *er verteld, en ik méen het zcîfs in

wn of ander,nieuwspapier gelezen te hebben, dat deze
iiicbtbol bij Rome terug g^vondc-n is.

Y 4
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en de leden van het Stadsbeftuur weder tôt aan
hunne koetfen geleid, terwijl het gebulder van het

kanon hun vcrtrek aankondigde; en nog was de

helft der illumiuatie naauwelijks aangeftokcn. De

overige perfonen tôt het Hof en de Regering behoo»

rende, benevens de verdere genoodigden, bkven
danfen; zoodat het bal tôt in deirmorgenftond ge-
duurd heeft.

Een vriend op de plaats de Grève een kamertje

voor dezen daggehuurd hebbende, vergunde mij 'er

ook een plaats op, zoodat ik van daar het hier ver-
melde duidelijk en gemakkelijk kon zien en hooren.

Op de kaaijen, van de plaats de Grève af tôt aan het

Keizerlijk Paleis, had men langs den waterkant, op
zekeren afftand van elkanderen, een aantal van lat-

werk gemaakte en met gefchilderd doek overtogene
pilarén geplaatst, welke, rondom met lampionsomhan»

gen, denganfchenweglangs, die H.H.M.M. moes-

ten terugkeeren, verlichtten; doch daar dezelve door

geen lijst of anderen bouwkundigert toeftel aan elkan-

deren verbonden waren, maar iedere pilaar geheel

op zichzelve ftond, maakte dit een magere en onbe-

vallige vertooning; trouwensdeze pilaren waren ook

niet opzettelijk voor de hier plaatshebbende illumi-

natie gemaakt; maar hadden reeds bij andere gelé-

genheden gcdiend(i). Eenige der voornaamfte open-
bare

(i) Naar hetgeen ik van dfen aard,gedurende mijn ver»

blijf te Parijs, verfcheldenmalen gezien heb, te oordeelen,

heeft men het daar in de illumineerkunst nog niet zesr

ver
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lare gebouwen zag men ook heden weder gcillumi-
neerd.

Daar nu de magtigen en in aanzien verhevcnen op
zulk eene prachtigewijze dit feest vierden, behoorde
het tôt de orde der dingen, dat ook aan het zoo-
genaamd gemeen gelegenheid verfchaft werd, om
daaraan op zijne wijze deel te nemen, terwijl tevens
aan den middelftand gelegenheid werd gegeven, om
zich met het befchouwen van zoo vêle verfchillen-
lende tooneelen, welke dit ailes in deze Hoofdftad

moest opleveren, met meerder of minder bclangne-
ming, naarieders aard, verftand, gevoel en omftan-
digheden, bezig te houden. Men had alzoo in ieder
der twaalf afdeelingen van Parijs, op de daartoe
meest gefchikte plaats of plein, en wel bijzonder
op de markt (tes Innocens, toebereidfelen gemaakt,
waardoor zelfs de fçhamele arme en ellendige, wel-
ke zoo zeldzaam eenige verkwikking lmaakt, in de
mogelijkheid gefteld werd, om zijnen rampzali0wn toe-
ftand voor eenige oogenblikken te kunnen vergeten.
Men vond op deze, mede door lampen en vetpot-
ten verlichte plaatfen, alvvaarmeh ook muzijk maakte
en yuurwerken afftak, eenen goeden voorraad wijn,

waar-

ver gebragt; en ik heb voorheen In Braband en ons va»
derland veel fraaijer illumination gezien, dan ik immer
in de hoofdftad van Frankrljk zag. Gefchilderde chaffî-
netten, welke bij dergelijke gelegenheid zulk eene fr."sije
vertooningmaken, wordeu daar ook niet dan zeer zeldzaam
gebruikt.

y 5



334 REGERING.
waarvau een ieder vrij kon drinken. Ook was 'er

op elk eene loterij opgcrigt, waarin een ieder zijn

geluk kon beproeven: de prijzen, van onderfeheiden

grootte, beftonden in briefjes, waarop men in daar-

me gefchikte gaarkeukens eene gebraden gans, kal-

koen, worst of brood, enz. kon krijgen (i). Op

de voornoemde markt had men de fraaije fontein

in het midden derzelve ftaande, en wdke anders

geen water geeft, ter dezer gelegenheid aan den

gang gemaakt; dezelve was rondom tfeillumineerd

en aan hare vier hoeken had men andere fon-

t'einen gemaakt, waaruit een ftraal wijns ftroom-

de ; dergelijke fonteinen zag men ook op meer
plaatfen, op andere lagen alleen vaten met wij».

Had men ook dien wijn door middel eener loterij of

andcrzihs verdeeld, in plaats van dezelve ten prooi

te laten van hun, welke het gulzigftc en fterkfte of

bchendigfte waren; men had daardoor zekerlijk vêle

ongeregeldhedenen deerlijkeongelukkenvoorgekomen:

• >
want

(i) Bij het hier voor aangehaalde feest, ter gelegen-

heid van de geboorte des Dauphin'sj.had men ook dans*

zaîen in de afgelegendfte wijken van Parijs opjeregt, en

aan hetzelve ververfehingen uîtgedeeld. Dit een en ander

heeft tevens ten oogmerk» ôm den grooten toevloed des

volks, welke bij dergelijke feesten natuurlijk moet plaats

hebben, te verfpreiden, ter voorkoming van ongelukken

en onaangenaamheden ; welke te duchten zouden zijn,

indien zich de vertooningen alleen tôt eene phats, zoos!*

die voor het ftadhuis en daaromllreeks, bepaalden.



REGERING. 335

want niet alleen zag ik's avonds mannen, vrouwen
en zelfs kinderen dronken op de ftraten en pleinen

liggen (1), maar vernam den volgenden ochtend,
dat 'er verfcheide menfchen op ftraat dood gevou-
den waren; men kon dit aan niets anders tocfchrij-

ven, dan âan het misbruik van.deit wijn en de

fclle koude.
De uitgeftrekte voorzorgen, welken 'er anderzins

tôt voorkoming van- ongelukken en wanorde geno-

men waren, verdienen allen lof.(2). Het gevolg

daarvan is ook geweest, dat men buiten het voor-
raeîde, doôr misbruik van den wijn veroorzaakt,

van

(1) Walgelijk was hét In der daad om deze Bacchanalen

aantezien : fommige bedienden zich niet alleen van emmers

en dergelijke groote vaten, om daaruit den wijn te zweî»

gen, maar ik zag *erzelfs, die zich, ten dien einde, vau
hunne,hoeden en fchoenen bedienden; anderen, welke
reeds rangteloos ter aarde geycllen waren, lagen.daar te
braken, en op de markt des Innocens;zag ik *er verfchei-

de dronken in het water liggeny;d« daariaanhoudend uit
de fontein langs de ftraten ftroomde» en wederom ande-

re als dood wegfieperf. i

(2) Niet alleen waren dé brandblusfchers hedeii buiten-

gewoon.waakzaara; maar zelfs Iage'n op de rivier fchui-
1en klaar, om hun, die in het water zouden kunnen ge-
raken,;*t zij door het gedrangof.anderzins, oogenblikke-
lijk te reddén, en tevens om ook ingeval van brand be»

bulpzaara te zijn, ten welken eitide de noodige werk-
tuigea insgelijks op die fchuiten voorhaiideu waren;
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vau geene droevige gebcurtenisfen of buîtengewone
ongeregcldhedcu van eenig aanbelang gehoord heeft:
hetgeen in eene ftad als deze waarlijk al zeer veel

is(i). -
De Paus was bij dit laatlte feest niet tegenwoor-

dig. Z. II. hield .zich dagelijks meestal bezig met
het bezoeken der onderfcheiden kerken van de hoofd-

ftad; ook gaf dezelve, in den beginne dat hij zich

aldaar bevond, op eeti bepaald uur, aan de voor
zijne veniters vergaderde, menigte de benedictîe;
doch daar zulks aanlejding gaf tôt eene te zamenfcho-

ling, waardoor dctoegang van de kaai in de tuin

der Tuileriën belemmerd werd, en fommige zich

daaibij op eene crgerlijke wijze gedroegen en met

deze plegtigheid openlijk den> fpot dfeven, had

dit in het vervolg geen plaats meer (2).
•\<-

< ., :'-,: ' :'..
-. ; Niet-

(1) De HeeY Foucni, een gowezen Priester, wicns

noam men zich vanMiet begln der omwenteling nog wel

zal herlnneren, was toen a*n het hoofd van de Politie.

(a) Aanzieniijke lieden, 't zij :uic nleuwsglerlghetd of

eerbled, eenbezoek bij de Paus afleggénde, ontvldgenbij

die gelegenheid dan ook do'bencdlctle. Z. H. gaf de-

zelve InsgeHjks, naar men mij verzekerd heeft, aan een

zeker jong hemje, dat zich bij hem had laten aandie-

nen; doch ziende, dat hetzelve• 2lch dnarbij op een?

llgrzit/nigc wiize gedroeg en lagchende henen glng, riep

hij hem bedaardeMjk weder terug, en fprak hem op eene

mdrukkelijke en, mljns bedunkens, zeer gepaste wijze

aau, in dezer voege : Immers zljt gij hier vrljwillig £<-

ko-
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•* Niettegenftaande de Eerfte Conful nu tôt de Kei-
zerlijke waardigheid was verheven, bleef éditer
de overige regeringsvorm van Frankrljk nog op
denzelfden voet. De posten van tweede en der-
de Conful natuurlijkerwijze ook vervallen zijnde,
was de eerstgenoemde tôt Vorst Aartskanfelier en
de tweede tôt Vorst Aartstrefaurier benoemd.
Andere voorname Veldheeren, Staatsmannen enz.
werden met aanzienlijke goederen, vorftendommen,
Senatoriën (i) en dergelijke begiftigd, en fomtijds
bij het teeken van het Eerelegioen ook nog ande-

re kruifen en ordebanden van vreemde Mogendheden

ge-
komen, MijnHeerl ommijuweachtingtebetulgenenmijnen

zegen teontvangen; Ik geef u denzelven, en gij fchijnt mij

<te befpotten. Mijne waardigheid, als hoofd van de kerk,
waartoe gij behoort, zelfs geheel ter zijde gelleld zijn*

de,kan men zulk eene handelwljze immers niet anders dan
hoogstonblllijk en onbefchelden noemen: ja, ni befchouw-
de gij mij flechts als een gewoon mensch, de plegtlge

zegen van den grljsaard moet den jongeling, Indien hij
niet geheel ontaard is, altljd dierbaar zijn. Onze jonge
heer tegen deze gegronde en tevens bezadlgde beflraflîng

nlets Intebrengen hebbende, glng befcbaamd henen.
(t) De Inftelllng van de Senatoriën Is van den 14 NI-

vofe van het 11 jaar (4 jauuarij 1803). In Ieder arron»
dîsfement van de regtbanken van appel Is *er een ; het
zijn, om zoo te fpreken, bezendingen van den Behoeden-
den Senaat. Het Gouvernement wijst hun aanzienlijke be-
zlttlngen aan, beflaande veetal in landgoederen, kastee-
len» enz. Het zijn dus, gelijk men zegt, vette postjes»
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gevoegd. Eindelijk werd ook de Keizer der Fran-
fche zelve, in plaats van Prefident van de Italiaan-

fche Republiek, Koning van Italie, yoegende al-

zop bij de Keizerlijke kroon van CAROLUS MAC-

NUS , de ijzeren kroon der oude Koningen van Lom-

bardijen. Parijs werd dus in den aanvang van de

negentiende eeuw de zetel van den magtigften Vorst

van Europa. Wij weten, hoe verbazend veel deze

magt federt is toegenomen en nog dagelijks toe-

iKemt.

KUN-
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VV erden Rome en Florence voorheen als de voor-
naamfte zetels en oefenfcholen van zoovêle fraaije
kunften geroemd, thans bekleedt Parijs in dat opzigt
den eerften rang; terwijl 'er de wetenfcliappen tevcns

op eene krachtdadige wijze worden aangemoedigd

en onderfteund. Eene omftandige befchrijving te
geven van aile de heerlijke en kostbare kunstge-
wrochten, welke alhier niet alleen uit Italie en het
voormalig Èelgiè, maar ook grootendeels uit ons
Vaderlahd zijn te zamen gebragt, zou geheel over-
tolligzijn, niet alleen om dat 'er eene catalogua

van dezelve beftaat, die vrij algemeen bekend is,
waar ook, om dat fommige fchrijvers daaruit reeds
veel hebben overgenomen. Dezelve dus achter
latende, ga ik tôt mijne eigene aanteekeningen,
voor zoover dezelven mij nieuw en eenigzins we-
tenswaardig voorkomen, over.

Voor de eerftemaal in de weérgalooze verzamel-
plaats van fchilder- beeldhoinv- en teckenwerk (Mu~
&* -^^Stredcnde, wordt gcnoegzaam iedereen

ftys'
.

''>'/ zoo-
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zoodanigverbijsterd door al de opeengeftapeldekunst-

gewrochten, welke hem omringen, en door begeerte

gedreven, om al, wat zich nog van verre vertoont,
naderbij te zien, dat hij zich geenen tijd gunt, om
ailes met de vereischte oplettenlieid te befchouwen;

maar gedurig met verbazîng om zich henen ziende,
dan links en dan regts dwalende, van de eene zaal

in de andere gaat : flechts bij die vermaarde kunst-

ftukken, wier namen, afgietfels of kopijen fchier

door de ganfche befchaafde wereld bekend zijn,
of bij dezulke, waardoor zijne aandacht bijzonder

getroffen wordt, houdt hij zich eenige oogenblikken

langer op: met vêle kunftenaars en kunstkenners
zelfs, welke gelegenheid hebben, om dit bezoek te

hervatten, heeft hetzelfde plaats, en voor hun, die

eenigen tijd te Parijs denken te verblijven, en hier

alzoo een en nndermaal terugkomen, is deze wijze

van befchouwen voor het begin, dunkt mij, niet

kwaad: men krijgt daardoor eenige oppervlakkige

kennis aan zoovele merkwaardige voorwerpen, en

leert derzelver plaatfen kennen, om dezelve bij na-

der onderzoek gemakkelijk te kunnen vinden. In

allen geval doetmen wel, om zich zoddra men bief

komt, de boekjes, waarop de korte befchrijvingen

derkunstftukken, volgens derzelver nommers(i), te
vin-

Ci) KOTZÊBUB klaagt In zijne Erlnnerlngen ans Paris*

dat de Catatogus dezer gatertj zoo gebrekkelijk is, en vête

voorwerpen een verkeerde of geen nommer hebben» wat

de noramers aanbelangt zulks heb ik ook bij eenige onder»

V03-
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vinden zijn,; aântefchaffen; vdeze boekjes zijn aan
de ingangen der. onderfcheiderzalen tegen eenen zeer
billijkeu prijs te bekomen.

; M; vp _„•'...-,,

: De zalen,
:
waarin men den zoo kostbaren fçhat ya.n

beeldhouwwerkziiet,. doorgaans te^eng en te Jaag,
om dezelve te.bevatten (1), zijn. daarrriede, zoodanig
opgevuld en ovetlladen, ;dat zij meet; ;het voorkomen-
hebben van'ieen/pakhuis of-bergplaats van eenen
beeldhouvyer.of kunstkooper; dan van een kunstkft*»
binet bf Mufeum». Overal, tôt in, de venfterbanken
toe, ziet mon kleine beeldjes» hoofden, vazen enz.
;. î

- >!(,:» :ï-.
.

•.',.«'> !'-
. f ,

>zelfs

:: f ••; -:1 ;>li vi r r ..*-!,:
v .

" ;:•.:' :';.!•.j
vonden; doch meen .det reden.daarvan meer aan de
verandering, „welke 'er nu en dan in de, plaatfing. der,
voorwerpen', door het bijkômeV van nleiiwe, vbof-

viel, .dan wel raan onnaauvvkeurigheid te. moeten toe-
rchiijvjen. Overïgens''néb jk In deVzélveriiichoon^lk 'iéï

mîsfchien meer da'tf 'hôndeVdmalén' bîj'."' die kùnM&fctiHu-

wlog gebrrilk vari gemaakt heb, welh'fgè of geene7vo6r rhl)

htaderlljke^ebrekëri'in gevpndéri. '^TerWjl.»ik te PilHjs
was, heeft men dit werk ook nog met een aanhnngfel ver*
tijkt; en. naar men t\)\[ verzekerd heeft._was men bezfg,
on aan een meer pmfîândlg h'éVgt (catalogué raifouli)
dienaangaançlé te aroelden,. en daV' fi'ètz'eïve,' zôovvél 'als
het betluur; over" 'dit"Mufeumj'in'gocdè handen is, idg
taen het met yerlangen te gemoet. ''* ' '

,

(1) Welk een pnderfçheld tusfchen deze zàlen en die
vw het groqtfchV

en majestueufe Mufeum va'n lier' Vatl-
kaan, welke ik naderh'and gezien heb, en alwaar eeu aan»
u\i dezer beelden voqrheen ftond,
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£élfs -defçhoone en bevallige Venus de Medicls heeft

nog- geene1 behoorlijke.plaats, zoomin als de uitmun»

tende, en te regt vermaarde romp', onder den naam
Vau il Torfo di Belvédère bekend (T): beide die

vbortreffelijke kunstftukken ftaan ieder aan de zijde

Van eene zaal,'als of zij e/toevalliger wijze waren
itédeïgezet. -ï)l*ze menhite vairbeelden zoo digt
dpeengedrôngen: zijnde v1 is: njeni veelal. buitenftaat
oiri' dezèlVen afZoïiderlljk. te befchouwen, hetgeen

eene foort Van VerWàrring teWeegbrengt, die aan
dèaandacht hinderlijlc is, en het gezlgt buitenge-

Wëdh vermneit. Ook in de groote galerij der

fçhilderftukken zal de oplettende liefhebber dit ge-
brek o)idervinden, zêkërlijk heeft hetzelve In vêle ga-
lerijenôf kabinetten vanv dien nard insgelijks plaats;
doch, wàar ik dezelve ook in andere' lân'den en
-t'.lï '.•'... 'i! • 1 !iir-!,'•' ? l'ut, ''•''plaatfen (g<e^îetî heb, nergertS hinderd.e het mij meer
dîjfjîhiep; ,en geen.yyôrjder, rnen yerjteeldeTzic(i eene
gàlerij ..van tusfchqïi dp rjertien- en ye.ertiênhpnderd

•jroeten lari£, ;eu prtgeyeei' .dertig.breeçl, (2), van het

.,., :_j..; : .,".;;. fï:,y J,,'.., *..•;,:•...
; s

««M

, v
Ci ) Ondertusfchenheeft men^enzetven zoo goed mogelijk

àeplaatît, terwijl men'.'bezig'was,.en mlsfchlen nog Is,

met andere zalen. ter vergrbotlng: van''dit Mufeum, in ge>".•• ?«''01 fil ,'.-.;• : :< •,•••-•reedheld te brengen/

.

(2) Zoo groot wa/, deze gaierij, toen Ik te Pariji

kwam; doch eenen gcrutoien tijd voor mljn vertrek Vaa

diar, heeft. mon den muur aan het éfnd van dezerve mtf

doorgeflagen, en 'er eene groote zaal aangetrokken; doch

die muur alleen zooveel ultgcbroken zijnde,als'er tôt eenen

ruimea
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eene eind tôt het andere aan beide zijden, van flechts
eenige voeten boven de grond af tôt aan de zolde-
ring toe, met fchilderijen van ondcrfcheiden groot-
te, welker lijsten elkander genoegzaam raken, behan-

gen. ;Toen ik te Parijs was, fprak.men ook reeds

van een befluit, dat 'er zou genomen zijn, om deze
verbazend lange galerij, door middelmuren, in drie
zalen te verdeelen, te weten, eene voor de Italiaan-
fche, eene voor de Nederlandfche, en eene voor de
Franfche fchool, ten einde hierdoor het gebrekkige,

waarvan ik zoo eve.n gefproken heb, zooveel moge-
lijk te doen ophouden.

Wanneer men zijne eerfte nieuwsgierigheid, in
het overzien van dezen uitgebreiden kunstfchat eenig-
zins voldaan heeft, dunkt het mij best, dat men
zich vervolgens, daar lieen gaande, alleenlijk bcpale
tôt het naauwkeurig betrachten van eenige weinigd
ftukken, gedurende de twee of drie uren, die men
'er doorbrengt, beginnende het beste met de Fran-
fche fdidol, waarvan men ook de ftukken, bij het
inkomen der groote galerij, aan beide zijden geplaatst
vindt; vervolgens komt men aan de Nederlandfche,
onder welke die van vêle onzer vaderlandfche mees-
tcrs ook inzonderhcid uitmunteh; en eiiidelijk aan

de

ruimen ingang nodig Is, word het gezlgt hier genoegzaam
gebroken. Men is genoodzaakt geweest deze nleuwe
zaal aan het Mufeum te trekken, om 'er die ftukken,
welke men nog overlg had, te plaatfen, waarraede de-
zelve dan ook reeds gevuld is.

Z 2
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de Itaiiaanfche fchool; doch ik meen te mogen ver-
onderftellerï, dat het de meeste menfchen beter zal

bevallen, als zij de Nederlandfche fchool het laatfte,

zien; niet dat ik den rang aan de Italianen wil be-

twisten, daar net algemeen erkend is, dat zij den-

zèlVeriin verfcheiden opzigten Vcrdienen, doch zij

mis len veeial dat lieftelijke eu zielftreelende in hunne

oiiderwerpen, zoowel als het zuivere en aangename
în'hunne kleuren, dat aan de Nederlanders zoo bij-

zonder eigen W. Immers dit zal mij een ieder, die

onpartijdig en in dit vak eenigermate bekend is,
gaarne willen toeftemmen; en het is dan ook daar-

om, dat het mij, oyereenkomftig den aard der zaak,
verkieslijker voorkomt, om de befchouwing van
de Nederlandfche fchool tôt het laatfte uitteftellen,
hoezeer dezelve hier op de Franfche volgt, en dus

de Itaiiaanfche voorafgaat (t). Nimmer zag ik hier

11 :
•

' -''.}' : ...-...•. zon-

(I)KOTZBBUB, In zijne meer genoemde Erinnerungen.
geeft'ook duidelijk te verflaan, dit hem de vrolijke en

hulsfelijke tooneelen yan onzen JAN STEEN en TBRB KO

veel, betervbevallen, dan dw* minelaars-hlstorien van SE-

BASTIANO DBL PIOMBO en anderen. Ondertu«fehen kan

men, dunkt mij, niet nalaten, hoe nfzigtelijk deze laatfte

onderwerpen ook wezen mogen, om in een «mal der»

zelven de, fchoone téekenlng der hartstogten, zamenvoe*

gtng der beeJdcn, enz, waartoe zij aantetdlng geven, te

bewonderen. Zou men veten'der Nederlandfche meesteri

nlèt bil detooneel, bllj of kluclitfpel dichters, en de Ita-

lianen, grootendeels, bij hen, die In hôi rreurfpel uitge*

munt
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zonder gevoel van aandoening en fpijt dat aantal uit-
ftekende penfeelvruchten onzer zoo beroemde fchil-
derfchool, Welke men, voor dat zij als een huit des
overwinnaars weggevoerd waren, in ons vaderland
bewonderde, en die ik zelf ook daar gezien had

en

munt hebben, kunnen vergeltîken? Mijns bedunkens Is de
overeenkorast hier zoo ver niet te zoeken. Daar nu de
verdienfteijke KoTZfBU.E Inzonderheid fma^'k fchijnt te
hebben In het fchetfen van hulsfeliike tooneeten, gelijk

dit uit het groot aantal zijner tooneelfpekn blijkt, Is het
geenszlnsvreemd, dat hij de zoo natuurlijke afbeeldingenvan
hulsfelijke of landelijke tooneelen, door onze groote mees-
ters, met gcnoegen gezien heeft. Wat mij aanbelangt, ik
betuigook gaarre, dat, hoezeer. ik de uitmuntende treur-
fpelen van CORNEILLE, RACINE, VOLTAIRE enz. bewon-
der, dergelijke ftukken als die van KOTZEBUE bij mij meer
het gevoel opwekken, deelnemlng veroorzaken, en aange-
name gewaarwordlngen doen omflaan, zoodat Ik dezelve
elgeoHjk op den duur ook (lever zie, dan, over het c'gJ*

meen, de treutfpeten.
Het onnatuurlljke, of fombere en zwarte colortet van

vêle Itaiiaanfche fchilderljen geeft aan dezelve ook een
oabevallig aanzienj men fchrljft dit veelal daaraan toe,
dat zij In vroeger tijd \\\ het leggen van hunne gronden
ofdekleuren, waarmede zij fchilderden, verwfloflen ge»
bruikten, die geen ftaiid hle'den, maar von kleur verander-
den, zooals het zoogenaamd Hongaarsch of Duitsch berg»
blaauw (Lapis armer.us), dat men ook in Italie, en In-
ïonderheld in het Tirotfche vlndt; de terra vtide, het
Ipaanichgroen, enz.

-^ 3
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en veelal herkende; doch aan den anderen kant moet
ik bekennen, $at dezelve hier veel meer ftrekken ter
bevordering en uitbreiding van de kunst, zoowel

als tôt nut en vermaak van het algemeen, dan

Voorhèen in het Kabinet of Paleis van onzen overle-

den Stadhouder. Menigmalen zag ik ook met ge-

noegen, dat doorgaans onze fchool het meeste be-

kijks had; op de dagen,. dat de galerij voor een

ieder open ftond, zag men gcmeenlijk een aantal

turende bewonderaars ftaah, op met gelaat het ge-

noegen te lezen was, voor de ftukken van POTTER,

BERCHBM, WOUWRRMAN,
.

W. VAN DE VIÎLDE,

OSTAOB, BROUWIÎR, METZIT , DOUW, VAN MlE-

RIS, VAN HUIZUM, en anderen. Zekerlijk waren
deze niet altijd kunstkenners; doch zij vergeleken,

hetgeen zij zagen, met de natuur, en hier naar
oordeelende, waren zij 'er doorgaans zeer wel over
voldaan. Zoo zag ik eens twee Franfche boeren

zeer lang den grooten Hier van POTTER. bekijken:

eindelljk wandelderi zij voort, en gingen tôt het

eind der galerij; insgelijks voortwandeleude, volg»

de ik hen van verre ; in het terugkeeren bleven zij

andermaal voor hctzelfde ftuk van POTTER ftaan,

en waren, hetzelve gedurig befchouwende, zeer

druk in gefprck. Nu bekroop mij de lust, om deze

lieden te beluisteren, waarom ik mij onbemerkt ach-

ter lien plaatfte. Hunne natuurltfke en juiste beoor-

deelingen bevielen mij bijzonder,en kwamen daarop

neder, dat zij dit ftuk overheerlijk gefehilderd, en

het fraaiste van de ganfche galerij vonden. Nadat
zij
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zij op deze wijze nog eene geruime poos, als in
verrukking, hadden doorgebragt, verlieten zij het
voorwerp.hunner bewjondering niet zonder weOr-
zin, gelijk ikduidélijk befpcurde: want in het heen-
gàan zagen zij nog gedurig: naar hetzelve om, en
hielden zelfs nu en dan ftil, om het nog eens van
verre.te zien. Dit waren maar eenvotidige boeren,
welke misfchien nimmer andere fchilderijen, dan
het ellcndig gekladde ahaarftuk in hunne parochie-
kerk en het uithangbord van de dorpsherberg gezien
hadden; ondertusfchen oordeehien zij naar de nat.uur,
hetgeen, in dit geval, vooral hunne zaak was, en zij
oordeelden, over het algemeen, volkomennaar waar-
héid.i

. :

Nimmer kwam ik ook in dit Mufeum zonder het
een of ander te ontdekken, dat op iiieuw mijne aan-
dacht of belangneming wekte. Mij inzonderheid
met onze Vaderlandfche meesters bezig houdende,
vond. ik niet alleen gedurig ftof tôt bewondering,
maar velen dcrzelvcn veroorzaakten bij mij dikwerf
zeer :aangename herinneringen. door mij fmmige
Vaderlandfche gezigten of voorwerpen levendig voor
den geest te brcngen; zoo voerde mij Ri'JSDAALJrt
die aangename ftreken om Haartem, alwaar ik, voor-
al in mijne kindfche jaren, bij bloedverwanten, wier
nagedachtenis mij altoo3 dierbaar zijn zal, zoovele
gelukkige oogenblikken heb genoten. ADRIAAN en
WILLEM

VAN DE VELUE, SIMON DE VLir.GRU enz.
bragten mij aan onze Vaderlandfche ftranden en de
boorden onzer rivieren terug, of WJLLEM VAN MIE*

Z 4 m*
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RIS vertoonde mij in zijn-ftukje, alhier onder den

naam vàn La\ Marchandeépicièrè (de koopvrouw in

kruideniersvvaren)bekend, een ftuk Hollandfche bo-

ter en andere waren in doozen enz. juist zoodanîg

geplaatst en gefchikt, als ik zulks, een kind zijnde,
in dergelijke winkeltjes menigmalen gezien had, en
welk denkbeeld mij te levendiger in het geheugen

was gepreht, door dat ik daar dikwijis eene zoeten
mond had'gekregen. —•' Men vergeve mij deze uit-.

weiding; ligtelijk doct dezelve bij den.een of ander,
die daardoor almede tôt zijne vroege jeugd wordt

teruggebragt, de een of andere aangename gewaar-
wording ontftaan; en hoevele verhalen van allerkin-

derachtigfte bedrljven, die men als de wezenlijkfte

zaken doet voorkomen, hoort, ziet eii leest rnen

niet in onze dagen; verhalen, ivaarbij het hart van
ieder redelljk mensch of geheel koud blljft, of geene
andere aandocning,.dan die der diepfte verontv/aardi-
ging gevoelt. Keeren wij nu tôt het Mufeum we-
der terug. Anderen hebben reeds over de flechte

verlichting van deze galerij gefproken; zij is in der

daad zeer hinderlijk, en fommige groote en fchoone

ftukken, die tôt aan den zolderreiken, worden voor-
al door de diepte, waarin de venfterramen, uithoof-

dederdikkemuren, geplaatst zijn, als 't ware, van
onderen op verlicht, hetgeen een zeer nadeeligé uit-

werking voor dezelve heeft.
i
Iets, dat mij ook niet

beviel, waren de fchitterende, geheel vergulde, lijs*

ten, waarin men een aantal ftukken heeft gezet,zoo-
als, onder anderen, de vermaarde Transfigurai,

zijn»
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zijnde het laatfte werk van RAPHACL, welke voor-
treffelijke fchilderij, gedurende.mijn verblijf.in Pa-
riji, almede in het Mufeum geplaatst werd (1).
Verfcheiden ervaren kunstkenners heb ik liporen
klagen, dat fommige. fchilderijen, bijzonder uit de
Itaiiaanfche fchool, door het herftellen en opmakeu
(rejlaureren) zeer veel van het oorfpronketijk penfeel
verloren hadden (2). In der daad fommige, welke édi-
ter zeer oud waren, zagen 'er zoo frisch en versch ge-

fchil-

(1) Dergelijke lijsten overfchreeuwen,mijns bedunkens,
het fchilderwerk; onze ouderwetfche, breede, zwarte,
dieplnloopende lijsten, waren hetzelve integendeel gunftig.
Immers, wanneer de lijsten de ramen zullen voorftdlen,
tvaardoor men een landfchap of andere voorwerpen ziet,
beantwoordeu de laatfte beter aan dat oogmerk, dan de
eerstgenoemde.

(a) De wijze, om fchilderijen van een oud op een
cieuw doek overtebrengen, was reeds in 1752 bekend i
dewijl wij aangeteekend vinden,dat een kunflenaar, PICAUT

genaamd, toen een oud fchilderij van RAPIIACL op die wijze
vemleuwd, en daaromtrent de volkomen goedkeuring van
de fchllderakademle te Parijs weggedragen heeft. In ouzo
dagen heeft men het met die kunst nog verder gebrrgt:
zijnde het fchilderij bekehd onder den naam van La Vierge

au Donataire, dat men voor een der voornaamfle meester-
ftukken van RAPIIACL houdt, en welk fchilderij, weinige
jaren geleden, vau Follgno naar Parijs overgevoerd werd,
van een oud gefeheurd en vermolmd paneel op nieuw doek
omgebragt, eu zlet'er thans uit, of het pas gefchllderd
was, '

^ 5
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fchilderd uit of zij nog op den fchildersezel vau
den meester ftonden. :

;

In eene andere ruime en groote zaal van dit Mu*

feum, La galerie d'Apollon (galerij van Apollo) ge-
naamd, ziet men eene verzamding van omtrent vijf-

honderd teekeningen, aile in lijsten en achter glazen

roridom aan de wanden opgehangen (i); verre de

grootfte helft derzelve zijn van de Itaiiaanfche fchool:

men telt daaronder de
•
compofitie van RAPHASL, van

meer dan vijftig levensgrootte beelden,op grijs papier

geteekend, met zwart krijt en met wit gehoogd. Het

is naar deze compofitie dat RAPHAËL zijn beroemde

frescoduk, in het Vatikaan, bekend onder den naatn

van de School van Athene, met eenige veranderitigen

en bijvoegingen, fchilderde (a). Dergelijke kunst-

ftukken zijn zekerlijk van eene zeer groote waarde;

doch anderzins, hoe uitmuntend deze galerij van

teekeningen over het geheel wezen moge, beftaan'er

misfchien in ons Land wel verzamclingen van dieu

aaul,

(i) Het is hier een algemeen gebruik bij hen, welke

eene verzrmeling van teekeningen hebben, om dezelve ach-

ter glazen in lijsten aan den wand te hangen. In de eer-

fte plaats lijdcn de teekeningen daardoor, elzoo zij door

den tijd natuurlijker wijze verbîeeken, en ten andere, kun-

nen zij op die wijze noolt zoo goed befehouwd worden,

dan wanneer men dezelve uit de portefeuille, een voor

een, onder het oogkrijgt, gelijk dit bij ons gcbruikeiijk II.

(2) In Engeland vlndt men ook nog eenige groote «*
pofttiën of cartons door RAPHAËL geteekend.
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aard, aanbijzondere perfonenbehoorende,welkemen
voor die van het Mufeum te Parijs niet zou willen
ruilen.

Verder ziet men in de galerij van Apollo een aan-
tal in het miniatuur gefchilderde en geëmailleerde af-
beeldingen van beruchte perfonaadjen, waaronder

men hier dan ook zoowel de beeldtenis aantreft van
Mme DE MAÎNTENON, als die van Czaar PETEU,
bijgenaamd de groote (I).

,

Ook bewondert men daar, zoo om derzelver kost-
baarheidalsfraaiheid, de meestal van kostëlijke ftee-

nen ingelegde tafels en fchilderijen, van de.fabriek
van Florence; bekend onder den naam van Mofa'ique

van Florence.
Eindelijk verdienen eenige Etrusque vazen hier,

inzonderheid door den oudheidkundige, opgcmerkt
te worden.

Van

(1) KOTZEDUE, In zijn meergenoemde werk, fchijnt,
onder het opnoemen van meér anderen dier perforajdj"n,
de Keizerin MARIA THERESIA met de cchtijcnoote van LODH:-

WIJKDEN XIV van dieu naam, welke laatfte hier, volions de
befchrijvinggevondenwordt, te verwarren ; ook zegt gcmelde
fchrijver, dat 'er zich, behalve de door hem geiioemde,
"og honderd anderen bevinden. Ondertusfchen vindt men
In de befchrljvlng maar inelding gemaakt van nog geen vijf»
•ig iluks In 't geheel. Ik oordeelde het niet onvoegelijk
deze kleine onnnamvkeurighdd aantetoonen, zonder daar-
door eenigzins het werk van den verdlenflelijken fchrijver
te wilîcn verklehien.
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Van ailes, ivat de galerij bevat, vindt men,.even-
eens als van de beelden en fchilderijen, de aanwij-

zing en befchrijving in een ^lein boekdeeltje, het-

welk insgelijks aan den ingang derzeive verkocht
wordt.

In de zaal, waardoor men in het bovenfte ge-
deelte van dit Mufeum komt, en welke de groote
galerij en die van Apollo van elkanderen fcheidt,

worden bij de algemeene ten toon ftellingen van voort-
brengfels van kunst en vernuft, die Frankrijk ople-

vert, de fchilderijen opgehangen. Deze ten toon
ftelling, om de tweè jaren plaats hebbende, vvoonde

ik dezelve tweemalen bij (i). Het groote licht,

van boven invallende, benevens de ruimte en hoogte

van deze zaal, maakt dezelve tôt het ten toon ftellen

van fchilderijen bij uitftek gefchikt; van deze in de

groote galerijkomende, isdeminderegefchiktheidvan
de laatstgenoemde dan ook zeer in het oog loopende.

Het aantal fchilderijen was echter bij zutk eene ten toon*

ftelling doorgaans zoogroot, dat men die in deze zaal

niet kon bergen ; maar verpligt was, dezelve niet alleen

in de galerij van Apollo, anderzins voor teekeningen,

platen, bouwkundig en kleinbeeldhouwwerkbeilemd,

t#

(i) Sedert 1740 had de ten toon flelling van fchildenjeo

te Parijs reeds plaats, om de twee jaren, in de maandAu*

gnstus; na de omwenteling had dezelve aile jaren plaats, en

en bij den aanvan»? van deze eeuw werd bij het Franfcbî

Gouvernement; befloten, dat dezelve wedcrom, als vaa

ouds, om de twee jaren zou worden bcpaald.
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«plaatfen; maar.zelfs langs den trap en deportalen,
welke naar het bovenfte gedeelte van het Mufeum
geleiden. Zekerlijk waren het allen op verre na
geene meesterftukken; maar integendeel velen ilechts

zeer middelmatig; éditer heb ik, onder de menigte,
eenige uitmuntende fchilderijen gezien. : Sedert.dat
Parijs zulk eene heerlijke verzamcling in dit. A/i/-«

feum bezit, is de kunstdrift, en inzonderheid de
beoefening der fchilderkunst, aldaar aanmerkelijK toe-
genomen; en de vorderingen, daardoor te weeg ge-
bragt, zijn, naar net mij toefchijnt, niet twijfelach-
tig, hbezeer anderen,' en zelfs vêle Franfchen ,• wan
gevoelen zijn, dat die vorderingen niet beamwoor-
den aan dé verwachting, welke men had gemeénd
dienaangaande te moeten opvatten.

Bij de ten toon ftelling, welke geopend werd den

15 Fructidoran 10 (2 Septemher 1802) zag men ruim

350 zoo groote als kleine.fchilderijen ert teekeningen;
meer dan een derde van dit getal beftond in portret-
ten, waaronder eène menigteJn het miniatuur; eeni-

ge waren éditer ten voeten uitgefchilderd,en daar on-
der een groot familieftuk, verbèeldende onze gewezen
Minister te Parijs, de Meer SCHIMMBLPENNINCK;
benèvens zijne echtgenoote.en. twee kinderen, naar
mij voorkwam zeer wel gelijkende. Een zeer
groot gedeelte van de overige waren landfchapoen
«ngezigten, in 't geheel zag men 'er niet meer dan
omtrent dertig historieftukken en vddllagen van al-
kdei a,ard.. De overige beftonden in onderfçheiden
ondenverpen, blpem* en fruitftukken enz.

Het
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Het groote historîcftuk van GUÉRIN,
•
werd dit»

maalals hetbestebekroond, het verbeeldt HIPPOLI»

TUS J»
door PHÉDUA. befchuldigd wordende, gelijk.

hetzelve ook voorgefteld word in een der tooneelen

van de Phèdra vanRÀCii\E, alwaar die uitmunten»

de dichter. HIPPOLITUS de volgende woorden in den

mond legti c-v • ;

D'un menfange fi nàir jufiement irrité,
-,;5p-?' devrais faite- iciparler la vérité,
Seigneur: maisjefupprimeunfecret,quivous touche,

-Approuvez le respect, qui meferme ta bouche (i).

Algemeen
>
werd dit fchoone kunstftuk ook ge»

roemd; indien ik mij .niet bedrieg, gaat hetzelve

ook,' beneVens andere werken van den. Heer Gué»

RIN, in plaat uit.
•

Onder die, welke ook bijzonder

uitmuntten, telde ffieii ide Veldilagen van SWÊBAÇH.

Een derzélveiverbeeldde den beruchten flag bij Mf

rengo, waarvan de uitftag zoovcel invloed had eu

nog heeft ophet.lotvznEuropa. ' Dezelfde gebeur»

tenis werd hier te gelijker tijd. voorgefteld door de

.

fchilderij van LBJEUNB
»,

i Kapiteitj • ingejiieur,, en

om het.goed;<^à*f..enifraaije fchikking der kleuren,

' (i)Dat is:
!'* „Dôor eene zoo zwarte logen* blllljk getergd,

,, Moest Ik hier de waarheld doen fpreken,

„ Mijn Heerl maar ik Vérzwijgèen geheim dat u raakt:

„Billijk den eerbied,;welke mij den mond Huit,"
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bij kurtstkennefs* zoo wel als in 't algemeen, gepre-
Miléï^jî.'j::^.»/ -:.::' '''•;;

. .
-, •

Eene aafdlge-fchilderij van MONSIAU, en dat mij
voôrkwam- ook: ganscb niet' zonder yerdiènfte te zijn,
trok inzonderheid aller opgen: het verbeelddc Mo-
LîÉaE, lezende zijn Tartuffe bij NINON DP. L'EN-
CLOS, in bijzijn van CORNEILLE, RACINE,, LA-
FONTAINE, BoiLEAU, CONDÉ, hljgenaamd de groo-
te, en meer 1 andere beroemde mannen van de eeuw
vanLoDEWijK DEN XlV,'wiens borstbeeld men ook
in het vertrek, waarin het gezelfdiap vergaderd is,
ziet. Dit fchilderij fchijnt ook àanleiding gegeven
te hebben tôt het tooneelftuk, dezelfde gêbeurtenis
ten onderwerp hebbeùde

*
hetwelk naderhand te Pa-

tijs in het'Jicht is gekomen. ' 0:'
Met veel gerioegeti zag ik-ookVop deze ten toon

ftellingeen fraai fchilderijtje.van onzen verdiehftdijken
Tilburger, DBXRLIB,

:
thans, zoo ik meen, te Atn-

jierdàm woonachtig; verbeeldende een Boeren bin-
nenhuisje, Hvaar in een man op'de viool fpeelde en
een meisje-en jongen zon£. Met ftond maar in een
eerivoudigzivàrt Hjstje, terwijl de meeste hier an»
ders ook met fchitterende vergulde lijsten pronkten;
doch goede wijn behoeft geen'krans. '

Door verflag te doen yan den alhîer ten toon ge-
ftelden knnstdrbeid van andere voorname méesters,
•-ooals DENIS, :GÉftAub,iLAcouRT, enz. zou de-
ze befchrijvlng te uitgebreid worden. Ik ga dus
over tôt de yerdere kunstftukken van beeidhouw-
•verk enz. beftaaude, in de eerfte plaats, in eenige

plijs-



350* KUNSTENÉtf WETENSCHAPPEN.

plijster-afgietfels. van levebsgroote o£ meer dan le-

vensgroote beelden, meestal van hier wonende mees-

ters y zooals. Phocion,;
.

Generaal der -Athenienfers,

vanBLAiSEj Epaminondas van BRIDAN; de God
der.Liefde van CHAUDE^; de Blinde Homerus, o$
zijn lier (fpelende bij ;hét zingen van zijne dichtftuk-

ken,.van ROLAND;-! Jeanne d*Arc yan Gois, en
het beeld des Vredes.van ESPERCIBUIC; het laatfte

is,gemaakt voor het Gouvernement:;:aile welke beel-

den veel lof»behaaldeni en,zulks ook, mijns bedun»

kensj.Verdienden..
i

Onder de borstbeelden, waarin

het aantal der alhier bijeengebragte,beelden (i) groo-
tendeelsibeftondy-iag mén'erook eenige marmeren

vau IHOUDON , alsmede
• van CORBET^, waarvau .'er

eeu den Eerften Confub, vrij wél.gelljkende,.en

.een ander-Démocrifuswéibeelddc.
; Van LORTA was

l'ereen borstbeeld in marmer van Ctf/0,<:en;van PA-

jov.een dergelijk van Céfar; welke Jbeiden beftemd

waren .voor. de; galerij* der Confuls.) iEindelijk be-

wonderde men, oiider hecbecldbouwwerk, nogeeni»

ge ba'sreliefs in wasch van.RBNAUD.J
: een derzelve ver-

zelve verbeeldde, volgens.
»
de.JjefChrijving,ide Vre-

de, die de paarden van Mdrs doetia/fpannen van de

wagcn der overwinningj en BONAPARTE naar de on*

fterf^ijkheid gelëidt./,
«,;.-> 'i

,, Onder.; de modellen eu,plans, welke de bouwkunde

hier ten toon ftdde^ -zag- ik 'er met)gen.oegcn ecniSe

,., ..•
,

i_..iiV/ fy; ._ , . .
.
;,;.. van

'. (i) In *t geheel waren'ér omirent vljftig ftukken beelc!-

hoowwerks,
* .:!.:v -J. i; .:.,.], \\y<
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van gebbu'.ven^ Welkè zouden moeten dienen ten
algemeénen nûtte: zooals van ' eene algemeene flag-

terij, vaii vléèsch- eh andere hâllen, 'ert van baden.
Reeds had ik gehoordvan het ^itgebreide en kost-
bare ontwerp, om het f>aleis van de Louvre, of toen
der kunften, met dat vaii de Taileriè'n te vereenigen,en
zag 'er thans hier eene bouwkundige afbeelding van,
door PETIT* RADEL; volgens hetzelve zou het groote
hotël de Longueville en dat* van Elbeuf, welk laatfte

toen doorden Tweeden Conful CAMBAcÉREsbewoond

was,mitsgaders aile verdere huizen, tôt aan de plaats'
Voor de Louvre, moeten weggebroken, en deze aan-
merkelijke ruimte alzoo met het reeds• verbazend

groote plein voor het paleis der Tuileri'ên vereenigd
worden: 'Voorts was 'er eene afbeelding vari een
circus, of plaats voor de openbare fpelen, en van
ttnamphithéater,die op dit plein zouden moeten ge-
bouwd Worden, alsmede van eene zeer groote na-
tionale kolom, welke in het midden vandén circus

zou moeten worden opgerigt. Dit ontzaggelijk
gebouw, door zulk éene zamenvorging der twee
voornoemde paleizen Voortgebragt, zou dan het Pa-
leis van het Franfche Gouvernement uitmakcn. Van
denzelfdcn bouwmeester was' 'er ook nog eene af-
beelding van eeiien prachtigen-Zegeboog, om op-
gerigt te worden op de nieuwe brug tegenover de
plaats Thionville. Ook was'er eene afbeelding van
een uitgoftrckt zeer aanzienlijk gebouw voor het /)/-
fitut National door NORMAND. NU, daar Parijs,
in vêle opzigten, het oude Rome Ichijnt te willen

A a eve-
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evenaren, wat behoeft zij ook in trotfche gebouwen

en gedenkteekenen voor haar onder te doen; maar

wanneer zal het zoo lang gewenschte tijdftip eens
gebôren worden, dat men aldaar, met een gunftig

vooruitzigt, het beeld des Vredes, waarvan ik hier

ook een mode! zag, zal kunnen oprigten?
Kunstplaten, zoo kleinen aïs grooten, waren 'er

flechts omirent de veertig ; doch veglal van voorna-

me of bekende niéesters; onder dezelve vond ik ook

de beroemde fchilderij van GÉRARD
J

Amer en Fff
chê verbeeldendp, door GODEFROY in plaat gebragt,

en, naar het mij toefcheen, zeer wel uitgevoerd;

doch, hoe fchoon deze fchilderij anderzins ookwe-

zen moge, de ftand van den god der liefde bevalt

mij daar in niet. Van MejuffrouwPRBSTET waren

'er eenige plaatdrukken,gravures à fhuile genaamd,

Op den catalogus vond ik, dat het eene nieuwe

proef was, om, op de best mogeiyke wijze, de

fchilderijen van RUISDAAL natebootfen. Onder de

verzameling van kunstplaten zag men ook, hoe-

zeer wel niet tôt dezelve behoorende, tweeportrai-

ten van den Eerften Conful, verheven (en relief)

gcgtaveerd, het eene op cornelyn onlx van drie la-

gen, en het andere op agaat onlx, insgelijks van

drie lagen. Zij kwamen mij fraai gewerkt voor»

en waren dus kostbaar; doch de regte gelijkeniî

kon ik 'er al weder niet in vinden.
Ten tijde van deze openbare ten toon ftelling wor-

den niet alleen in fommige dagbladen en tijdfchrif-

ten verfcheiden dier kunstgewrochten bepordeeld;

maar
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maar zelfs vindt men dan kleine werkjes, daartoe
opzettelijk ingerigt, te koop, inzonderheid op het
plein voor het Mufeum, alwaar zij aan de menigte
uit en ingaande gedurig worden aangeboden. Deze
beoordeeling is veçlal in volksliedjes, als behooren-
de tôt den heerfchenden fmaak der Parijzenaars. Zoo
had men, ter gelegenheid van deze ten toon ftel-
ling, een boekje, genaamd: VObfervateur au Mu-
féum, ou la critique des tableaux en vaudevil-

les (1); en een ander, onder den titel van: Arle-
quin au Mufeum ou critique etc. (a) waarvan ver-
fcheiden nommers. Daar 'er onder dje bçoordeelin-

gen zijn, welke mij aardig en gansch niet ongepast
voorkomen, en dezelven onder ons, voor zoo veel
ik weet, genoegzaam onbekend zijn, fchrijf ik *er

hier eenige af. VObfervateur au Mufeum begint

met dit versje:

Op de wijs : Femmes voulez-vous éprouver»

A Paris avec des couplets'.
Partout on est certain de plairei
Le chant étouffe les fifflets,
Et termine plus d*une affaire.
Des chanfons et des entrechats,
Font oublier fEurope entière;

Ce

(O DeWcarnemerin hti Mufeum, of beoordeeling der
Scl)ilderijen, In volksliedjes.

(a) Harlekljn in het Mufeum, of beoordeeling enz\

Aa a



3ô-o KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Ce qui tout haut ne fe dit pas,
En couplet tî>est plus téméraire (i).

De afbeelding van den Tooneelfpeler LAFOND,

in de kleeding van TANCREDO, door DE LÀ PORTE

beoordeelende, zegt de waarnemer in hetzelfde boek-

je, onder andere:

, ,

Op de wijs i De la pipe de tabac.

ALEXANDRE eût pour peintre APELLE,
Tout deux ont Vimmortalité;
DE LA PORTE avec fon modèle,
Iront à la pofiérité; (bis)
Tous deux formeront une école,
L'un y peindra par les couleurs,
Vautre peindra par ta parole;
Tous deux maitriferont les coeurs (2).

En

(1) Dat is: „ Te Parijs Is men met Zflngverjjes akijd

„ zeker van te behagen
.*

de zang verfmoort de uitjou-

„ wingen en brcngt meer dan eene zaak tôt ftand. Lied*

„ jes en entrechats(danspasfen) doen geheelEuropaver»

„ geten. Hetgeen men overluid zoo niet zegt, is in zang*

„ versjes niet meer vermetel.
(a) Dat Is: „ ALBXANDER had voor fchllder APELLEJ,

„ belden hebben zij de onfterfelljkheid. De LA PORTÎ

„ met zijn model zullen tôt het nageflacht overgaan, Bel*

„ den zullen zij eene fchool zanienltellcn: de een zal 'er

„ met kleuren fchilderen en de anderen met woorden» bel*

„ den zuiietvzlj de harten overmeesteren."
,
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En inderdaad het portrait was zeer wel gelijkende

en goed gefchilderd.
Op de fchilderij, verbeeldende Alcibiades en Gli-

çirion, van Mejuff. GUILLUMARD, luidt het zang-
versje als volgt:

„•

.,,;
Op de .wijs :. JW vu LISE hier au folr.

yai vu ce vaste tableau,
Ole tout est de glace;^

'.

Pourtant le jeune homme est beau,
Mais jl est fans grâce ; .:•:'•.»

La froide
«

GL ICER10N,
". .v:-. Sans appas fanspasfion'y,

i
Avec ou fans cotillon,

, *
'. ' ;;

-•y N'a rien qui .m'agace, (t)>

Van tvyeefchilderijtjes, door Louis VINCENT,
verbeeldende het een eene Wasclivromy en het an-
dere.eene Stijfifter, zegt de fchrijver:

Op de wijs: Mouton de Rofe*

'Au blanchisfage,
Maint Auteur porte fes écrits;

Et
(1) Dat Is: „ Ik heb die ultgcftrekte fchilderij, waar

»»
«lies van ijs Is, gezien; éditer Is de jongeling fchoon;

» naar hij is zonder bevalligheld. De koude GMCÊRION,

n zonder «antrekkelljkheden en zonder hartstogten, 't zij

«» met of zonder onderrok, heeft ulets, woardoor ik opge>
nwektword."

Aa 3
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Et fi VINCENT veut être Jhge9
Il portera fes deux crèqu\s\

Au blanchisfage (i).

Voor het andere boekje, genaamd Arlequin au
Mufeum% ftaat een plaatje, vvaarop een biechtftoel,

gelijk ffîen dieri in Roomlche kerken heeft, in het

midden van denzeken ziet men, in plaats van een

Priester, een Har|fikijn of Hanstforst, éti ter regter
zijde voor het traliewerkje, waarvoor zich de boe-

teling plaatst, een marr, die een'fchilder of teeke-

nâar raoet verbeelden, in ecne bôetvaardige houding

geknield. Onder dit plaatje leést men : Mon Père!

je viens devant vous, avec une àtrie pénitente (a),
Van het aantal beoordeelingen eii zahgversjes, die

men in dit werkje vindt, en waarvan ook de mees-

ten, hoewel zéérftekelaclitig, echtèr gansch tiiet van

grond ontbloot zijrt, fchrijf ik alleen het volgende

af, om den lezerhierblj niet al te lang opte houden:

Qjte voiS'jet eegt Harlekijn, ait bas de ce tableau

couleur rie rofe? une petite note ;. lijbnsi Jupiter tt

Io% par 31. PAILLOT. Oh! qtfiljst donc gentih

et

.

(i) Dât Isi „ Metilg fchrijver breogt zîjne fchrifteo ia

,» de Wflîch) en al* VINCENT wel wll doen, zat blj de:e

,, tweé ruwe fchetfen In de wasch brengen,"
(2) Met zijn de twee eerfte regels van een bekendliedje;

ia het Nederdultsch aldus te vertaleo: „ Mijn vaderl ik

„ kora voor uw aangezlgt, met eene boetvatrdige ziel"
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te petit Jupiter; à la poudre près
9 on le' prendrait

pour un jeune Abbé en bonne fortuné*

Ain De la croifée.

Ce Jupiter
9 aux doux fouris9

N'est plus le maître du tonnère.
S'il prend les traits Sun Adonis,
Io-, c'est qu'il cherche à te plaire»
A fis feins les tiens fansmentir,
Ne fi. montrent pas trop confirmés;
A fis yeux1 il falloit offrir •''-'
De plut heureufes formes.

SANGO HÉ MI! ma petite COLOMÉINE, qui'n'est
pourtant pas une Io> et pour' qui Jupiter ne s*est

t
jamais metamorphofé9fttblénWteux.faite9 et a des>

Mtours plus fouples et plus voluptueux» Je vous
tngage M» PAILLOT à prendre une autre fois un
plus parfait mddèleï'èaPjévèiïx lien croire, que c'est
la faitte du modèle

9
et iioh pas là 'vitre, fi cette 'Io

n'ttt pas plus fiâùifmà ( i).
Dé

(i) Datls:„ Wat zie ik onder ann die rozenbleuflge,

» fthllderijr een brUfje;h*t on$ lezen: Jupiter en Io,
»*to detï Heèr PAILLOT. O! wati I* het loch lief dat

» Jitpltertjéi op de haarpoeder na ioir men ze^geft» dat.

i»
heieen jonge Abt wai bl) «en:lJefdeïi»g*valleije." -....
t»

Op de wij«: De la croifie. Die Jupiter met zijn lief

)>
lîchje» li Qiet mecr de meester van den Donder: War>.

A a 4 M neer
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])é openbàre ten toon ftclliiig der voortbrehgfeh.

van het Fransch vernnft, iu bec docn .va» uicmve

uitvindingen of verbctcringcn ten aanzlen van werk*

ttii&en, labrieken, handwèrken eug..welke ik te Pa-
rijs gezien hcb, hacl plaats gedurende de vijf aan-
vuliingsdagen van het 10e jaar (zijnde de 18, 19,
20, 21 en 2aScptember 1802.) ophet.binhénhofvan
de Louvre. Men had ten dieiv. einde rondoni op
die plaats eenegalerij opgeflagen, in.den .Grieklchen
imaak, vvejko. in 104/bogen (portiques), .waarvan
'er een of tvvce eon.wiukd of.kuiaui uitmaakte,
vcrdeeld was ; in, dezc. kràmfcn,.vwaren de onder-

fcheiden knnstftukfteit. en go^edereii op. eene bevalli-

ge wijze ten toon gefteld. Deze galerij was aardig

be^bilderd, onder^-anderc met •.zinne.beeldeirvan de

landbouwy koophandely kiiuften»)ciizi^ met gefchil-

derdeAkolomraen.en.beeldéji{veifierd, en. met drape-

„ neer hlj de. trekk^.aaoneemt, yao eenen Adonis,* h\

,, Is het, om diU.MJ JMta^bt te^ehagejv- Met zijoe vriea.

n deîijkheld komt'de uwe waprlijk.-nïet zeer overeen; gij

„ moest zijn 00g eene geliikkiger gedaaiue'aanblederf."

„ Sangodaml! (Italiannfche uitroeuing: zooveel sis,

,»
Gnnsch bloedl) mijne'kleine KoLOtftriiSE,:die evemwl

„ geene fois? en vooravte fjfupl/er;zich uimmer herfcha-

„ pen heeft» is wel beter'gomnQkci.eJi'heefc buigzamer en

,* wçllustigenomtrekkeni : Ik rade! tr* $ïr. BILLOTJ om

„ een kndermval-.voliiih»lter »//<?^/temeinenj want ik wil.

,V wel. gelooven,\dat MU de-fchuld vani het". moiel û» ea

a niet de.uwe, dat dezev/o niet verlciddijker is "
..
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rien behangen.
•

Kenigzins vcrhevcn zijnde klom
nen:langs drie of. vicr trappcn in dezelve.' lu het
niddcn van de plaats «ftond Cène-aibeelding van het
gedenkteeken van LYSJCUATES \e;/lthene% gemeen-
lijk bekend onder den.naam van Lantaren van DE-

M0STHRNR8.,'. <,.
.Dit gedenkteeken van de oudheid, volgens de be-

fchrijving daarvan zijnde, van wic mariner, en van
de eeuw van ALEXANDER, een der merkwaardigtte

en minst befchadigde van aile degene, welke mcn te
Athem zietj is; door de gebroeders TRABUCHV/ te
torijs (0» onder: hetvbeftuur, van de bomvkunik-
naars LRORAND en MouKP£',,yan gebakken aar-.
de (a) gemaakti vaiitdeselfde grootte als het oor*

r. ,:;,)*
, -...,

. .
'!

.

;.-lprqilT:

: .-.• '•' '•', \. :' ':..':..;
' .. \ •;.'.'.

.(0 De.fabrleJç;,yan deze get>roe$ers; beftaat in,het ma*
ke« vatj Kagcbpls van aardevyerk of gebakkçn fteen, ^oftls
raen die te, Pa,rijst veel gebruikt, eo>. waaronder tnen, ,'er,

viqdt, die zeer-fraal.en f)evalli^.zijn, |( f, ,,.„-..
(a) De kleur was rood, z,oo nis vaii de .gebakkeu flee*

een en het pottebpkkerswerk inoiîs yaderiand: dus komt
liet mij y'ç[6r',.daV \vij 00k zeer wef dérgelijké kagchels

en abder'beeldwerk van onze pot: ôf fteenaarde zouden
kunnen maké'n.:;! Evenèehs als te ''pMjS, zoii tiézèïve,
donk't raîj,::;béhborIijk gezuiverd' en bsreid'zijnde,;Sk»m-

nen dienen tôt het maken van vazen in den Etrusquen
inmki en andere kleine beeldjes, wier onkostbaarheid

eu fraaihéid',<-.'.vporal in onze fchrale
•
tîjden

,
immera, in

het verfieren van. onze vertrekken zoowel te pas ZQU
komen

5 daarbij hebben zij nog. het voordeel van fieviger

Aa 5 en
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fpronkelijke. Het kvvam mij voor 20 a 25 vocten
hoog te zijn, met het van haut gcmaakte en gepleis-

terde pledefial9 waarop het ftond; en beftond meest.
al In loofvverk. s'Avonds waren deze galerijen ge«

illuminecrd, zoowcl als de ingangen van de Louvre,

Het geheel maakte inderdaad eene gansch niet onbe«

vallige vertooning, en de toeloop van àanfchouwers

was zeer groot, waarom men dan 00k, om het ge-
drang zooveel mogelijk te voorkomen, twee poorten

voor in- en twee dergelijke voor uïtgangen gefchikt

had; aan welke poorten uien, tôt h'andhaving der

goede orde, wachten had geplaatst,
-

Kortelijk ver-
flag zullendedoeh van eenige der voornaamfte voor*

werpen, welke alhiér mijne aandacht trbkked, noem
ik, in de eerfte plaats, de uitmuntende tapijten van
de te regt beroemde fabriek des Gobelins: verbeel-

dende het eerfte een Dierengevecht, naar DESPORTES;

het tweededeVisfchers,naardenzelve; het derdeeen
Bloemrtuk, naar Mejuff. COSTER 5 het vierde de Of-

ferande aanJUNQ LOCINA, zijnde het 'zihrtebeeld vau
de Lente, naarCALET; het vijfde een Bîoemftuk,

naar Mejuff. PENIBR 5 en het zesde de Belegering van

Calais, naar BERTHBLEMI. Men heeft het hier voor-

zeker in het wçven van de uitvoerigfte fchilderftuk-

ken al zeer.verre gebragt; zoodat niet alleen der-

. .

zel-

eti duurzamer te zijn ^ dan de pleistef- ofg ipsbeéldjes, wel-

ke wij gewoonlijk gebruiken, en kunnen, even zoowel

Ai deze> gebroiist, verguld of geverwd. wordcn.
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aelver levendige en heldere kleuren, tnaar ook de
naauwkeurige teckening, en verdere uitvoerirtg, aile
bewondering verdienen. — Onder het Porfeleinwerk

van de fabriek van Sevrés muntte inzonderheid uit
eene, in den antieken fmaak zeer fraai gewerkte,
Kandtlaar (Candélabre") vart ongemeenegrootte, zijn-
de, naar gisfing, 4 a 5 voeten hoog; dezelve was,
naar ik vernâm, benevens een kostbaar en kunftig
gewerkte Tafel, welke men hier insgelijks vertoon-
de, vervaardigd voor den Eerften Conful, Als eene
nieuwe uitvinding vertoonde men hier almede het
waterdïgte Laken (Drap imperméable) van BEIJER»

MAN , hebbende zijnewerkplaats te Chaillot9\À] Parijs ;
naderhand heeft men, gelijk bekend is, ook derge-
lijk laken in ons vaderland gemaakt; doch het ge-*
bruik daarvan fcbijnt zoo algemeen niet, als men
van dergelijke ftof, indien dezelve volkomen proef
houdt, zou verwacbten. Uit de Geweerfabfiek van
Vtrfailks zag men verfcheide jagt- en krijgsgewere&V
die zoo om derzelver keurige bewerking, als goede
hoedanigheid geroemd werden.

Van de werktuigkunltenaars DAUJON en TRE-

CHARD te Parijs waren 'er drie modellen van nieuvv-
uitgevonden Brandladders. En daar de fchaarsch-
heid, en alzoo de duurte van brandhout voor Par
fijt blj aanhpudendheid. toeneemt, en het dus van
bet uiterfte belang is, dat men, terwijl'er voorèersti
geene overvloediger toevoer te wachten is, bèdacht
zîj op bezuiniging van dit zoo onontbeerlijk tnid-

1

M, heeft de Heer DESARNOD te Parijs, zich îiod-

înen-
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inende Architecte Ingénieur
•>

caminohgiste (i), een
flicmv foort van kngchcls of haardlteden -uitgevon-
den, waardoor nien, zoo als hij opgeeftj op eene
fpoedige, gezonde en aangename vvijze met weinig
bout allerhaudcvertrekken kan verwarmen (a).

De niemv uitgevondenBaden van DRSQUINEMARB

bevielen mij inzondérhcid: omdat zij door derzel-

ver, goedkoopte veel algemeener verkrijgbaar zijn,
dan de .gewohe kopereh of blikken, en bovendien,

zeer. ligt zijnde, gcmakkelijk.vervoerd, en, ingeval
' van ziekteofanderzinsjuaarde bovenfte verdiepingen

der huizen door een mensch kunnen gedragen wor-
dett. Zij beftaan flechts uit eene. van teeuen ge-
vlQchtentmand, van maakfel als de gèvvone bakken,

waarintmeu zîch baadt, en-inwendig met eene foort

van ftevig geWàst of gevernist doek .beklced; nicn

maakt ze van onderfclïeide grootte,' voor kinderen

en volwasfenen (3). In denzelfden fmaak zag men
hier ook Brandemmers, W.aschtobben eu dergelijke.

. -.
;-.v

- •>•';. Voons

(i) Bouwmeester, Ingénieur* fchqoifteenenofhasrdllejc-

maker. ' .•.;..
(2);t)lkwijfs hoorde ik, gediil-endé" -mijn vérSlijf te

Pa'rljt, van dergelijke ultvindingén; d'och do'ôfgnàns bé-

antwoordden dezelve niet aan de veelbelo'vendé èerïgten ;

gelijk dit ook met andere zakèn irt deze Floôfdtîad veel*

tljds het geval'is. ' .''.' t
: i; 1

(3) Deze badftoven kunnen wij immers al weder, gê-

née! yan voortbrengfels van den vaderlandfclien grand, na«

makçn $ eji hoe wenfchelijk ware zulks niet, daar dezel--
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Voorts zag men 'er eene menigte andere zaken,
die of nieuw uitgevonden of meerder volmaakt vva-

renî zoo als onderfcbelden Meehanifche, Geogra-
phifclie en Phijfifehe werktuigen, Uurwerken, Huis*
raad, nieuwe Stéréotype drukken van de gebroeders
DIDOT, Landkaarten, Prentwerken,Mofaïken, Klee*

dingftolFen enz,
Bij een befluit van de Confuls, gedagteekend den

x^Ventofe, hetoejàar, worden eenige bepallngen,
ten opzigte van deze openbare ten toon ftelling ge«
maakt; zoo als het benoemen van gezworenen, om
te beoordeelen, welke kunstftukken, en andere goede-

ren, op dezelve behooren te worden toegelaten, en
aan welke derzelve vervolgens de onderfcheiden prij*

zen, beflaande in gouden, zilveren en metalen ge-
denkpenningen, behoorentoegewezen te worden. On-
der deze gezworenen bevonden zich verfcheide !?•
den van het Nationale Infiitut van Kunften en We-
tenïchappen. Ingevolge dat befluit van de Confuls
maakte deze ten toon ftelling ook een gedeelte uit
van het feest, gefchikt om de verjaring van de grond-
legging der Republiek te vieren.

Toen de ten toon ftelling, gedurende de vijf aan-
vullingsdagen van het 12e jaar (18,19,20,21 en 22
Septemb. i8o4)plaatsmoesthebben,ophetbinnenhof

van

ven» gelijk ik meer dan een3 van kundige Doctoren heb
gehoord, dfkwljls bij onderfcheiden ziekten en kwalea
koogstnoodzakelijk, en echtar op de meeste plaatfen in
ons vaderland fchier niet te bekomen zijn.
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van de Louvre, was ik op reis in andere gedeelten

van Frankrijk; doch vond echter, in Octobet daar

aan volgende te huis komende, de fchilderijen, tee-
keningen» beelden en platen nbg; en daar deze ten

toon ftelling eenige weken duurt, en die tljd op

verre na nog niet verftreken was, had ik overvloe-
dige gelegenheid, om ailes op mijn gemak te be-

fchouwen.
Thans waren 'er ruim zeshonderd fchilderijen en

teekeningen; ten naastenbij een dérde van dat getal
beftond al weder in portraiten, waaronder, even als

bij de vorige ten toon ftelling, een groot aantal mi-

tiiaturen waren. Volgens het algemeen gevoelen,
hetgeen inij in deze voorkwara juist te zijn, \va3
Jiet getal van goede fchilderijen grooter, dan voor

twee jaren. De groote fchilderij van GROS, kwee-

keling van DAVID, hetwelk den Generaai BONA-

PARTE verbeeld, bezoekende de pestzieken in het

ztekenhuis van jajfa9 is als het beste bekroond ge-

worden, hoewel ik verfcheiden kunstkeuners heb

Jiooren zeggen, dat 'er onder de overige meer dan

c'en ftuk gevonden wordt, dat, naar tiun gevoelen,
den voorrang zou verdienerç. Trouwens, wie weet
niet dat, vooral in het beoordeelen van dergelijke

kunstftukken, de gevoelens wel eens kunnen ver-
fchillen ; nogtans is het mij ook voorgekomen,
hoe* -or ik anderzins aan de verdienfte van den niées-

ter hulde doe, dat, wat de teekening der beelden

aangaat, deproportie in ailes niet behoorlijk was in

acht genomen.
Een
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Een ander groot ftuk, van HENNEQUIN, den Vdd-
flag van Qjùberen voorftellende, had wel fchoone
gedeelten, mnar beviel over het geheel niet. Van
de, voor mij zoo verrukkelijke, fchilderij van MON-

SIAU ,kweekeling van PEYRON , verbecldende den dood

van RAPHACL (I), zal ik alleeu het gevoelen van
Hariekijn9 die ik mijne lezers reeds deed kennen,
hier ter rieder ftellen : omdat het mij is voor-
gekomen, dat hetzelve met het algemeen gevoelen

zeer wel ftrookte; „ De menigte, zegt bij, ver-

„ zamelt zich altijd voor die fchilderij ; en waar-

„ oni? Het is, om dat men 'er eene verftandige

„ compofitie vindt, de bijzonderheden vol waarheid,

„ een gelukkig denkbeeld; kortom, het is een wel

» ge-

(1) De groote kunftenaar word verbeeld Hggende op
«en paradebed, gefleld voor de fchilderij van de Ver-
beerlijking van Christus op den berg ; dat, zooals ik
reeds gezegd heb, zijn loatfte werk was. Het is het
oogenblik, dat hlj door dçn bijftand van den godsdienst
wprd onderfteund, en dat men de menigte toelaat, wel-
ke begerig is, om bij het aandoenelijk fchouwfpel van
het fterven dezes

»
als kunftenaar onftcrfelijken, mans te*

genwoordig te zijn. Bij zijn bed, in deze zijne laatfte
oogenblikken, zietmen den beroemden Italiannfchen Dich-
ter AIUOSÎO, en den Kardinaa! BIBBIBNA. Deze Kardinaal

was Secretaris van LAURENS en JAN DB MEUICIS, en een
der herftellers van de tooneelkunst. Men vind van bem
een portrait ia de groote galerij albler, door RAPHACL

gefchilderd.
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„ gekozen onderwerp, dat Wel begrepen en goed

„ uitgevoerd is.
••

Zoo deze fchilderij de beste van

y,
de zaal niet is, zij is althans zeker de tweede

„ na dat van GROS, en de uitdeelers van kroonen

„ haddcn dezelve ten niinfte wel eenen twe'eden prijs

„ (accesfft) mogen geven."

„ Helaas! zegt hij verder,' MONSIAU heeft de eer

„ van eene palm'tak (i) niet gehad; hij heeft niet

„ gezien."

,, Son nom en profe en vers dans les jourveaux citi>

„ Voler de poste en poste .... à h postérité (2)."

„ Zijn oor is niet getroffen geworden door hét on-

„ ftuimig geklink der glazen, noch door het flil

„ gemompei van de plegtige dronken op den gelai-

„ kigen uitflag (fucces) zijner ondernemingen voor

„ het vervolg. In 't kort, hij heeft niets gehad

„ van aile die aardighedcn naar de mode ,• maar

„ laat u dat niet verwonderen."

„ MONsiAU dans la retraite étudiant en paix,

>,
Travaille fes tableaux et nonpas fis fuccès (3)."

'

„Bo-
(1) Boven de bekroonde fchilderijen worden doorgaani

palmtakken, of dergelijken gelbkni.
(2) Dat h :

„ Zijn naam in rijinen onrijtn in île dagbladen aangehaald,

„ Von post toc post ,.. naar het nageflacht overvliegeo."

(3) Dat Is:

„ MONSIAU in de afzondcring in flïlte fluderende,

„ Bewerkt zijne fchilderijen, en uict den voordeeligen uit'

flag van dezelven."
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j, Bovendien, om zich te troosten wcgcns ileze klel-

it ne vergeielheid, kau hij herhalen hetgecn men den

„ grooten CONDR doet zeggen:

„ Si je n'di pas une couronne 9

„ C'est la fortune qui la donne:

„ 77 fuffit de la mériter (1)."

Een klein ftukje, vcrbeeldende FRANCISCUS, î\e\i

eerften, Koning van Frankrijk (2), en 110g eenigo

anderen, van RICHARD,kweckeling van DAVID,wa-

ren ook geen van de minfte. Van SWEUACH waren
'er weder verfcheide ftukken, alsmede van SCHOKN-

BÎ:RGER , KAREL VERNETen van LEJEUNE , drieVeKU

flagen, waarin de. krijgsvcrrigtingen van den Gene«
raal BOXA PARTE bij Lodi9 den berg Tabor en Abou-
kir worden nfgebeeld. Van SWAGF.RS was 'er een
gezigtje van de omftreken van mijn gcboorteftad
Rotterdam, bij het ondergaan der zon, Een groot

Blocm*
(1) Dat is:

„ lleb ik geene kroon, het Is het geluk dte haar gecfi :

„ He? is genoeg dezelve te verdienen,"
(2) FRANCISCUS, de cerfta, toont aan de Konîtigin van

Navarre, zijue'Zù'ster, het volgende versjo, dat hij met
een diamant op de glazen heeft gefehreven :

Souvent femme varie,
Bien fol qui s"y fie,

Dîtiî!
„ Dikwijlsverandertcene vromv, bij is wel dwaas,

jtdie'er zich op>verlaat." Dit tweeregelig verîje heeft
Isngen tijd geftaan op. een der venfterglazen van het kas-
teel van Chambord, omilreeks Biais gelcgen.

Bb
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Bloemftuk van VAN DAEL, bencvens een Fruitftuk

vm dcnzelfden meester, fcheen men ook algemeen met

genoegen te zien; zoowel als drie Bloem- en Fruit-
ftukjes van den Tilburger, CORNELJS VAN SPAEN-

DONCK, broeder van den grooten bloemfcbilder van
dieu naam, van wien ik reeds in mijne reize door

Frankrijk heb gefproken.
Onder de Portretten was 'er een van GIUODET,

ten voeten uitgeichilderd, verbeeldende den Heer BO-

NAPARTE, vader van den tegenwoordigen Keizer

van Frankrijk} hetzelve is echter niet tôt het einds

van deze ten toon ftelling blijven bangen; maar

veel vroeger dan de andere fchilderijen afgenomen.

Van zckeren Heer Un ION, een jongman, die om zij«

ne ongemeene lengte te Parijs onder den naam van

de relis {le géant) bokend is, en aldaar eene bedie»

ning heeft in een der openbare boekerijen, zag mea

hier ook eene levensgroote afbeelding , door den

fchilder VIKN, de zoon.
Allerkcnrigst waren de zes Bloemftukjes, door

REDOUTÉ, voor de Keizerin vau Frankrijk, h l'a-

quarelle (met fapverwen) geteckend of gevvasfchen,

Ieder dezer bloemftukjes. beftond ïlechts uit eenige

weinige bloemen, op eenen groiid van wit papier;

doch ik herinner mij niet, immer iets fraaijers en

bevalligers, in dieu Imaak, gezien te hebben; en

hoe zeer zelfs de kleinfte lichtjes, op de zniverfte

en naauwkeurigfte wijze, waren uitgefpaard gewor-

den, was 'er echter niets ftijfs of treufelachtigs ia

de manier te befpeuren.
De
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De acht uitvoerig getcekende gezigten van Conjïan»

tinopokn, door MELLINO, waren vooral geene der
niinite onder de hier ten toon geftelde teckeningen»
Hoc aangenaam moesten deze, naar het fcheen zoo
natuurlijke, afbeeldingen dier bekoorlijke ftreken de
verbeelding niet treften ; zij makcn een gedeelte uit
van de verzameling van twee en vijftig gezigten,
daaromftreeks, aile door den Heer MKLLINO naar
het leven geteekend (1)4

. .
<

Van den, federt eenige jaren te Parijs wonende,
Boschfenaar, KNIP, van wien ik reeds in mijne' rei-
ze door Frankrijk fprak (2), zag men hier ook een
fraai, met dekverwen {à gouache) gefchilderd, land-
fchap. Jammer is het inderdaad, dat deze ijverige
jongman, gedurig voor den kost moetende arbeiden,
geene meerdere gelegenheid heeft, om vooral reizen-
de de natuur te beftuderen, en daardoor zijne kun-
dîgheden irittebreiden.

De gekleurde Teekeningen Van Vogels, Slângen,
bloedelooze eh viervoetige Dieren,doorBARRABAND*
welke voor het groote werk over. Egypte moéteji
dienen, waren ook uitmnntend. Verfcheiden andere

.

fchiU

/ (1) Gernelde Heer was voornemens, om dezelve la
plaat te doen brengen, en met de befehrijving van de
Heer CROZB MAONAN te doen uitgeven, onder den titel
vin: Voyage pittoresque de Conftantinople et des rives du
Bosphore,

(2) Eenige plaatjes, welke In dit werk voorkomen, zijn
cok door denzelven geteekend,

Bb a
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fchilderijen en teekeningen dezer ten toon ftelling

Eouden insgelijks verdionen, dat ik mijnen lezer
daarmede bekeiui maakte; doch hoe kort ik zulks
ook zoude mogen doen, ligtelijk zou deze befchrij-

vîng daardoor te uitgebreid kuiinen worden: ikbe*
fluit dezelve alzoo liever; met eenige zangversjes van
onzeii/for/(P*//V.-''Van-het ftuk, verbeeldende AIE-

XANDER, beweenendeden dood van de echtgenoote

van DARIUS, door Mevr, MONGBZ, zegt hij:

,, Op de wijs: jfe fuis encore dans mon priutems.

'''" Il est fort bien peint ce tableau}
Cette draperie est bien faite:

';-î Mais en louant votre pinceau, '

*— Autour de util chacun répète.
' Qu'a DAVID ', M ONÔ F. Z dit toujours :

' Venez,venezrHmonfecours."(i)

.

In het volgcnde zegtvHarlekljn, met al zijne Fran-
Sche galanterie, eene zeer hàrde waarheid aan Me-

juff* GÉRARD,, wegenseen fchilderij, verbeeldende,
•' •:- -t •-• '(' .:..u-.<.

•.- .
,: vol-

(ï) Dat fs: „ Deze febilderii is zeer wel gefehilderdi

,;, die plooijlng der kteïderen is wel uirgevoerd: ma'ar,

,, terwijl ik uw'kuhstpenfeel' prljze , herhaalt îedereen

„ rôndom mil
, ' dat MONGEZ tegert DAVID (vermaarden

;, kuintfchllder) altijd ze«: Knm, konr mij te hulp"

Deze laatrte repel fs de fluitregel vnn ieder versje, wel-

ke, bij herhaling, in'een zeer algemeén bekend liedjs

gezongen wordt.
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volgens den cataîogus,.eene vrouw, welke, aan haar
kaptafcl gezeten, over het lezen van eencn brief, die

zij in de liaud houdt, zicli kwalijk bevindt {fi trou-

ve mal,)

Op de wijzc : // faut de la fanté pour deux.

Je fuis très galant près des belles,
Et je les aime à tel excès,
Que, lorsque je fuis auprès d'elles,
Je ne hs contredis jamais,
La preuve est, qu"en volant la femme,
Qui fe trouve mal, je lui dis:

<

„ Fous avez bien raifin, Madame!

» Fous me voyez de votre avis." (0

Met regt prijst hij, integendetl, de allerliefftû
fchilderij van Mejufl'. LORIMIBR : verbeeldende eene
jonge vrouw, die haar kind de borst niet kunnende

geven, het door eene geit ziet zogen. Hier en daar
vindt Harlekijn éditer min of meer iets aftewijzen,
en, onder anderen, op het kindje; maar, zegt hij,
ik vergeef dit de kunftenaresfe, het is eene jonge
juffrouw, en het is niet te verwonderen, dat xij

geene

(i) Dat Is: „ Ik ben zeer wellevend bij de vrouwcn,

» en ik bétnin haar zoo overmatig, dat ik haar nooit te-

» genfpreek, wsmneer ik bij haar ben. Het bewijs is, dat

» ik deze vrouw, die zich kwalijk bevindt, ziende, tegen
»haarzeg:

„ Gij hebt wel gelijk, Mevrouw! gij ziet

s>
njij van uw gevoelen."

Bb 3
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geene kinderen weet voorttebrengen ; beduitende

voorts met dit zangversje:

Op de wijs : Nous fommes précepteurs d'amour*

.
On voit par ce tableau charmant,
Qjti parle doucement à famé,
Qttepour peindre le fintiment,
Il faut le pinceau d?une femme (i).

Uit deze drie laatfte ftukken blijkt het, dat men
hier ook vrouwen vindt, welke de fchilderkunst be-

oefenen ; en behalve deze zijn 'er nog verfeheiden
nndere, waaronder eenige goede fchilderesfen, voor-
al in het vak van portretten en bloemen.

Men zeide, dat 'er ftukken, welke men voor deze

ten toon ftelling had aangeboden, waren afgewezen,

en andere, die veel minder waren, toegelaten: bij

de vorige ten toon ftelling hoorde ik daarover ins-

gelijks klagen, en men fchreef dit bijzonder toe aan
eenige, aan het hoofdbeftuur hieromtrent, ouderge-
fchikte perfonen : wat 'er van zlj, zal ik njet be*

oordeelenî doch dat'er prulleti gevonden worden,
daarvan hebben mij mijne oogen overtuigd.

Nu nog een woordje over het Beeldhouw- Botivv*

ktmdig- en Prentwerk, op deze ten toon ftelling*

Het

(i) Dat tst ,, Men zlet door deze bekoorlljke fchlldfi'

„ tij, dat zachtelijk tegen de ziel fpreekt, dat» om het

„ gevoel te fchildereti, men het penfeel van eene vrouv/

„ tnoet hebben.1'
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Heteeifte,dat men op den catalngus vind, was een
grootbecld, door den beddhouwer AI.VAIIÈS, ver-
beeldende tîrtMMKDRS, aan den in eenen arend lier»
fchapen Jupiter, den godendrank fchenkende. Ze*
kerlijk was dit beeld niet onbevallig; doch (ommi-

ge, voor deze (lad misfchien vvat te Ihvnge zeden-
neesu-rs, merken aan, dat de kunltenaar een wel»
voegelijker onderwerp zou hebhen kunnen kiozen.
Van CARTELLIKR was 'er een ftandbeeld, bcftemd

voor de galerij van den Hehoedenden Senaat, ver-
beeldende AUISTIDKS den rcgtvaardigen(i). CHAU-

DET deed 'er zijn Rnnstwerk bcwonderen in het beeld

van den, nm zljne zeldzame grnntheid bewondering-
waardigen CINCINNAÏUS, vonrgefttld wordende op
het oogenblik, dat hij het belluit van den Senaat»

waar-
(1) Bij de openbare zamenkomst, ter ultvoering van de

wet van het Oflracitmus, wanrdoor het volk van Athcne
lieden, wler te urooten invloed en heerschzucht het vrees*
de, bij ftemmfng voor tien jaren, zonder fcbandvlek ver-
bande, verzocht een dorpbetvoner, niet kunnende fchrijven,

88D AUISTIDES, die hij voor een gemeen man hield, om
den naam van ARISTIDES op zijn fchulpje (oflracon), In

plaats van ftembriefjes gebrulkelijk, te fchrijven, Deze,
verbaasd over deze inisvattfng, vroeg hem, of hij eenlg-
ïins door AtusTiDFs was beltedlgd geworden: „ Geens»

» îlnj," flntwoordde de landman: „ ik ken dien man zelfs

1»
nleti maar Ik ben moede van hem overal den regtvaar*

i.
digen te hooren tiocmen," Zonder lets te unuvoorden

n«m ARISTIDES bedaardelijk het fchulpje, fchrcef 'at zjjnen,

Cîîtn op, en gaf bet hem tertig.
Bb 4
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waarbij hij tôt Conful benoemd wordt, ohtvangt,

Dat dit beeld ook voor een der galerijen van het
Gouvernement beftet'nd was, gelijk fommige wilden,
hcb ik noch in den catalogus, noch elders aangetee-
kend gevonden; maar wel, dat het marmeren bbrst-

beeld van ALBXANDER, bijgenaamd de groote, door

DEJOUX, hetgeen hier ook vertoond werd, gemaakt

was voor de galerij van Z. M. Kcizcr NAPOLÉON,

van welken Keizer zelve men hier ook twee afbeel*

dingen vond. Van SCIPIO Africamts was 'er een
ftandbecld, door RAMEY vervaardigd, en een derge-

lijk van SOLON, door RENAUD, beide voor den \k-
hoedenden Senaat, zoowel als dat van den Generaal

JOUBERT , door STOUP. Van het ftandbeeld van
CICIÎRO, dat almede voor den Senaat, door Hou-

DON, in mariner moet vervaardigd worden, zagmen
hier thans een pleister mode! (i). Kunstvrienden
vooral zagen 'er met genoegen het ftandbeeld van
den beroemden fchilder POUSSIN , door JULIEN.

FOUCON had in pleister de afbeelding van LE SUEUR,

een ander Fransch fchilder, gemaakt. In ailes tehle

men 'er rnim zestig ftuks beeldhomvsverk, zoo van

niarmer als van pleister ; mitsgaders eenige klcinc

portretjes van ivoor en was. Omtrent de helfc

van

(i) De kundeiiaar heeft het oogcnblik gekozen, waarta

Cicsao, in den vollen Senaat, oan CATIUNA deze woor-

den toevoegt: „ Met is tijd, dat gij uit den Senaat en uit

„ Rome gant;1' geJii'c zulk* in een trcurfpel, ik meen vas

piÉiiiLLON, gezegd wordt.
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van dat getal beftond in borstbeelden en portretten,
wauronder die van BERNARDIN DE ST. PIERRE,
CAMBACÉRES , DENON , onzen vaderlandfchcn fchilder
GÉRARD DOUW(I), FOIHICROI, den in Frauknjk
berocmdenDuinkerker zeeman JAN BART, SICARD,

PORTALIS, KOSCIUSCO, enz. Ec^iige derzelven

van perfoncn mij bekend, vend ik zeer gelijkende,

en, over het geheet, waren.*er onder het bccldhouw-
werk fraaije kunstftukken, zoowel als yerfçheiderç

nmldelmatige.

De voomaamfte bouwkundige plannen en model-
len beftonden in dat van een zegevierend gedenktee-
ken, ter eere van den Franfchcn Keizer, door LE-

MERCIER, van een Keizeiiijk Paleis, door LEVAS-

SES, van een gedenkteeken ter cere vnn den Gc-
neraal DESAIX , van een zaal voor de zittingen

van het Tribunaat, door BLEVE, en van een ge-
denkteeken voor het-Eerclegiocn, in de Magdalsna's
kerk, door PEYRE; dit laatfte plan beftond in ver-
fclieide teekeningen. In 't geheel waren 'er ruiut
twiiuig ftyks.

Onder de tachtig of negentig Kunstplaten, die al-
hier waren ten toon gelteld, muntte inzonderheid
uit, de terugkomst van MARCUS SEXTUS, door
IJLOT naarGui'iuiN,de Mocdermaagd vnn RAPHAËL,
bekend onder den naam van h belle Jardinière (de
fchoone Tuinierfter), door DESNOYER, OSSIAN,

duor
(0 Metzetve was van alarmer, op last vaii het Gouver*

nsinent, door CARDPLLI gemaakt.
Ub 5
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door GODEFROY naar GÉRARD, de Kardinaal GON«

SALVI , ontvangende van Paus Plus den Vil. de

Bulle van de ratificatie van het Concordaat, getee-
kend te Parijs den 15 Julij i3oi, door LEFOVUE-

MARCIIÀND, en de ontwakingvan den HeiligenjE-

UONJMUS, na GUERCHINO door NICOLRT. Ook

was 'er een plaatwerk door den Heer SALVAGE,

Med. Doct, te Parijs, voorfttllende de ontwikke-
ling van het werktuigelijke der fpieren in den ttrij.

denden Gtadiator, anders genaamd, de Gladiatomn
PJORGHBSÊ: van verfcheiden deskundigen hoorde ik

de verdienlten van dit werk, als inzonderheid ntittig

voor de beeldhouw- en fchilderkunst, roemen.
Dat deze ten toon ftelling, in eene (lad als Parijs,

dagelijks eene menigte ledigloopers, zoowel ais lief-

hebbers en nieuvvsgierigen, mnet lokken, is ligtelijk

te gisfen ; hetzelve heeft ook plants ten opzigte van
de uitgeftrekte galerijen der fchilderijen en beelden,

op de bepaalde dagen, dat dezelve openftaan voor
het algemeen. Velen maken van dezelve gebruik,

als van eene openbare wandelplaats, inzonderheid

als het weder niet toelaat, om in de open lucht te

wandelen : men loopt heen en weder drenteîen,
zonder zich in het minfte met zoo vêle heerlijke

kunstftukken bezlg te houden, en is men vermoeid,

dan dienen de gemakkelijke canapd's en banken,

welke hier en daar geplaatst zijn, om uitterusten;
verfcheidenmalen zag ik fommigen in die canapé's

een llaapje doen.
Uit de venfters van de zaal, alvvaar de teekenin-

geii
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gen hangen, ziet men bcneden op eene ruime plaats,
tusfchen dat gedeelte van de Louvre en de kaai langs
de Seine, nog eene groote menigte beelden, 't zij
geheel of aan,ftukken en brokken, benevcns ko-
lommen en ander beeldhouwwerk liggen, bij en tus-
fchen de lootfen der werklieden, die dezelven moe-
ten herftellen en fchoonmaken. Veclal zijn dit ook
veroveringen uit Italie, echter, voor zooveel ik van
verre zien kon^ van geen zeer groot belang; ook
maakte men misfchien niet veel haast, om dezelve te
herftellen, daar'ertoch nog geene gelegenheid was,
om dezelve behoorlijk te plaatfen.

Behalven de Venus dèMedicis werd'er^gedurende
rnijn verblijf te Parijs, in het laatst van 1803, nog
een beeld van den eerften rang in het Mufium ge-
plaatst, namelijk de Pallas van Feltetri, of kolos-
fale Minerva. Van dit voortrelrelijk kunstwerk
Word inzonderheid de plooijing des ruimen mantels
{péplum) algemeen geroemd ; dezelve bedekt ge-
noegzaam het geheelc lijf, en daalt tôt aan de voe-
ten af; fchooner en natutirlijker draperie kan men
zich niet voorftellen, het gelijkt geen marmer, maar
de een of andere buigzame kleedingftof, welke om
het beeld geworpen is (1).

Ont*

(t) Dit beeld, van Parot marmer, Is nog maar tien jorett

op nleuw bekend s zijnde In het jasr 170; opgegraven,
omflreeks de (lad Vilktti, 8 of ouren v«n Rome, nlwaar
tet onder de puinhoopen van een voormallg Romeiiuch

lust-
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Omtrcnt ten zelfden tijd had men rondom in de

Zflal der teekeningen een ftuk geborduurd lijnwaad,

meer om deszelfs zonderlingheid en ouicrdom, dan
fraailieid merkvvaardig, ten toon gehangen. Men

noemde het la tapisferie de la Reine MATHILDB

(het behangfel van de Konindn MATIHLDE), ont
dat hetzelve door die Koningin, eçhtgenoote. van
GUILLAUME le Bâtard, Mertog.wan Normandie,

met behulp van hare flaatsjuftcreii^ omtrcnt 1066,

zou geborduurd ziju. Dit foort van behangfel be«

ftaat in eene ftfook lijnwaat van 014 voeten lengte,

en tii duimen breedte; op hetzelve. zijn eene ver-
bazcndc menigte afbceldingeti van menlchen, vêler-

hande dieren, fchepen, huizen, kasteelen, enz.

met gekleurd garen en faljet geborduurd, en verbeeld

den grooten eu gelukkigen krygstogt van gemelden

GUILLAUMEle Bâtard (WILLEM deBastaard), name-
lijk de overwinniug van Engelanà, in het jaar 106*6.

waarna hij ook, den troon van Eugeland beklom-

men hebbende, WILLEM de Overwinnaar werd ge«

naamd* De teekening is, gelijk men van die tijden

moet vcrwachten, doorgaans zeer misfelijk. Boven

en tusfchen de beelden leest men, de ganfche ftrook

door, eene korte be.fchrijving of aanwijzing, in het

latljn. Om een denkbeeld van dit zonderlinge, en

vooral om zijne ôudhcld merkwaardige, ftuk te ge-

ven, voeg ik hier eene afteekening van een gedeelte

van

hmhuis, waarfçhijnlijk federt verfchçiden eemver-, be*

dolven lag.



jBOHBTnrsvxx.s: T&Ï*- XOÎTIBTGIÎÏ' MATHII^E.





KUNSTÉN EN WETENSCHAPPEN. 3S;

van hetzelve bij (t),:hetwelke, wat de teekcning

aangaat, nog al van het minfte niet is. • Sedert on-
heugeiljke tljden, werd dit geborduurd doek bcwaard
in de hoofdkerk van Bayeux in Normandie

9
alwaar

het aile jarén , op zekere dageif, plegtig ten toon
werd refteld (a).- Naar meuverzékerde, zou het
ook weder aan die kerk terug gegeven worden, eu
was alleen herwanrts overgebragt, om als iets onge-

meens, tôt de gefchiedenis van Fi-ankrijk betrekking
hehbende, opehlijk vertoond teAvofden, en inderdaad
In eene tijd, .dat'hien zoo vecl Van cette landing iri

Engelatid fprak, was dit nietvongèpast. Sommige
meenden dan ook, dat, daar<een >Hert!6g van Nor*
mandi'ê, omtrent zeven en eehe halveeeuw geleden,
Engeland overwonnen had, zulksaltlians den mag-
tigen Kerfton Conful en ervtiren Vcldhéer BONAPAR-

TB nietbezwaarlljk zou vâlleh.* ;Intusfchen komt
het mij voor, dat dié tîjden en omftandighcden van
de onze nog al wat verfehilleni tôt hicrtôè is dan
°ok, geli^k wij Weten» die ondememing gedurig ge*
durig geftaakt gcworden.'

Op de dagen, Welke het Mufiiim niot voor het aU

.. / ^
,-.-. - : - -ge-

(0 Zle plaat Vf. *";
(2) Zij, die 'er meer van " vôrfcfezen te weten, kunneti

liai verlangeh vold.1111 vltideh'îi'i het VI en VIfl 'dècl vâti
& Acadtmie des Belles lettres, nlwpftr mon het geheele
doek in plcat vindt met eehe bèfchrijvirtg van LANCELOT}

•l*'raede in het 1 en II vàtt MONTFAVCWI Monarchie
batfaife,

. ...;•.- 'v.
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gemeen open ftaat; doch wanneer vreemdelingen'er
hunne zekerlieidskaarten {cartes de fureté) vertoonen-
de, echter vrijelljk kunneti komen, ziet men 'er al-

tljd verfcheiden teçkenaars en fchilders aan het werk,
ibmmige die hooghangende ftukken aflchilderen, of

daarna teekeningen maken, zitten op zeer verheven

ftellaadjeiié

.
De vleugel van het kasteel der Tuileri'ên, alwaar

de Paus, gedurende zijn verblljf te Parijs, nu twee
jaren geleden, gehuisvest was, onmiddelijk gemeen-
fchap hebbende met de groote fchilderijengalerij, en

alzoo ook met de overige zalen van het Mufeum,

werden dezelve een en andermalen door Z. H. be-

zocht. Hier zag hij dan ook een aantal dier kost-

bare kunstftukken,'welke voorheen zijn paleis en

zetelftad verfierde, nog eens weder. — Een aantal

geloovigen enik waarfchijnlijk niet minder, buiche,

laars, namen doorgaans ook die gelegenheid waar,

om Zè H. hulde te betoonen en zljnen zegen te ont*

vangen; onder dezelven had zich ook, naar men

mij verzekerd heeft, de bekende fchrijffter Mad. DB

GENLIS doen opmerken, werpende zich, in bijzijn

van een aantal perfonen, aan de voeten van het

kerkhoofd.
Aan den itigang van het Mufium is men verpligt

zijn rotting, regenfcherm, zljdgcweer en dergelij'en

aan lieden, welke daartoe van wege het Gouver«

nement aangefteld zijnj aftegeven; men ontvaugt

daarvoor een nomnier, zijnde de weûrga van het

gène 'er wordt aangehangen, waardoor aile yerwar-
ring
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ring dienaangaande wordt voorgekomen. NDaar het
aanwijzen met rottingen en dergelijken, vooral op
fchilderijen, liçtelijk aanleiding geeft tôt befchadi-
ging derzelve, kan men niet anders dan deze voor*
zorg billijken (1).

Behalven de openbare fchilderijengalerij van het
Mufeum, heeft men 'er hier ook nog eene dergelij-

ke in het Paleis van den Behoedenden Senaat
* voor-

heen vah Luxemburg; doch zoo als men, onder
anderen, uit de befchrijving van KOTZEBUB en
REICHAUDT zien kan, is zij op verre na zoo rijk
niet in kunstftukken, als die van het Mufeum»
Naast de fchilderijen van RUBBENS, waaruit deze
galerij grootendeels beftaat, en welke verfcheiden
gebeurtenisfen uit het leven van MARIA DE MEDICIS
voorltellen, zag ik een paar groote ftukken van den

teregt beroemden Parijfche fchilder DAVID hangcn;
het eene verbeeld den Eed van de HORATISN , en
het andere BRUTUS, na het vonnisfen van zijne

tonen. De plaâtfmg der fchilderftukken van deze
twee meesters verwonderde mij zeer: om dat zulks
natuurlljk aanleiding moest geven tôt vergelljkingen,
welke, wat het koloriet aangaat, zclfs bij den opper-
vlakkigen befchouwer, zoo zigtbaar ten nadeele van

den

(1) Naar mij de opzlgter van de Schllderljengnlerij te
Ùmfddorp verhaald heefc, had men daar, eenige jaren ge-
tak'n, een gat in een voornaam fchilderij gevonden, het-
geen'er waarfchijnlljk met een (lok, of iets dergelijkj,
in geftooten wat,
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den laatstge,noemden moesten uitvallen. In hetbegî?!

van mijn verblijf te Parijs zag ik.zijne beroenide>

groote en rijk gcordonneerdc fchilderij,.denSabijnlchc
maagdenrp.of verbeeldende, tegen betaling van 30

fols, waarvoor men het vertoonde, in een der ka-

mers van de Louvre, in welk gebouw DAVID
*

onder

meer andere kunftenaars, toen zijn verblijfhkld (i);
in de cotnpôfîtieen teekeniug ftraalden de kunde en;be-

gaafdheid van den grooten meester allerwege door,
hetzelfde heeft plaats aangaande zijue twcc fchilde-

rijen in de galerij van den Senaat, en hadden deze

hier ook op zich zelvcn gehangen, zij zoudcn mij

misfchien ook, wat het koloriet betreft,, betcr vol-

daan hcbben. Kort voor mijn vcrtrek van Parijs

zag ik nog vau hem het portret van den tegen-

woordigen Paus, gedurende het verblijf van Z. H.

te Parijs gcTchilderd; iict was treffend gclijkende

en fchoon uitgevocrd,
liij GÉRARD zag ik, in Julîj 1802, behalve eeni-

ge andere portretten van voorname perfonen, dat

van den, zoo algomeen geliefden, Generaal Mo-

HEAU, levensgroottej du gelijkenîs was fprekende,

en de uitvoering het penfeel van den verdienftelijken

meester \yaardig. Ten zelfden tijd zag ik ook, voor

de eerftemaal, zijncn treflend fchoonen 13ELISARIUS;

bij

(t) lïenîgcn tijd daarna. werd aan het elgemeen om niet

ten toon gelteldj men had 'cr ook e«nen fplegel bij ge-

plaatst, oin hetzelve alzoo op tweederlel wijze te kunnea

aien.
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bijKoTZEBUE, in zijn meergenoemd werk, befchre-

Veni en ondervond insgelijks, bij het befchouwen

van dit zielroerende tooneel, terwljl ik door het fchoo-

ne der kunst als verrukt was, dat tevens mijn hart
geroerd Werd door zeer gevoelige gewaarwordingen

van deelnemende aandoening. Hoe heerlijk is niet
het effect van het teedere, en met eene treurigc be-
valligheid nederhangende ligchaam van den jonge-
ling in den arm van den blinden grijsaard! Ja waar-
lijkl men voelt zich fchier genegen, om, gelijk KOT-

ZEBUE zegt, zljne armen naar hem uitteftrekken*
Inde werkplaats van MOITE, tôt de klasfe der

verdienftelijkftebeeldhouwers van Parijs behoorende,
en alzoo ook lid van het Injlitut der Wetenfchappen

en Kunften aldaar, zag ik eenige fchoone kunstftuk-
ken, of afgietfels en modellen derzelven; hij fcbijnt
ook, vooral in het beeldhouwwerk, algemeen onder
den naam van en basrelief bekend, uittemunten.'
Hij woonde en had zijn werkplaats toen, zoo wel
ais GÉRARD, in het uitgeftrekte gebouw van de
Louvre.

Dit gebouw, aan de kunften en wetenfchappen
toegewljd zijnde, gelijk Uit het opfchrift Palais des
Stiencet et des Arts (1) blijkt, houdt ook gemelde

(0 Paleis der Wetenfchappen en Kunften. DUBOS, de
wdfle, maakte op hetzelve het volgende ve«je»

La France, dans ce temple aux Mufes confacré,
bnfeitn<tt et des arts nourrit lefiu jltcri.

Ce Dat
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Injtitutin een gedeelte daarvon hare zittingen, Het-

zelve nog tôt op heden, zoo ik meen, den naam

van In/}îtut National behouden hebbende, beftau
uit eene maatfchappij van kunftenaars en geleerden,
beftemd, om de wetenfchappen en kunften te bevor*

deren, en nuttige en belangrijke uitvindiugen en ont-
dekkingcn te verbreiden. In het vierde jaar der om-
wenteling, in plaats van de oude Akademtën opge-
rigt zijnde,\hield zij reeds in den.aanvang van het-

zelve hare eerfte zitting, inde zaal, VQorhecn die

der zwitferfche lijfwachten, en daarna der oudheden

genaamd, welke door den bouwmeester HUBERT

zoodanig is veranderd geworden, als ik dezelve

heb gevonden, en gelijk ik meen, dat zij nog be-

ftaat, Het is eene fraaije ruirae zaal, overeenkom-

ftig het oogmerk, dunkt mij* wel ingerigt: in het

midden zijn de zetels van den voorzitter, der fecre-

tarisfen, het fpreekgeftoelte en banken, waarin de

leden, naar hunnen rang, zijn geplaatst, en rond-

om dezelven,amphitheatersgewijze',zitplaatfenvoor
de toehoorders ; welke 'er met een kaartje van

een der leden, toegelaten worden; gelijk ik dan ook

ohderfcheidene malen, met genoegen, bij dergelijke

zittingen ben tegenwpordig geweest. llondomia
deze zaal ziet men veertien, meer dan levensgroote,
beelden van zoo vêle groote mannen, welke Frank-

"f
.

f V rij'*'

Dat îs:
Frankrijk voedtiii dezen tempel, aan de zansgodinnei

gewijd, bet heilig vuur der wetenfchappen en kunften.
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rijk, onder anderen, in onderfcheiden vakken opge-
kverd heeft, als: LA FONTAINE, D'AOUESSRAU,

ROLLIN, SULLY, MOLE, L'HÔPITAL, CORNEILLE,
MOLIÈRE, BOSSUET, PASCAL, DESCARTES, MON-

TESQUIEU, FÉNÉLON en RACINE. De zittingenj
waarvan ik fpreek, als in deze zaal gehouden wor-
dende, zijn de openbare; de afzonderlijke worden
gehouden in de zaal, waarin voorheen de Franfchè
Akademie zitting hield.

<

leder der vier klasfen houdt thans aile jaren eene
^nbare zitting, waarbij de andere klasfen tegen-

woordig zijn. In zulk eene zitting wordt"'er ver-
flag gedaan van de werkzaamheden dier klasfe ge-
durende dat jaar, de béantwôorde prijsvragen be-
kroond, en nieuwe ter beantwoording opgegeven5
hierbij worden eenige verhandelingen en andere ftuk-
ken voorgelezen.

Toen ik te Parijs kwam, en het Injlitut, over-
«enkomftig z'y'ne inftelling, nog in drie klasfen ver-
toeld was, hielden de klasfen géène afzonderlijke
openbare vergaderingen, zoo dat men in die alge-
ffleene vergaderingen dan ook verhandelingen hoorde
vaa allerlei aard, hetgeen voor de toeboôrders, waar-
onder zich doorgaans zeer vêle vrouwen, vooral
wbdubonton, bevinden, om de verfcheidenheid
der ftoffen onderhoudender was, dan ihans, nu de
verdeeling, ingevolge eene later inftelling, in vier
klasfen beftaat, en ieder hunner afzonderlijk vergade-
rende, alleen die ftof behandelt, welke tôt derzel-
v« werkzaamheden betrekking heefti

Ce 2 lu
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In eene openbare vergadering, welke ik voor deze

verandering, namelijkop densApril 1802, bijvvoon-

de, hoorde ik zoo wel eene geleerde verhandeling

van LALANDE, over de ontdekking van eene negen-
de planeet, als. een geestig en vrolijk vers van
COLLIN-HARLBVILLE, getiteld, Une journée deVi-
ris, (Een dag van Parijs) (1). Tusfchenbeiden

werd *er een ftuk, gelezen van TOULONGEON, over
de oprigting en vestiging der nieuwe koloniê'nj

waarin, over den koophandel fprekende, ook een

woordje van de Hollanders gezegd werd, dat hun

juist niet tôt oneer verftrektej men fchreef, onder

anderen, hunne overdreven zindelijkheid, zoo ah

men.die noemde, aan fpaarziamheid omtrent hunne

huizen en huisraad toe, en befchouwde deze fpaar»

zaamheid en gaarzucht als een gevolg van den koop-

handel en haudelgeest. Deze aanmerking kwam mij

niet ongegrond voor.
,

In ;een vertoog van MONGEZ

werd 'er gehandeld
.<
over de werktuigen van den

landbouw derouden* en in 't bijzonder over hunne

ploegenj enz,
. .Voor het openen der vergadering werden 'er onder

de aanzienlijke menigte toehoorders verfeheiden ge-

drukte bladen,,in 4to, 't zij los of bijeengenaaid,

(i) Dp levenswijze èo gebruiken der Parljzenoars wer-

den daarin, op eenen fpotachtigen en hekelenden toon, be*

fchreven* zoo zeide de dichter, .van de vrouwen fpreken-'

de, daar dezelve. toen bijna naakt !gingen : 1,
Hoe zulieir

zich onze fchoonen in den zomer tpch kleeden?"
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uitgedeeld; zij behelsden de orde der lezingen, het
verflag der werkzaamheden, der opgegeven en opte-
geven prijsvragen; zoodat ik, wel te vredcn over
de bijvvoning dezer zitting, met mijn zakken vol
papieren terug keerde.

In de openbare zitting van de klasfe dergefchied-

en oude letterkunde, den ade Germinal van het nde
jaar (43 Maart 1803) gehouden, had ik het genoe-
gen van den federt algemeen bekendenViLLEits pleg-
rigte zien bckroonen(i), wcgenshet beantwoorden
der prijsvraag : „ Welke is de invloed geweest van

„ de hervorming van LUTHER op de ftaatkundige

„ gefteldheid der onderfcheiden Staten van Europa,

„ en op den voortgang der verlichting?"
Men

(1) Hij, die bekroond ftaat te worden, begeeftzich, na
dît het verflag deswegens gedaan is, opgeroepen zijnde,
DMr den voorzitter, en ontvangt von hem, bij hSt over-
reiken of toewijzen van.den eereprijs, den broederkus.
Deze eereprijzen zijn, voor iedere klasfe, verfchillende,

te weten; voor de eerfte klasfe, zijnde die derNatuur- en
Meeikundige wetenfcbappe,n, is de waarde derzelven 3000
Francs, voor de tweede, dat is, die der Franfche Taal en
Letterkunde, dehelfcminder, voor de derde, namelijkdie
van welke ik hier, met betrckking tôt den Heer VILLERS

fpreek, even zoo veel als voor de tweede, voor de vier-
de klasfe, beftaat, hetgeen men den grooten prijs noemt, in
eerien gouden gedenkpenning, térwijl de bekroonde kunfte-

Mars, fcbilders, beeldhouwers, bouwkundigen enz. zijn-
de, ook wel voor vier jaren, ten koste van het Gouver-
nement, naar Rome worden gezonden.

CC3
,
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Men las in deze vergadering, onder andoren, een

vertoog over twijfelingen, gisftngen en ophelderin-

gen, betrekkelijk onderfcheiden punten van de Ro-

meinfche gefchiedenis, door het medelid LEVESQUE,

en eindigde de zitting met het lezen der vertaling

van het latijnfche dichtftuk vànCATULLUs; De brui-

Joft vau THÉTIS en PELEUS, in franfche verzen,
door GiNduENÉ (i).

De klasfe der Franfche taal- en letterkunde,
welke in' het laatst van December 1804 openbaar

vergaderde, gaf, na het bekroonen van eene loffpraak

op den hekeldichter BOILËAU , en het lezen van
eenige verhandelingen en dichtftukken, eene andere

prijsvraag op voor de dichtkunde, op een van de

drie volgende onderwerpen , ter keuze van den

fchrijver, namelijk: De Reiziger; de Onafhankelijk-

heid van den man van Letteren ; of de Invloed van
het tooneel op de zeden en fmaak; wordende daar-

bij tevens bepaald, dat ieder werk, naar den prijs

dingende, moest. beftaan uit ten minfte honderd

verzen. Dat een dichtftuk op de Onafhankelijkheid

van den man van letteren, door den Heer MILLE-

vovE,den prijs behaald heeft, hebben wij, nietlang

ge-

(1) GINGUBNE is de rédacteur van een der beste iijd«

fchrifien, die ik in Frankrijk gelezen heb, namelijk, La

Décadephilofophique, politique et littéraire, thans La Re-

vue, enz. Hij was ook Ud van het Inûitut, voor de ver-

anderlng, welke daarin plaats had. 2ie verder REIÇHAIDT

hleromtrent.
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jeleden, in fommige letterkundige tljdfchriften ge-
zien (i). Weinige maanden na deze laatstgenoem-
de zitting uit Parijs vertrokken zijnde, heb ik niet

vernomen of 'er ook iets belangrijks op de vraag,
aàngaande den invloed van het tooneel op de zeden

en den fmaak is ingekomen; nogtans komt het mij

voor, dat het vooral te Parijs aan geene beant-
woorders dezer vraag moet ontbreken : terwijl men
aldaar, misfehien meer dan ergens, in de gelegen-
heid is, om dusdanig eenen invloed te leeren kennen,

en

(i) Het tweede dichtftuk, op hetzelfde onderwerp,
door den Heer VICTORIN FADRR, hoewel mlnder geoor*
deeld zijnde

>
heeft echter eenen tweeden prijs {accesjit) be-

h«ld$ beide prijs ik een ieder, die eenige fmaak en gevoel
bezit, en de Franfche taal verftaat, ten fterkfteaan. Voor
ton, die dezelve niet magtlg zijn, vertaal ik hier alleeu
eenige regels uit het tweede ftuk, om hun met den geest,
welke in beiden heerscht, bekend te maken: tegen den

man van letteren, wljsgeer, of dichter fprekende, zegt
de fchrijver : „ Wilt gij In vrede hare (der Mnfen) eer-

» baregunftengenieten? Leefvrlj, onafhankelijk, alleen

» meester uwer zlel. Onderhoud, ver van eene flaatTche

» wereld, die vlam, dat vrijheidsvuur, welker edele zlels-

» verrukkingen, mannelljke deugden, en verheven begaafd-

» beden voortbrengen." enz. Dit fchrijvende zie ik în
hel dagblad de Moniteur, van den 3 April dezes jaars
1807, dat VICTORINFABitEjdezelfde, van wlenik hierreeos
gefproken heb, ook den tweeden prijs, wegens het dichtftuk
Lt fyagtur (de Reiziger) heeft verkregen.

Ce 4



395 KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

en het 'er zekerlijk aan geene bekwame waarnemen
en fchrijvers ontbreekt.

Het getal der eigenlijke leden, waaruit het Injli*

tut is zamengefteld, bedraagt in het gelieel 163 per-
fonen; doch behalve deze zijn 'er nog vreemde

medeleden eu korrespondenten; namelijk, de eerfte

klasfe, beftaande uit 63 leden, heeft 100korrespon-
denten; de tweede beftaat alleen uit 40 leden; de

derde uit 40 leden, S vreemde medeleden, en 60

korrespondenten; de vierde eindelijk uit 20 leden,

8 vreemde medeleden, en 36 korrespondenten. De-

ze laatfte klasfe beftaat niet alleen uit voorname
fchilders enz. maar ook uit eenige der beroemdfte

muziikcomponisten van Fi-ankrijk en elders : onder

dezelven telt men ook twee tooneelfpclers. REI-

CHARDT zegt, dat de fchouwfpelers in het vervolg

uitgefloten zullen zijn: het is mogelijk; doch ikheb

van een ftellig befluit dienaangaaiide niets vernomen.
En zou men hier, aan hun,die in de zoo algemeen

geliefkoosde tooneelkunst uitmuntten, geen plaats

onder de kunftenaars vergunnen? zou men hetinar-

mercn ftandbeeld van MOLIÈRE in de openbare ver-

gaderzaal dulden , en verdienftelijke leerlingen van

dien beroemden meester, als leden daar buiten (lui-

ten? -
Onder de namen der leden van de eerfte klasfe,

£n wel dnder de afdeeling der Wiskunde, leest men

dien van NAPOLÉON BONAPARTE, zijnde de tweede,

die op hem volgt, CARNOT , enz. De broeder van

den toenmalige Eerften Conful, JOSEPH BONAPAR-

TE,
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TE, ftaat op die lijst onder de leden van de derde
klasfe (i).

De benoeming van lid van het Inflitut gefchiedde,

toen ik te Parijs was, door den Eerften Conful,
uit twee perfonen, welke door de klasfe, waarbij
de aanftelling moest gefchieden, moesten benoemd
worden. Hetzelfde gefchiedt thans, zoo ik meen,
op dezelfde wijze, door den Keizer.

De ftaatfiekleeding der leden van\\eXInflitut, wel-
ke door hun ,* in hunne vergadering en bij plegtige
gdegenheden, gedragenwordt, beftaat in een zooge-
naamde gekleede zwarte rok, en onderkleeding, met
green loof, eiken verbeeldende, geborduurd. Deze
rokken, volgens de plaatshebbende mode, met hoo-
ge kragen enz. veelal gemaakt, hadden fommige ou-
de, en aan eene andere kleeding gewone, lieden
daarin een zonderling voorkomen.

'sjaarlijks worden de verhandelingen enz. van het
Inflitut gedrukt, en zijn te bekomen bij den druk-
ker van hetzelve,

Qm 'smans zonderling, en, naar mijn gedachtc,
zeer achtingwaardig karakter, kan ik niet nalaten
hier eenige mijner aanteekeningen te plaatfen, aan-
gaaade den, in de geleerde wereld, gansch niet on-
bekenden ANQUETIL DUPEURON. Na reeds in zijne
vroege jeugd blijken van gefchiktheid voor de ge-

leerd-
(0 Ik bedoel eene naamlijst van 1803: waarfchijn-

lijk'is 'er federt dien tijd wel eenige veranderingen in
dezelve gemaakt,

Ce 5
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Jeerdheid gegeven, en daartoe den grond te hebben

gelegd, begaf hij zich op reis, legde zich bijzonder

op dé kennrs der Oosterfche talen toe, leefde vcr-
fcheiden jaren onder de Braminen, en had dus gelé,

genhetd, om zoo wel met hunne taal als letterkunde

en zeden bekend te worden ; het fchijnt ook daar

te zijn, dat hij die ftrenge levenswijze, die hem tôt
het eiude zijnes levens is bijgebleven, heeft aange-

nomen : gedurende c.err aantal jaren namelijk, en
zelfs toen zijne jaren alreeds aanmerkclijk begonnen

te klimmen, leefde hijzonderbediendeen zpndervuur;

maar, hetgeen fchier ongeloofelijk zal fchijnen en mij

nogtans als eehe (Icilige waarheid is verzekerd, is,
dat hij voorzijn dagelijks voedfel, beftaandemeestal in

brood enmelk, niet meer nodig had, dan omtrent vier

Franfche ftuivers (nog geen dubbeltjeHollandsch),Met

zoo weinigbehoeften, heeft men de menfchen weinig

te ontzien, men kan ambten en eereposten" verfmaden,

zoo vêledriften,die andere beheerfchen, overwinnenof

beteugelen, en alzoo genoegzaam zeker zijn van altijd

zijne onafhankelijkheid, dat dikwijls zoo weinig ge-

acht en echter alleronfchatbaarst goed, te zullen be-

houden. Dît was dan ook het geval bij onzen ech-

ten wijsgeer DUPERRON : toen ik te Parijs kwam,

en nog eenen geruimen tijd daarna, was hij lid van

het Inflitut, bij de" klasfe der gefchiedenis en oude

letterkunde, waaronder hij dan ook inzonderheid als

Oosterfche taalkundige uitmuntte; een en audermaal

hadikdanookhetgenoegen,van hem in de vergaderin-

gen te zien ; doch, toen hij zich in't vervolg van tijd,

de
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de ftaatkundige gefteldheid van Frankrijk aanmer-
kelijk veranderd z\jnde, aan eene inrigting en pleg-

tige verklaring moest onderwerpen, waarvan zijn
hart zich afkeerig gevoelde, aarzclde hij niet,om
ip belang aan zijn gevoelen opteofferen ; hij nam
zijn ontflag als lid van het Inftltut, en verloor
daardoor, hoewel zijne bezittingen, behalve zijne
boekerij, gering waren, een jaarlijks inkomen van
1500 francs. Hij ftierf kort voor mijn vertrek uit
Parijs, in het begin van 1805, in den ouderdom

van 74 jaren. Zeldzaam, vooral in onze dagen,
zeldzaam man! hoe Velen, die geene grootheid van
ziel genoeg bezitten, om u nateftreven, oflchoon
hun zulks door de ruimere omftandigheden, waarm
zij geplaatst zijn, minder moeijelijk moest vallen,
hoe velen der zoodanige, zcg ik, zullen echter niet
kunnen nalaten, van u in ftilte te bewonderen.

Op de naamlijst der leden van het Infîitut
vindt men zoo wel de namen van DUPUIS (1),
YOLNEY (a) en PARNY (3), als van PORTA-

LIS,

(0 Bekend door zijn werk: De Vorigine de tous les
tutftti waartegen onze Hoogleeraar ÇALKOEN eene verhan-
deliog gefchreven heeft, welke door TEYLERS godgeleerd
geoootfchap is bekroond geworden.

(a) Zijn werk ook, In onze taal, onder den titel van
De Puinhoopeir vertaald, is algemeen bekend.

(3) Hij fchreef, onder anderen, een dichtftuk, in tien
l3I>gen, genaamd, La Guerre de Dieux (de krijg der Go-
«n), waarin hij met de leerftelîingen der Christenen in

't al-
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LIS (I), en eenige geestelijken. Weinige jaren ge.
leden fchaamde men zich hier niet te bekennen, dat

men een Atheïst was, thans koint men 'er althans

zoo openlijk niet meer voor uit. De vermaarde
fterrekundige DE LALANDE fchreef, zoo wel als MA-

RÉCHAL, eene Dictionnaire der Atheïsten; in de-

zelve plaatfte hij ook zijn medelid van het Injlitut
FRANÇOIS DE NBUFCIIJITEAU , meer bekend als

Preftdent van den Behocdenden Senaat; doch deze

fpreekt zulks tegen, en toont zich deswegens zeer
gevoelig, in eenen bricf, gedagteekend 27 Novemb.

1805, welken hij in het dagblad le Moniteur deei

plaatfen.
De bekende letterkundige, en lid van het Injlitut,

LA HARPE, in Februarij des jaars 1803 te Parijs in

den ouderdom van 64 jaren overleden zijnde, vond

ik dit fterfgeval in een dier nieuwsbladen, waarvan

de fchrijvers zich gedurig als ijveraars voor het op

nieuw herftelde geloof doen kennen, bekend gemaakt,

met bijvoeging, dat LA HARPE niet alleen op zijn

fterfbed eene volkomen geloofsbelijdenis, als een

zuiver lidmaat van de R. C. kerk, had afgelegd;

maar zelfs, bij wijze van Codicil, zijne gefehriften,

die eenigzins tegen de leer der H. kerk waren inloo-

pende, had herroepen. In dat Codicilkoint het

vol-

't algemeen, en vooral met die der Roomfche kerk gansch

onbewimpeld den fpot drijft.
(1) Staatsraad, belast met hetgeen tôt den godsdienst

betrekking heeft {Ministre dei Cultes).
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volgende voor, als de woorden van iemand, wiens
fchriften hem cens als een verlicht en verftandig

man dedeir bekend worden. „ lk verklaar, (dus

„ luidt de woôrdelijke vertaling), dat ik vnstelijk

„ geloof ailes wat de Roomfche kerk , de eenige

„ kerk, Welke door JBZUS CHRISTUS gegrond-

„ vest is, gelooft en onderwijst ; dat ik in den

„ geest en van harte veroordeel ailes, wat zij ver-

„ oordeelt, dat ik insgelijks goedkeur ailes, wat
„zij goèdkèurt; gevolgelijk herroep ik ailes, Wat

„ ik gefchreven en doen drukken heb, of hetgeén

„ opmijn' naam gedrukt is, ftrijdig zijnde met'het

H Katholijk geloof, of met de goede zeden, hetzel-

,f ve niet-erkenoende : eh, zoo vcel in mijn vermo-
,,gen is, de verfpreiding, herdruk, en vertooning

» op detooneelen^daarvan afkeurende en afraden*

»
de. Insgelijks herroep en wraak ik aile dwalén-

,, de ftellingen, welke mij, in die onderfcheiden

» fchriften, zouden hebben kunnen ontfnappen." —
Welk eene Zegepraal voor de R>C. kerk! zoo vol-
ledig was de bekeering van VOLTAIRE, voorheen de
groote vriend van LA HARPE, toch niet (1).

Onder de eerfte klasfe -van het Injlitut bevinden
zich ook eenige voorname Schei-, Gênées- en Heel-

:
'

: :

kun-
(1) Hétgeen hieromtrent van VOLTAIRE verhaald wordt

M> ik wel eens in twijfel hooren trekken, door lieden,
welke dien grooten dichter gekend hadden, en riieenden
«ngaande hetgeen *er bij zijn fterven had plaats gehad,
**i oaderrigt te zijn.
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kundige. Emzekerlijk indien de Fraufchen in eeni-

ge wetenfchap boven andere volkeren uitmunten, is

het immers vooral in de Scheikunde: reeds zijn de

naraen vanLAvoisiER, FOURCROI, VAUQUELM,en

anderen, algemeen met roem bekend, en dagelijks is

inen te Parijs nog bezig, om deze nuttige weten-
fchap meerder te volmaken.

.

Volgens getuigenis van deskundigen, zoo vreem-
delingen als Franfchen, bebben zij het ook inzonder-

heid in de Heelkunde zeer ver gebragt; en de doel-

inatige en uitgebreide inrigtingen, welke men te Pa-
rijs heeft, om dezelve, zoo wel als dé Geneeskun-
de,, te onderwijzcn, te beoefenen en te volmaken,
vinden misfchien nergens Jiare wederga, en trekken

daarom opk een aantal vreemdelingen van allerlei

landaard (r)., DÔZQ imigtjngen te uitgebreid zijn-

de, om 'er hier verflag yau te doen, zal ik mij al-

Jeen bepalen tôt hejgene juij door eenen vriend en

landgenoot, die zich, flechts vyeinig tijds geleden,

ter
/
verkrijging yqi) ;-/neerder kundigheden, als ge-,

neesheer,'onder an^eren/, eepigen tijd te Parijs heeft

,,)
•

/..» .,,
.

. '

.. ..:. op-

(t) Zoo ginghet ookeertijds met onze Hbogefcbolen»

en hoé zeer defzelver verval meer aan" de dmftandighe-

déh'i: dan aan verval van geleerdheid of goede inrfgtîa-

gertmoge toe te fchrijven zijn, en men nog niet buïteo

lan.ds beboeft te gaan, om grondhr in de geneeskunde

onderwezen te worden, kan een regtgeaard vaderlander

niet nalatçn, om ook ten dezen opzigte met de gevoeligfte

sandoening opteaerken, wat wij waren en wat wij.zijn.
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opgehouden, js medegedeeld, aangaandç de fcliool,

ter behandeb'ng der bedlegerjge kranken {clinique),
genaamd het ziekenhuis van de fchool gezegd ter
volmaking (Hospice de l'école dit de perfectionne-
ment) (1). „ Dit ziekenhuis, dus luidt de opgaaf,

„ verfchilt, in het oogmerk zijner daarftelling, van

„ aile overige zjekenr of gasthuizen te Parijs; de-

„ ze namelijk hebben ten hoofddoel de verzorging

„ en genezing van behoefrigen, welke ziek zijn of

„ eenige ligchaamskwalen hebben ; het omlerwljs

„ dat daarbij, in deze en dergelijke gasthuizen ,
„ plaats heeft, beftaat alleen in het gebruik maken

„ van de goede gelegenheid, welke zich ter leering

„ opdoet, zonder dat daarbij opzettelijk les wordt

» gegeyçn;. de fchool ter volmaking daarentegen is

» togerigt, om de ftuderende, inzonderheid in de

» Heelkunst, te onderwijsen; ingevojge dit verr
„ fchillend oogmerk is de leeraar van dit ziekenhuis
jjverpligt, om aile zoodanige Jijders intenemeu,

„ welker ziekten en kwalen het gefchiktfte zijn,
t, om Juin, die zich op dit vak toeleggeu,- gelegen-

» heid te geyen tôt uitbreiding en volmaking bunner

» ktwdigbeden
î terwijl integendeel op dit punt in

» de overige ziekçnhuizen geen acht mag géflagen

1,
worden, liet beftaat uit eene zaal voor mannen

» en eene: dergelijke voor vrouwen, in ieder derzel-

M ven zijn twaalf beddeii. Op eejien behoorb'jken

« af*

(0 Met is in de ftraat de VQbfervanoe, N.2. digt bij
«'« fchool der Geneeskunde {Ecole <le Médecine).
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„ afïland van de ziekenzalen is een welingerigtAra-

„ phitheatér, alwaar de kunstbewerkingen gefchie.

„' den; in dit Amphitheater kan ook een iéder* die

„ zulks goedvindt, driemaal 'sweeks komen, om

„ den leeraar te raadplegen'; deze raadplegingen

„ gefchieden ook openlijk, ten nutte der leerlingen,

„ De tegenwoordïge ortderwijzers zijn de Héeren

„ DUBOIS en PETIT RADEL. Het wel vestigen hun-

„ ner keuze, ten aanzien der lijders, in eene ftadals

„ Parijs, alwaar men zoo veel ftof ten dien op-

„ zigte vindt, en in 't geheel de uitgebreide kundig-

„ heden en ervaring dier onderwijzers, verheffen

„ dit ziekenhuis tôt een der eerfte leerinrigtingen

„ in âepractifche Heelkunde, die'er, voor zoo ver

„ ik weet, beftaan: zelden gaat 'er eene weekoni,

„ dat niet een der voornaamfte kunstbewerkingen,

„ door den kundigen DUBOIS zelven, naar de beste

„ méthode, wordt in het werk gefteld, zelden is 'er

„ een dag, dat niet de een of andere veelbeduiden-

„ de aanmerking bij het bebandelen zijner belang-

„ rijke lijders,uit zijnen mond wordt gehoord, Wij

„ meenen dus ook onze landgenooten, die zich in

„ de Heelkunde willen volmaken, vooral dit zieken*

„ hùis. te moeten aanbevelen" (i).
Als een der eerfte Wondartfen van Europa, in het

doen van kunstbewerkingen, heb ik ook meernialen

den Heer BOYER te Parijs hooren roemen. •

Het

(t) Waarom hebben wij ook niet iets dergelljks te^-
fie» dam? '
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îlet.vetfçhrikkelijk ongemak de Steen te Parijs
vrij algemeen zijnde (1), heefc men 'er ook dik-

wijis gelegenheid, om de kunstbewerking dienaan-
gaande bijtewonen, en hoc gevaarlijk dezelve we-
zenmogej veïzekerde men my, dat 'er zich nog al
yerfcheiden malen voorbeelden van redding opde-
den (a).

•

Tôt het inbrengèn vah breuken bezigen de Frnn-
fcheii, met goed gevolg, het warme bad: mij zel-

ven is een geval van dien aard van nabij bekend, en
ik heb den jongeling, door deze kwaal in gevaar-
lijke omllandigheid , nadcrhand genezen gekend.
Meer dan eens woonde ik de openbare lesfen in de

gewone fchool der ontleedkunde bij, en het kwam
mij doorgaans voor, dat de onderwijzers aldnar
hun onderwerp zeer goed meester waren: alsfpre-
kende, op eene vloeijende en ligt bevattelijke wijze,
fomtijds wel anderhalf uur, geheel uit het hoofd.
Ditamphitheater, in de fchool der geneeskunde, is
zeer ruim, en kwam mij voor groot gc'noeg te zijn
voor duizend menfehen. Het ganfche gebouw is,
omdeszelfs fraaiheid, wel bezienswaardig.

Wat

(1) De oorzaak daorvan wordt veelal toegekend aan
to 200 zlgtbaar met krijt- of kalkaarde bezivangerde

water van de Seine.
(a) Aan zeker broeder van dobarmhartigeBroederfchsp,

^aardoor het gasthuis la Charité te Parijs voorheen be-
dieod werd, wordt de verbetering der werktulgen tôt het
Itanlhljden toegekend,

Dd
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Wat de gcueeskunde aangaat, dezelve fchijnt,

voor zoo Veel ik heb vernonien, opgcmerkt, of ook

eenigzins aan mij zolvên ondervonden, op eene een-

voudiger wijze beocfend te worden, dan bij onsj

van uitheemfche geneesmiddelen wordt 'er minder

gebruik gemaakt, en men laat het veeltijds bij het

drinken van de zoogenaamde Tifane, een drank,

beftaande uit een afkopkfcl van den wortel en bloe-

men der maluvve, vîool, vlier, kamilbloemen, en

dergclijken, met inachtneming van eene matige le-

venswîjze, br'.iSten(t). Aauwinkels, alwaar men

dergelijke kruideu 'vcrkoopt, ontbreekt het dan ook

te Parijs niet; men noemt die koopltedcn des her-

boristes.
Blo:dzuîgers fchijucn te Parijs fterk in gebruik

te zijn, men vindt 'er althans geen Apotheker, bij

wien niet eene groote (les ftaat met deze infectenj

gewoonlijk ziet men die voor de glazen, onder ver-

fcheiden andere flesfen, met rood, blaauw, en an-

der gckleurd water; dit behoort hier, fchijnt wel,

tôt de vcrfierfelcn van eenen Apothekersvvinkei|

doorgaans zijn 'er op de venfters en posten van

dedeur ook eenige flangen, als het zinnebeeld van

ESCULAPIUS, god der geneeskunde, gefehilderd.

De inenting der koepokftof fcheen ook te Parijst

tervvijl ik mij aldaar bevond, vrij wat voortgang

te

(t) Mijnc kundlgh'îden hteromtrent ongenoegzafltn fcijfl*

de, zal ik mi) niet vermeten to befltefen of deze £*•

neeswijze do voorkeur verdient, ja dan neeti.
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te maken, niettegcnftaande zij 'er ook hare beftrij-
ders had, zelfs zag men hier en daar in de prent-
winkels fpotprenten hangen, waarin die, volgens
het algemcen gevoelen, zoo nuttige ontdckking be-
lagchelijk werd gemaakt. Ter bevordering en uit-
breiding van deze inenting heeft men hier ook eene
bijzondere vergadering van Genccskundigen, Comité
de Vaccination genaamd, waar minvcrmogende of
behoeftige, zonder eenige onkosten, kunnen gehol-

pcn worden. Met zeker geneesheer te Parijs, die

geen voorftander van deze nieuwiglieid (zoo als hij
zichuitdrukte) was, daarover fprekcndc, kwam het
mij voor,, dat 'er onder de bedenkingen, welke hij
'er tegen in bragt, eene was, die inzonderheid op-
merking verdiende: „ De koepokftof," zeide hij,

,, welke men hier en elders gewoonlijk bezigt,wordt

„ niet dadelijk van de koeijen, maar van de daar-

» door befmette kinderen genomen; daar nu dierge-

t>
lijke kinderen zeer wel aan andere zlekten en kwa-

j».len kunnen onderhevig zijn, waardoor hunne

j, vcchten zijn aangedaan, loopt men gevaar van

M
dezelve insgelijks met de koepokken vooitteplan-

j, ten,"
Naar ik van gcneeskundige en andere, met Parijs

zeer bekende, lieden vernomen heb, behoort de te*
ring onder de aldaar meest gewonc ziekten ; men
raeent dezelve grootendeels te moeten toclchrijvon
ton eene ongeregelde levenswijze, of van de lijders
zdve, of van hunne ouders. Vêle meisjes en vrou-
wen, hoe bevallig atulerzins van houding en aange-

Dd a naam
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naam van trekken, zien 'er hier dan ook bleek en
kwijnende uit; vooral wanneer die gebreken door

de, in deze hoofdftad zoo ver gevorderde kunst van
de kaptafel, nog niet zijn vermomd geworden. De-

ze ziekte maakt ook het gebruik van verfterkende

fpijzcn en drankcn, dat hier vooral onder de rijken

en aanzienlijkon zeer algemeen is, zoonoodzakelijk;

en hoe zouden het velen hunner nog zoo lang vol-

houden, zonder reeds des morgens, of liever tegen
den middag, loom en cngcftcld het bed verlatende,

hunne ezelinnemelk of krachtige chocolade met va-

nille gereed te vinden, een of twee uren iater een

confommé (t), gebrade coteletten, met Madera- of

andere verfterkende wijnen te gebruiken, zonder het

middagmaal te doen met de voedzaamfte en prikke-

lendlle fpijzc, op de kunftîgfte wijze bereid, en zon-
der tusfchenbeiden nog zoo vêle middelen, ter in-

ftandhouding en onderfteuning van het zwnkke en

uitgemergelde ligchaatn, in 't werk te ftellen, als

de

(i) Dat is t een krachtl^ nftrekfel ven fchîer te niet g>

kookt voedzanm vleesch; doorgaans gebruikt mon'or raid-

vleesch toe. Het,gebruik van gort In gevnl van uirrerende

zlekten, of onderzins tôt verfterking, is hier veel roinder

dan bij ons, en dan wordt daartoe nog meeitsl havergort

genomen» ook Is die foort, die bij on* onder don naam

van Alkmaarfche grutten, paarle of geparelds gerst, enz

In zulk een algemeen gebruik Is, hier niet te bekome;):

waarom zij dan oôk wel cens door fommlge, voor wier

gezondhcld zij dienflig geacht wordt, wordt ombodw
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de geneeskunde en kwakzalverij daarvoor reeds heb*

ben uitgevondcn, en nog dageltjks uitvinden ? Behal-

ve de baden bcfchouwt men hier ook, als ceh zeer
dienftig middel,/ter verkwikking en verlevendiging
vooral van dergelijke weeke en vervallcn geftellen,
het gedtirig gebruik van lavementen; zelfs wil men,
dat de kleur van het aangezigt hierdoor aanmerke-

lijk opgewekt en verfraaid wordt, en dit laatfte al-
leen is genoeg, om dezelve alhier in algemeene ach-
ting te brcngen; tôt meerder géniale heeft men
daar voor fpuiten van onderfeheiden zamenftcl uit-
gedacht, welke zonder vreemde hulp kunnen gebe-
zigd worden. Zulke of dergelijke werktuigen zijn

te vinden .in de mee.ste kap- of kjeedvertrekken,
niet alleen van vrouwen du bon ton, maar zelfs van
vêle mannen ; in zoodanige vertrekken ontbrcekt
liet ook niet aan een aantal potjes en fle.«feti

van onderfeheiden grootte., en met allerlei opfchrif-

ten; hetgeen lieden, die met dat allés niet bekend

zijn, dezelve al ligtelijk voor het laboratorium van
eenen Apotheker zou doen aanzien. Zoo veel
kunst heeft de mensch noodig, .als.hij zoo ver van
de natuur afwijkt.

:

Tôt de beoefening der kruidku.nde, en vooral der
natuurlijke historié, vindt men te Parijs eene uitftc-
kende gelegenheid in de,;ten opzigte van fommige
plp.ntfoorten, zeer rijken planttuin, en de te regt be-
ïoeindéj.zeer uitgebreide, verzameling van dieren,
bergftofiVn, enz. in het daar nnn gclcgcn gebouw.
Hen ieder, die zulks goedvindt, kan daarvon gebruik

Dd 3 ma-
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maken, daar deze kruidtuin, voor het grootlte ge-
deelte, dagelijks voor een ieder open ftaat, en het-

zelfde, op bepaalde dagen, plaats heeft met betrek-

king tôt een ander gedcelte dcrzelve, en het kabinet

der natuurlljkc historié; bovendicu kan men, door

tniddel van een toegangkaartje van een' der Hoog-

leeraaren, dagelijks dat hcerlijke kabinet bczlgtigen,

en de openbare lesfen aldaar bijwonen. Zulk een

kaartje bekoiucn hebbende, maakte ik daarvan, hoe-

zeer die tuin enz. vrij afgelegen is, verfcheidcnma-

len;gebruik;' doch, behalve deze, is 'er nog eene

andere gemakkelijke gelegenheid, om den plaiittuiii

en het kabinet van natuurJijke historié, op eene

nuttige en aàngename wijze, te bezoéken, voor

hun, die het'(ledits om eene oppervlakkige kennis

van het een en ander, aldaar voorkomende, te doen

is; men Ichaft zich, namelijk, het werkje aan, te

Parijs in 1803, in twee deelenin 12% uitgekonien,

onder den tittl van Promenades au jardin des plan-

tes , à la ménagerie, et dans les galeries du Blitfcttm

d'histoire naturelle (1). De fchrijvor van hetztive

is i\en Heer J. B. PUJOULX. De namen van de

meeste, niet algemeen bekendc, voorwerpen, welke

men hier vindt, daarbij te lezen zijnde, dieuen fc-

ze kleine boekdeeltjes, welke men'alzoo gemakkelijk

tyj- zich kan Ifcken, verder ter aanwijzing en het

(1) Dit Ui Wandellugen In den tuin der plante»» in &

flieraaird's, en in de galerijen van het Mufcum ven de ns«

tuurlijke historié
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geven van:eene korte befchrijving van een aantal der
voornaamfte.

:.
Ik heb 'er mij althans dikwijls met

genoegen van.bediend.
Men heeft in dezen;tuin ook nog een amphithea-

ter, alwaar de vergelijkende-.ontleedktmde der men-
fchenendieren, en derfcheikunde,bijzonderookmet
betrekking tôt de kunften, onderwezen wordt t de
Hoogleeraar in dit laatfte vak is den Heer BRONG-

NIART, terwijl Founcnoi, als zoodanig, 'cr de al-

geraeene fcheikunde onderwijst. !

Boven de ftallen voor de ôlifanten , kameelen,
buffels, enz. ziet men, in vçrfchbide zalen, het 'aa'tt-

zienlijke kabinet der Geraamtekunde (OJlcohgia),
beftaandc in. eene talrijke verzameling van beende-

ren, van menfçhen en,dieren, en andere ontleedkùn-
dige.bereidfelen, waarvan men, in het bekende werk

van DBBUFFON en DAUDENTON, reeds een gedeelte
befchreve.n vindt; doch welke voorwerpen, na dien
tijd, met meer dan drie-vierde vermeerderd zijn, en
nog dagelijks vermeerderd worden. Zeer opmerkens-
waardig kwam mij de opklimmende verandering
voor, welke men hier in 'smonfehen hoofd kan
waarnemcu , in eene verzameling vah bekkenee-
kn van petfonen van ddn tôt honderd jaren (1).

Àan-

(0 De Heer KOTZEBUE zegt In zijne Eriniicrungen ans
ïâtli, dat die verzameling niet voltallîg wnjj Ik heb dé-
rive niet geield; doch meen te moeten veronderflollon,
dît het getal geiioegzaam zal zijn ter bereiklng van het
oogmerk,

Dd4
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Àangaande het geraamte van het dwcrgjd van Ko?
hing Aucus-i us vthPolen, waarvan' KOTZEBUS

ook met een woord gewag maakt, eh waarvan men
verhaalt, dat het fomwijlen in eên pastel op tafel
gezet'werd, vond ik inzonderheid opmerkclijk, dat

het gebeente van dit zoo kliiine maimètje, naar het

mij vôôrkwàm,volkomen regden welgemaaktwas(i).
iv •-';

- :: ' '. ' "' :
-

;Men

(i ) Van dit dwergje fprekcnde, herlnner ik mij iets onlang*

jumgannde een Poolsch dwergje gelezen te hebben, dat mij

merkvynardig genoeg voorkomt, om hetzelve te vertalcn en

hier bij te voegen. Dus luldtjiet: „ FranRrijk, dnt tôt

„ daohoo(tot den tijd!
van HENDIUK DtVALOIS, Heftogvan

,i Anjou, br'oeder van KAREL den IX, Kohfng van Frank'

,, rijk) nlets gemeens had met Poleu," vond 'zich nange-

i, fpoord; om die kfoon te vragen, door een vrij zonder*

i, llng geynl. Een dwerg van de Poolfehe natie, ge-

„ naamd JAN' CUASOSKI, g*f daartoe aanleiding} de klein*

,,-heid van zijn geïtalteliad hem Ingang bezorgd nan het

,;hof van, bïanktijkt daar hîj zeer wel ontvangen waj

i,:geworden, en 'cr zich Zelfe verrijkt had, De begeer-

„ té,. om zijn vaderlaud in betere toerusting terug te zien,

i, dan tosn hij 'er uit glng, hem genoodzaakt hebbende,

u om tdwrwaafts terug te keren, kprten tijd voor het over*

„ lijden van SIGISMUKDUS AUGUSTUS, (Konlng vàn Ptltn,)

„ liet hij niet na, om bij de Polen de m.igt van Frankrijk,

,i en de perfobnlljke vordienfton van den Hcrtog \&\\ Anjou

„ te toemen; Voor welken Hertoj; de grooten des koiiîng*

,, rijks dan ook zoo veel achttog opvatten, dat zij Cu-

,, SOSKI tnar Franbijk terug zonden, om iien Konia.^c.i

„ de Koningînne moeder b^-ri^t te geven
>

van de groote
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Men bèwaarde 'er ook het geraamte van eenen man,
die, nog maar weinige jaren geleden, als oppasfer

van de minfte klasfe in de diérgaarde gediend had,
en om zijne ongemcene vraatzucht bekend was:
dezelve ging zoo ver, naar mij een der Hooglee-

taren en beftuurders, van den planttuin, met het

geen daarbij behoort,.verzekerd heeft, dat hij zelfs
de krengen van apetï, tijgers» en andere dieren,
welke van tijd-tôt tijd in, de diérgaarde ftierven,
gretig verllond. Aanmcrkelijk is.ook het onderfchei-
den maakfel van de bekkcneelen van fommige onder-
Icheiden natiijn,.welke men hier vindt (1).

„
gerielgdheld, die*erwas, om de keus op dien Peins te

o doen vallen, htm verzekerende, dat hij, onder :illc zij-

„ ne mededing«rs, de k.roon zou wegdrageu. Die was

„ het, dut KAREL den UÇ. verpligtte, om JAN.DS MONLUC,

t,
Uisîchop van Faïence, als buitengewoon gezanc nasr Po-

»
Un te zenden, om de kroon voor zijnen broeder te vra-

» gen. -MQ.NLUC, eicdelijk,:verbijsterde de Polen zoo

1»
wel» door hun de rijkdommen van zijnen meester te

» roeraen, en hun te overladen met belofcen en aanmer-

>,
kelijke gaven, z.op in 't algemeen als in het bijzotuler,

»»
dat hij bljna al de itctnmen won." En HENDRIK werd

Konlng. Zie Hiftoire des Rois de Pologne, enz.
(1) Duitfchers, Eiigelichcn en Hollanders heb ik in

ïimkitjk dikwljls hûoren klagen» dat de hoedeti, welke
MU daar vindt, doorgaans voor hun te klein zijn, ?.oq
tien daar uit ulet kunnen befluium, het uiterlijk aanzlcn
dasrbij in aaoraerking genomeu, dit die natien gioo-

Dd 5 ter
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De fraaija boekerijvan den planttuin beftaat al-

leen in werken, Welke over jle kruidkunde en.na-
tuurlijke historié handelen. De Hoogleeraar in de

kruidkunde,- JUSSIEU (i), heeft zeer veel. bijgedra-

gen tôt verrfjking van dezelveyen fchoon zij op ver-

re na nog niet voltallig is, vindt men daar echter

eene z.eer aanzienlijkë verzameling, waaronder ver-
fcheiden kostbare werken, zoo als eenige banden met

afbeeldingen vandiereii, .zeer fraai met waterverwin
kletifen gefchildèrd,

Het marmeren ftandbeeld van BUFFON , bij zijn le-

ven, op bfdcr van het Gouvernement, gemaakt, is

in-'deze bibjiotheck geplaatst.
De Teekenkunst, met betrekking tôt de voort-

brcngfels' der tiatUur (Iconographie), wordt gedurer-

de eenige zombrmâanden in dczc bibliotheek, do< r
den Heer VAN SPAENDONCK, Hoogleeraar in dit

vak (2), openlijk onderwezen; een en anderniasl

W001>

ter hoofden hebben, tlaiitaen doorgaam bij'de Franfcheti

vindt? : " .'' '/ f-5'; ''
(0 Deze Hoogleeraar, aïs kruidkifn'digeberoemd,fchijnt

het noodzakelijkgébordeeld te hebben, om zijn eigen ge-

vormd fijstema te voigcni zonder zich aan dat van LIN*

KAÎUS te binden.
(a) Dû Heer VAN SPAeNDoNt'K, dien ik reeds als een

der voornaaralte bloenifchllders deed kennen, bev/oo-t

thans, In een der gebomven van den:planttuin, de ver-

trekkoti, welke voor hem den berocmden BUFFON ton ver-

blijf verflreluen} deze nf.ngcname woning, nog meer ver-
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woonde ik die lesfen bij, en vond 'er altijd
een

aantal leerlingen ; een groot gedeelte van dezelve

waren van het vronwelijk geflacht.
In het kabinet of Mufitnn der natuurlijke historié,

waarvan men almede grootendeels de befchrijving
vindt in de werken van DE BUFFON en DAUBEN-

TON, herkende ik alras het Nijlpaard {Ilippopota-
mis), met het daarbij ftaande jong, als behoorende

tôt de in mijn vaderland veroverde zaken.
Wat 'er ook van de, in onze dagen, zoo veel ge-

rucht gemaakt hebbende fteencn, gemeenlljk bekend
aïs uit de maan gevalien, en van welke men 'er in dit
Mufettm eenige ziet, mogezijn, het fchijnt dat men
amgaandc derzelyer oorlprong nog niet veel, met
genoegzamen grond, vveet te zeggen: dewijl zij,

naar

pangcn-amd door de vrienclûlijkheld van onzen landge-

r.oot, werd ook, wanneer ik hieromUreeks kwam, door
mij zeldiaam onbezocht gelaten. De Heeren TIIOUIN,
IV.VJAS, CuvitR, en anderen, tôt den Planttuin of het
Mtfmm behorendc, hier insgelijks met hunne huhgezin*

een wonende, vormen aile deze lieden van kunde eu
fa»sk, als 't ware, eene maatfchappij op zich zelve,
v;?.arlti zij, afgezonderd van het lastig gewoel van Parijs,
het zoet der zamenleving gènletcn, De bejaarde weduvve

van wijlen àcn Heer'DAUBENToN woonde daar ook nog,
10211 ik te Partjt Wâi, hare echtgenoot nog levende,
hieldon deze lieden, naar men mij verhaald heeft, zich
ii hunnen ouden dagzeer veel bezîg met het lezen van
totninj, en vonden daarin eene aangename uitfpsnning.
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naar men mij verzekerd heeft, behooren tôt eene tôt
hicrtoe onbe vende foort. Terwijl ik mij te Parijs
bevond, in het laatst van April 1803, zijn'er om-
ftréeks het ÙndjeTAigle, m Normandie, eene groote
menigte van die fteenen gevallen; men fchatte der-

zelver getal op twee- of drieduizend; zij, die de-

zelven,'pas ter neder*gevallen, wilden oprapen,
branddenJer hunne vingeren .nair, en bevonden, dat

zij ceneu zwavelachtigtn rcuk hadden. De grootfte

van die,- welke men gevonden heeft, woog omirent
i/poudôiié,; Het vallen.vnmdeze fteeuen fchijnt een

gévolg geweest te zijn van, de uitbarfting van eenen vu-
rigen bol, AVelken men, kort te voren, daaromftreefcs

in de lucht gezien. heeft, en welks uitbarfting zoo
geweldig-was, dat men dezelve verfeheiden uren in

du rondte gehoord heeft. Zoodanig luidt altbans het

vetflag van den Heer j. 15. IÎIOT, welke zich der-

waarts had begeven, cm naauwketirig onderzoek naar

dit zonderling verfchiinfd te doen, en welk verilng,

op orJer van het Injlitut nationaly gedrukt is ge*

worden.
Onder de veiftcende beenderen van thans niet

meer bckende dieren, welke in AMMufium' bewaarA

worden, en waarvan ook KOÏZRBUE, in zijn meer-

genoemde werk, fpreekt, zlet men een groot gedeelte

van een geraanite van een vieryoetig dicr, in eene

fteengroeve te Pantin nabij Parijs, gedurende mi*n

verblijf aldaar, in het laatst van 1803, gevonden.

Volgens waarnemingen ryan deskundig*, waaroiukr

de Hoogleeraar CUVIER, had dit clier behoord M

ce;.;
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eene foort tusfchen de Tapir en de Rhinocéros,
welk foort men meent dat thans, even als dat van de
Mammout, verlorenis: daar'er, voor zoo ver men
weet, noch door reizigers, noch door natuurkenners

geen eene ievendige meer van aangetrolfen wordt.
ljlijkens dit gernamte, dat, wie durft gisfen hoe vêle

eeuwen in het blok gips, waarin men het gevonden
heeft, is bewaard geworden, moet het dier ten min»

lie zestien ribben gehad hebben. Volgens mijne aan-
teekeningen telde de Heer CUVIEU, toen ik m'y te
Parijs bevond , elf foorten van thans onbekendc
dieren, waarvan de beenderen hier en daar in Frank-
rijk, in fteen- en pleistergroeven, gevonden waren.
Zij worden door gemelden lloogleerm Pataotberium-
genaamd (1).

Daar dit Mufium, federt den tijd van DE BUFFON

zoo aanmerkelijk is toegenotnen, en nog dagelijks

met nieuwe, en voor de natuurlijkc historié zeer be-
langrijkc, voorwerpen vermeerderd wordt, zal het te-
genwoordige gebouw, hoc ruhn ook, weldra te klein
worden voor hetzelve: 'crwerd dan ook, toen ik te
Parijs was, reeds gefproken van vergrooting, waar-
toe een gedeelte van het weeshuîs, regt tegen over
het Mnfeuin,nm den nnderen kant van de ftraat ge-
l'îgen, zou niocten dienen.

Onder de Ievendige dieren, welke zich in de dier-
fiaarde ,van den planttuin bevonden, telde ik, in

Mil
(t) Verdor kan men hieromtrent de jaarboeken van het

tovfcum {Annales du Mufeum aVhijhire naturelle) nazlca»
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Mei des jaars 1R04, acht leeuwen en leeuwinnen,
welke volwasfen, of genoegzaam volwasfen waren,
behalve de twee jongen, alhier geworpen, en toa.n

zoo groot als een groote kat ; twee der leeu-

winnen hadden elk een hond bij zich (1). Gedu.

rende mijn verblijf te Parijs had eene Ieeuwin reeds

twee- of driemalen telkens twee jongen geworpen}
doch, welke moeite men zich ook gaf, geen derzel-

ven fcheen men in 't leven te kunnen behouden, zij

Itierven aile, eenige maanden oud zijnde, bij het uit-

komen der tanden; voor dien tijd fcheenen zij vro-
lijk en frisch te zijn, en ik zag dezelve dikwijîs met

elkander ôf met de moeder dartelen en fpelen.

Deze Ieeuwin was zoo ongemeen mak, dat zij den

oppasfer, gewoon om haar te verzorgen^ toeliet,om

een der jongen optevatten en te behandelen.
Het mannetje van de twee olifanten, welke men

van het Zoo herwaarts gevoerd had, geftorven zijn-

de, vreesde men ook voor het wijfje, daar hetzel-

ve, nu alleen zijnde, fcheen te kwijnen. Na ver-

Ioop

(a) Eenige Barbarijfcjie Vorften, onder anderen, had-

den dit getal door hunne gefehenken vermeerderd} doch

daar het houden van zoo vcle dieren, van e*éne foort

ftrijdig is met het oogmerk, waartoe deze diérgaarde »

Ingerigt, heeft men eenige dier leeuwen en leeuwinoea

tegen andere dieren, welke men niet bezat, geruild. Een

der leeuwinnen met haar hond, welke ik zoo mentgmclen

te Parijs gezien heb, zag ik voorleden jaar (1S06) ia

een tent op de Haarlemfche kermis, '
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loop van eenen geruimen tijd vond men gelegenhcid,

om een ander mannetje, waarmede men toen, in ons
land en elders, op de kermisfen rondreisde, te koo-

pen, en maakte daarvan gebruik. Een en amiermaal

heb ik dat nieuwe paar waargenomen; maar niets
kunnen befpeuren van al hetgeen men aangaande het
gevoel van fchaamte en eerbaarheid, hetgeen bij die
dieren zou plaats hebben, vertelt: integendeel fcheen
inzonderheid het mannetje, gedurig bézig met het
verliefd geftreel eu wulpfche aanrakingen van het
wijfje, zich even zoo min als deze laatfte, om de
menigte aanfchomv'vn, welke hierbij tegenwoordig

waren, te bekommeren. Bij het mannetje was de
geilheid, waartoe dit aanleiding gaf, zeer zigtbaar;
echter heb ik hem nimmer pogingen zien doen, om
het wijfje te befpringen, waarfchijnlijk, omdat hij
zulks al dikwijls vruchteloos beproefd had : v#ant
nog niet volwasfen zijnde was hij veel kleiner dan
zij.' Op zulk eene wijze geftadig verhit wordende,
mm hij zijne toevlugt tôt de manuflupratie, ten
welken einde, gelijk men mij verzekerd heefr, en
dat mij, naar hetgeen ik zelve gezien heb, zeer gé-
Icofelijk voorkomt, hij zich van zijnen fnuit be-
diende. Het is dan ook aan dit een en ander, dat
men het fpoedig overlijden van dat dier voorname-
lijk heeft toegefehreven (1).

De

(0 Ik heb wel eenlgzlns geaarzeld, om deze bijzonder-
leid hier ter neder te ftellen ; maar geoordeeld, dat het
eene te everdreven kieschheid zou mogen geacht worden,

de-
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Mci des jaars 1804, acht leeuwen en leeuwinnen,

welke volwasfen, of genoegzaam volwasfen waren,
behalve de twee jongen, alhier geworpen, en to;n

zoo groot als een groote kat ; twee der leeu-

winnen hadden elk een hond bij zich (1). Gedu-

rende mijn verblijf te Parijs had eene Ieeuwin reeds

twee- of driemalen tclkens twee jongen geworpen;
doch, welke moeite men zîch ook gaf, geen derzel-

ven fcheen men in 't leven te kunnen behouden, zij

ftierven aile, eenige maanden oud zijnde, bij het uit-

komen der tanden; voor dien tijd fcheenen zij vro-

lijk en frisch te zijn, en ik zag dezelve dikwijls met

elkander ôf met de moeder dartelen en fpelen.

Deze Ieeuwin was zoo ongemeen mak, dat zij den

oppasfer, gewoon om haar te verzorgen, toeliet,om

een der jongen optevatten en te behandelen.
Het mannetje van de twee olifanten, welke men

van het Loo herwaarts gevoerd had, geftorven zijn-

de, vreesde men ook voor het wijfje, daar hetzel-

ve, nu alleen zijnde, fcheen te kwijnen. Na ver-

loop

(2) Eenige Barbarljfcjie Vorflen, onder nnderen, had-

den dit getal door hunne gefehenken vermeerderd; doch

daar het houden van zoo voie dieren, van déne foort

ftrijdig is met het oogmerk, waartoe deze diérgaarde iJ

ingerigt, heeft men eenige dier leeuwen en leeuwinnen

tegen andere dieren, welke men niet bezat, gerulld. Een

der leeuwinnen met haar hond, welke ik zoo menigmsltf

te Parijs gezien heb, zag ik voorleden jaar (iBo<5) ia

een tent op de Haarlemfche kermis, '
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loop van eenen geruimen tijd vond men gelegenhcid,

om een ander mannetje, waarmedc men toen, in 0113

land en elders, op de kermisfen rondreisde, te koo-

pen, en maakte daarvan gebruik. Een en andermaal
heb ik dat nieuwe paar waargenomen; maar niets
kunnen befpeuren van al hetgeen men aangaande het
gevoel van fchaamte en eerbaarheld, hetgeen bij die
dieren zou plants hebben, vertelt: integendeel fcheen
inzonderheid het mannetje, gedurig bézig met het
verliefd geftrcel en wulpfehe aanrakingen van het
wijfje, zich even zoo min als deze laatfte, om de
menigte aanfchouwers, welke hierbij tegcnwoordig

waren, te bekommeren, Bij het mannetje was de
geilheid, waartoe dit aanleiding gaf, zeer zigtbaar;
éditer heb ik hem nimmer pogingen zien doen, om
het wijfje te befpringen, waarfchijnlijk, omdat hij
zulks al dikwijis vruchteloos beproefd had : want
nog niet volwasfen zijnde was hij veel kleiner dan
zij. Op zulk eene wijze geftadig verhit wordende,
nam hij zijne toevlugt tôt de manuflupratie, ten
welken einde, gelijk men mij verzekerd heeft, en
dat mij, naar hetgeen ik zelve gezien heb, zeer gé-
loofelijk voorkomt, hij zich van zijnen fnuit be-
diende, Het is dan ook aan dit een en ander, dat
men het fpoedig overlijden van dat dier voorname-
lijk heeft toegefehreven (1).

De

(0 Ik heb wel eenigzlns geaarzeld, om deze bijzonder-
teid hier ter neder te ftellen; maar geoordeeld, dat het
eene te overdreven kieschheid zou mogen geacht worden,

de-
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De kameclen en drommedarisfcn (van ieder dier

foorten heeft men hier een paar) zag ik verfclieiden»

malen in een foort van rosmolen gefpannen, om het

water uit ee,n put, ter befproeijing vau gewasfen en
drenking van andere dieren, optcmalen.

Algemeen,hoprde ik het beftqur van den Planttuin,
het Mufittm enz. roemen ; hetzelve is in hauden van
de daarbij behoorendc Hoogleeraren, waarvan ik'er
reeds eenige opnoemdc; de overige waren, toen ik

ta Parijswas, de Heereu HAUY, DES FONTAINES,

GEOFFROY, LACÉPEDE, LAMAUCK, enPoRTAL,

aile in het vak der natuurkunde enz. met roem be-

kend. Trouwens men behoeft dit ailes flechts op-

pervlakkig te zien, om van de goede orde, welke

'er heerscht, overtuigd te zijn.
Van het fterrekundig Obfirvatorium te Parijs,

vooral door de ontdekkingen van DE LA LAN-

DE (I) vermaard, zal ik alleenlijk zeggen, dat men

'er, terwijl ik te Parijs was, of korten tijd voor

mijne komst aldaar, eene Telescoop van twee en

twintig voeten lengte gemaakt heeft; de koker,

met hetgeen daarbij verder behoort, is van den

werktuigkundige TKÉIUEL, en de glazen van GA-

ROCHER. Behalve dit groot Obfirvatorium heeft

men

deze bijdrage tôt de natuurlijke historié van den Olifant

.achtervvege te laten.
(i) Men zal zich hertonereu, dat de openbare berigtea

onlangs (in April des jaars 1807) het overlijden van dieu

beroemden fterrekundige hebben aangekondigd.
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tnen 'er nog vier of vijf anderen in onderfcheiden

gedeelten van Parijs.
Ten einde het ontwerp, dat ik mij, ten dezen op-

zigtc, heb voorgefchreven niet te overfchrijden,

ga ik eenige, zoo openbare als bijzondere, nuttige
inrigtingen te Parijs ftilzwijgende voorbij.

Dat de Franfchen vooral, gedurende en federt de
regering vanLoDEWijK DEN XIV, in de Dichtkunst
hebben uitgemunt, is eene algemeen erkende waar-
heid: zekei/zal men echter zoo gereedelijk niet toe-
ftemmen, dat zij daarin tegenwoordig de Duitfchers,
Engelfchen en Hollanders overtrelFen (i)$ hoezeer
zij ook nog op eenen DELILLE, LEBRUN, LEGOU-

vfc(a), BLIN DE ST. MORE, PARNY, ANDRIEUX,
COLIN-D'HARLEVILLE, RABOTEAU, DUCIS, CIIE-

NIERen anderen, mogen roemen, Van den zoo hoog

geprezen DELILLE heb ik meermalen, zelfs door lie-
den van fmaak onder zijne landgenootcn, hooren aan-
merken, dat zijne verdienfte meer beftond in het
werktuigelijke zijner verzen, dan in zijnen dichterlij-
ken geest {génie), en hij alzoo meer als verzenma-
ker, dan als dichteruitmuntte; en wie, die eenigeu

fmaak

(0 En werd niet onze PJETER CORNSZ. HOOFT, vijf en
fvîntig jaren voor PIETER CORNEILLE en VONDEL, meer
daa vljftig jaren voor RACINE, geboren?
(0 In 1804 zag ik te Parijs den negenden druk van

ïiin werk gônaamd, Le Mérite des Femmes et autre Pcë-
fa» Van zijne verdienrten, alsTooneeldichter, zal ikge-
legeoheld hebben, om in het vervolg te fpreken.

Ee
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fmaak heeft, en de beide talen genoegzaam verftaat,

zal L'Homme des Champs van DELILLE , met HetBui-

tenlevcn, dooronzen, alsdichter, grooten DILUER-

DIJK, naar hetzelve gevolgd, vergelijkende, aan het

werk van den laatstgenoemden den voorrangweigeren,

Parijs is de voornaamfte zetel der Franfche dicht-

kunst; een aantal dichters, uit de overige gewesten

van dat land konien derwaarts, om dat zij aldaar de

meeste roem en voordeel, door hunne talenten, kun-

nen behalen.
Hoezeer de drie deelen van REICHARDT'S gemeen-

zame bricvcn enz, grootendeels beftaan uit aanteeke-

ningen over den Parijfchcn fchouwburg, als mede

over de muzijk, welke kunst aldaar met het toopeel

in zulk een naauw verband ftaat, voeg ik echter,

daar de tooneelkunst bijzonder tôt mijne liefhebbe-

rij behoort, eenige weinige mijner opmerkingen en

aanteekeningen, dicnaangaande, hierbij.
Het Franfche tooneel, en hierdoor moet men bij-

zonder dat van Parijs verftaan, eenmaal door COR-

NEILLE, RACINE en MOLIÈRE, in korten tijd tôt

zulk een ongemeenen trap van luister gebragt zijn-

de, hield zich, gedurende eene reeks van jaren, daar

op ftaande, en werd toen, door andere natiën, veel

nagevolgd, misfchien fomtijds wel eens op zijde ge-

treden, maarzekernimmervoorbijgeftreefd. Van het

begin tôt overhet midden der vorige eeuw werd deze

roem,doorhetwerk van VOLTAIRE, nogvergroot(0>
doch

(i) Zijn tooneel, zegt PALISSOT, fchijnt, door dt ver-

fchei-
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do-h vervolgens fchijnt de Franfche tooneelkunst,

EOO niet af, althans niet toegenomen : zoodat men,
bij den aanvaug dezer cemv, niet zeggen kan, dac
zij in die kunst, vooral wat het fchrijven van nieu-

we ftukken betreft, den voorrang boven andere na-
tion, gelijk in vroegere tijden, verdient. Hetgeen

te meer te verwonderen is, daar ik niet geloof, dat
de tooneeldichter ergens zoo veel aanmoediging vindt
dan te Parijs, niet alleen door ^e\\ zoo algemeen
heeïfchenden fmaak voor die kunst,maar ook inzon-
derheid door de aanzienlijke fommen, welke zijnè

ftukken hem dikwijls kunnen opbrengen (1): hoe-
wel

fcheidenhcld, ailes te overtreften, wat wij kennen, enz.
Zie Mémoirespour fervir à l'fli/l» de notre Lit/trature etc.
far M. PALISSOT.

(I) Ingevolge het règlement van 1 Julij 176*6 heeft een
tooneeldichter, wiens lluk op den Franfchen fohouwburg
(h comédie Fratiçaifi) te Parijs gefpecid wordt, mhs
hetzelve eene, daarbij geftelde, matlge ibm opbrenge,
teîkens» zoo lang hij leeft, zijn aandeel in de omvangst*
le weten, een negendé gedeelte van de zuivere ontvangst
voor ftukken van vijf bedrijven, een tvvaalfde voor ftuk-
ken van drie, en een achttiende voor die van een bedrijfj
bovendien wordt aan hem, bij gemelde règlement, niet al-
ken de vrlje toegang voor zijn perfoon, maar daaren-
boven nog eenige toegangbriefjes voor anderen gegeven.
Dezelfde iorigting, welke ook opzigtens andere fchouw-
bargen van Parijs, met eenige veranderingen plaats heeft,
wordt nog, zoo ik niet beter weet, hoofdzakelijk In acht
Cenoaen; dat de voorritgten van den tooneeldichter zou-

E e a
•

den
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wel ik meermalen heb hooren klagen, dat men ook

daar dikwijls moeite heeft, om het zoo ver te bren*

gen, dat een nieuw ftuk aangenomen, en vervolgens

door de aanfchouwers goedgekeurd wordt (i)t pas

eenige weken te Parijs zijnde, vond ik een met vrij

v groo»

den vermlnderd zijn, is mij althans niet bekend; roair

wel, dat aan meer dan een derzelven het fpelen van

hunne ftukken, gedurends mijn verblijf te Parijs, eenige

duizende franken heeft opge'bragt.

(i) Alvorens een nieuw ftuk gedrukt wordt, biedt

de fchrijver het aan het befluur van het tooneel, waar*

voor hij het gefchîkt acht, aan; de voornaamlte tooneel-

fpelers van hetzelve beoordeeleu het vervolgens, nemen

het aan, zoo als het is, vorderen veranderiogen, ofkeu-

ren het af; wordt het, goedgekeurd zijnde, gefpeeld, dan

heeft nog het algemeen het regt van goed- of afkeuring,

hetgeen door toejuichen of uitfluiten te kennen wordt ge*

geven: nu zegt men, dat de fchouwfpelers, die dikwijls

hunne rekenlng beter vinden in het fpelen van oude ftuk«

ken, waarvan zij niets behoeven uit te keeren aan de fcbrij*

vers, wel eens wat ftreng zijn in hunne beoordeelingeo,

en dat men veekijds onder de aanfchouwers, bij het fpe-

len van een nieuw ftuk, lieden vindt, die omgekocht, of

anderzins door afgunllige of vijanden van den fchrijver

gewonnen zijn, waar tegen deze dan wel eens we-

der anderen in het werk ftelt. Dit laatfte althans is mij,

naar hetgeen ik 'er van gezien en gehoord heb, als ge-

noegzaam zeker voorgekomen ; en het is natuurlijk, dat

dergelijke kabalen aanleiding tôt grove ongeregeldhedeo

moeten geven.
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groote letters gedrukt ftuk, hetwelk dergelijke klag-

ten behetsde, op verfchciden plaatfen aangeplakt;

om het zonderlinge daarvan fchreef jk het af, en
deel *er hier de genoegzaain woordelijke vertaling

van mede. Aan het hoofd ftond ï „ Aan de Fran-
fche fchouwfpelers (Aux comédiens Français)", dat
is, aan die van den fchouwburg te Parijs, welke

men le Théâtre Français noemt ; en vervolgens :

„ Ik fchrijf u dezen, om uw belang. De weige-

„ ring, die mijn treurfpel, van de laatfte der

„ Romeinen, ondervonden heeft, doet u alreeds

„ weinig eer aan; maar, wanneer mijn blijlpel,

„ van den Antifilozoof, berzelfde lot onderging,

„ zou de nakomelingfchap het u. nimmer verge-
„ven.

„ Afzonderlijk genomen verftaat gij rede; maar

„ te zamen vereenigd bied gij mij eenen onoverko-

), melijken te£enftand. Ondertusfchcn raken mijne

„ raiddelen uitgeput ; ik zie mijne hatelijke vijan-
»din, de Honger, die ik boven ailes vrees, met

„ groote fchreden naderen ; zij jaagt mij uit de
»hoofdftad, en mijne mededingers zullen weldra

„ meester van het flagveld blijven.

},
Tôt wanneer zult gij mijne medeburgers beroo-

»ven van de genietingen, die ik hun, door zoo
Î, vêle nachtvvaken, bereid heb?

„ Tôt wanneer zult gij mij van mijnen roem be-

a rooven?

9)
Ik weçt niet, of gij mij,-na mijn dood, in mijn

Ee 3 „ eer



426* KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

,; eer zult verkorten; maar gij kruifigt mij zeer ge-

„ durende mijn leven.

„ Den 12 Germinal, het 10e jaar.
(Geteekend :) DESROV,

Aan eenen gedurigen toevoer van nieuwe ftukken

ontbreekt het intûsfcherï te Parijs niet; doch veelal

beftaat hun eenige verdienfte ook daarin, dat zij

nieuw, of ten minfte vernicuwd zijn. Zekcrlljk

vindt men/er nog goede fchrijvers, zoo als Ducis,
LEGOUVÊ, CHBNIER, RAVNÔUARD, COLIN-D'HAR-

LEVILLE, PICART, BOUILLY, enz. doch hun getal

is gering, als men in aanmerking neemt, dat men

in 1804 omirent hbnderd en zestig openbare fchouw.

burgen, zoo kleine als groote, in Frankrijk tel-

de (1), in Parijs alleen waren 'er achttien, daar

men in fpeelde, en nog eenige, die ledig ftonden.

Het getal der andere fteden, welke fchouwtoonee-

len hadden, bëliep, volgcns de openbare berigten,
hortàerd negen en twintig; in de voornaamfte der-

zclve had men 'er drie of twee (a); en het zijn

"•"••-'•' y • meest-

.,(1) Te weten in Frankrijk, met de daarbij getrokken

laatst .veroverde landen, en dus met Brusfel, Cent, Ant-

werpen, eenige (leden langs. den Rhijn, Genève, Turin enz.

(a) VoJgens eene omftandige opgave beloopt het getal

der fchouwfpelers, muzijkanten, danfers, en andere ta

werk geftelde, bij de onderfeheiden tooneelen van Parijs,

nagenoeg veertien hondérd perfonen, waarvan 'er alleen

offi*
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meestal de fchrijvers van Parijs, die aile deze too-
neelen met nieuwe ftukken moeten verzorgen; de-
ïulke, welke den meesten bijval in de hoofdftad heb-
ben gehad, .worden daar doorgaans gefpecld. Blijk-
baar is ook de algemeene fmaak der Fraufehen voor
het tooneel uit de groote onkostcn, welke mon daartoe
unwendt, en die toch hoofdzakelijk uit de algemee-

ne bijdragen gevonden worden, als mede uit het groot
aantal werken en verhandelingen, 't zijafzonderlijk,
of in tijcTchriften enz. welke men aldaar over de Too-
neelkunde gefehreven heeft en nog fchrijft (i). Hoe

komt

omtrent vier honderd bij de groote Opéra behooren, Ver-
onderftellende nu, dat de overige in de provJncien leder,
door elkander gerekend, fléchis tvvintlg perfonen te werk
flellea, om dat 'er verfeheiden gezelfchnppea onder zijn,
die op meer den eene plaats fpelen, vinden wij reeds

fen getal van ver over de vier duizend menfehen, tôt de
fchouwburgen van Frankrijk behooren'de.

(i) Ik zelf bezît omtrent twee honderd boekdeelen,
la de Franfche taal, welke over de tooneelkunde bande-
au, of daartoe betrekking hebben, en hoezeer ik ailes,
wat dtenaangaande gefehreven Is, heb trachten optezame-
ko, ontbreekt mij nog wel het een en onder, Het
fpreekt van zelve, dat ik hleronder geene tooneelflukken
verfta. De volledigfle naamlijst vsn Franfche tooneelftuk-
kea, tôt 1774, chronologlsch en in behoorlijke orde ge-
tîtigfchikt, viudt men in den csralogus van den Graaf DE
PONT-DE-VESLE ; dezelve bevat 156'y nommers, waarvan
'er velen uit verfcheideu ftukken van deuzelfden fchrijver

Ee 4 een
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komt het dan, dat de Franfchen, doorhet voetfpoorvan

zoo vêle beroemde voorgangers te volgen, geene meer-
d?r vorderingen maken in de Tooneeldichtkunde?

—
Welke ook hunne roem zijn moge, zou men immers

moeten denken, dat het thans aan vindingrijk ver-
nuft en goeden fmaak onder hun haperde. Ik be-

doel hier inzonderheid goede treur- tooneel- of blij-

fpelen; omtrent de zangftukken, wiens voorname
waarde veelal in de muzijk en tooneeltoeftel beftaat,
fchijnt 'er minder fchaarschheid te heerfchen, en van
al de fchouvvfpelen van Parijs is 'er mij geen beter,

aan zijnen aard en beftemming béantwoordcnde, voor-
gekomen, dan dat du Vaudeville, alwaar men kleine

ftukjes, doormengd met liedjcs op bekende wijzen en
geestige gezegdèn, geeft. Deze ftukjes, waarvan ik

'er dikwijls zeeraardige, aangenaam onderhoudende,

eu die tevens een goed zedelijk doel hadden, heb

gezien, worden doorgaans door twee, drie, en zelfs

vier fchrijvers zamengcfteld, een van hun maakt het

geheel, dat in onrijm is, een ander de liedjes, en

een derde het muzijk, of verdeelen hun werk op
dergelijke wijze (i).

Aan

een werk uhmakendê, beftann. Deze verzamellng is ver-

kocht voor ^ 14459: ip fous, en is buiten 'slands vervoerd

geworden. Men begrijpt, dat 'er federt 1772 nog vrij

wat bijgekomen Is, daar men, wat *er ook op de hoe«

dmîgheid dier voortbrengfels moge nangemerkt worden;

zekerlljk In de hoeveelheid niet verloren heefr.

(0 Onder de voornàaniften behoren BARRÉ, RAOST,
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Aan goede fchouwfpelersen fchouwfpeelfters,voor-
al voor het blij- en zangfpel, is 'er te Parijs juist
geengebrek; dikwijls heb ik 'er ook tooneelfpelen,
veelal uit het Hoogduitsch vertaald, of daar naar
gevôlgd, zeer goed zien uitvoeren; meer dan eens
zag ik 'er zelfs dergelijke tooneelfpelen op het Théâ-

tre Français de la République, het eerfte in rang
voor de ftukken zonder zang of muzijk. De be-
roemde TALMA was nog altijd de eerfte in het treur-
fpel bij dat tooneel. Mijns bedunkens fpeelde hij
fomtijds wel eens wat overdreven. LARIVE heeft
federt eenige jaren het tooneel geheel verlaten, en
woont thans op een buitengoedje, bij of in een dorp
eenige uren van Parijs, alwaar men hem ook als
Maire heeft verkozen ; terwijl ik te Parijs was,
heeft hij echter nog voorlezingen over de Declama-
tlt gehouden (1). Twee fchouwfpeelfters voor het

treur»

DESFONTAINES , BOURCUEIL , CHAZET , LA FORTELLE ,
BOUILLV, PAIN, DUPATI, BEFFROI, ARMAND-GOUFFÊ,

Pus, LÉGER, en DIEU LA FOI, Men nocmt hun ook
de begunfligde fchrijvers van dit tooneel, en vrolijke

pJten der middagmaaltijden {Joyeux convives des diners.)
(i) Men had ook in mijn* tijd te Parijs voor de Re-

denrijkkunst {Déclamation) eene fchool in de rtraat van
Corneille, dicht bij het Odion. De Heer I/OUFEUILLB,
die ook een dagblad fchrijft over die kunst, gnf daar les

MO hun, die zich aan het tooneel wijden, of aan dezul-
kea, diewilden leeren, om in het openbaar te fpreken of
te lezen.

Ee 5
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treurfpel, welke in 1802 bijna te gelijktijdig bij het

Théâtre Français kwamen, namelijk Mlle DUCHÉ-

NOIS en GEORGES WEIMER , maakten onder de Pa-

rijzenaars geene geringe beweging; de eerstgenoemde

was in haar vak eene uitmuntende tooneelkunftenares;
doch ongelukkig zeer leelijk van aangezigt; de ande-

re integendeel was zeer fchoon; dochkon, naar het

gevoelen van velen, en ook van mij, hare mededing-

(1er in kunst nietevenaren: intusfchen is het natuur-
lijk, dat het voorregt der fchoonheid hier zeer veel

ten haren voqrdeelen afdeed, en zekerlijk waren ha-

re tatenten daarbij meer dan middelmatig (1). Dit

veroorzaaktc hevige partijen, welke de zaak van

beidc zijden, fomtijds met zeer veel drift en onma-
tigen ijver, behandelden; verregaande twisten ont-
ftonden hierujt, men fchréef voor en tegen, zelfs

tôt verfcheide fpotprenten gaf dit gefchil aanleiding,

gedurende eene geruimen tijd hoorde men fchier over-
al daarvan fpreken, en daar de dagbladen en tijd-

fchriften, gewoon om ailes, wat tôt het tooneel be-

trekking heeft, te beoordeelen' en te verhalen, 'er

ook het hunne van zeiden, werd de zaak door ge-

hecl Frankrijk bekend, en gaf alzoo op verfcheide

andere plaatfen ftof tôt bemoeijingen.
Gcmèlde Mlle GEORGES daarna in hetzelfde hôtel,

w.iar

O) Mlle GEORGES was eene kweekellnge ven de met

foem bekende Mlle RAUCOUR, welke toen ook nog op

hetzelfde tooneel fpeelde, doch reeds te bejaard vah

om in allé rollerj te kunnen dieneu,
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waar de Heer LACEPÈDE , Grootkanfelier van het le-
gioen van eer, woonde, liareh intrek i)emende(i),
las men daarop het volgende, als een inpromttt, \\\

een der dagbladen :

GEORGES WEIMER et LACEPÈDE

Habitent le même fejour.
yy fuspens l'ectt de TANCREDE 5

On y lit : l'Honneur et l'Amour. (2)

Voor het blij- en tooneelfpel heeft men bij dit
tooneel verfcheiden goede fchouwfpelers, maar ook
verfcheidcn naauwelijks middelmatigc, zoo wel als
voor het treurfpel.

Daar

(1) Het was een groot hôtel, ftaande in de flraat
St. Honoré. Ik, heb reeds gezegd, dat dergelijke hôtels
doorgaans door verfcheiden perfonen, of liever verfchel-
den hulshoudcn, bewoond worden, De Heer LACEPénÉ
il ook bekend door een werk, genanmd, la Poétique de
hMufaue, In twee doelèn, m inzonderheid door zijne,
10g maar wcinlge jaren geledcu, uîtgcgcven Natuurlijke
historié der vlsfchcn.
(0 Dat Ist
GEORGES WEIMER en LACEpenEbewonenhetzelfde verblijf.
Ik hang 'er het fchlld van TANCREDO bljj men lee*t *cr

opt de Eer en de Llefde.
Dsar deze zamehwonlng flechts toevallig was, zegt men,
dat de Heer LAtEpéDE 2lch over dit vcrsje juist niet
«eer te vreden toonde.
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Daar deze fchouwburg op den allereerften rang
onder aile de fchouwburgen der wereld, van dien

aard, aanfpraak maakt, en men daarvan ook in an-
dere landen met zulk eene grooten ophef fpreekt,

was mijne verwachting hierdoor misfchien wel wat

te hoog gefpanuen, en, hoezeer ik de uitmuntende
verdienften van velen erken, gelijk ik reeds blijken

lict, kan ik niet ontvejnzen, dat, wat het ge-
heel aanbelangt, hetzelve daaraan niet beantwoord-

de. Over de, aan de begoocheling (jllufîe) zoo
fchadelijke, ftordigheid in de kleeding en tooneel-

fchermen, was ik hier dan ook zeer verwonderd.

Aan TALMA, die zclf zeer naauwkeurîg is in de

kleeding, heeft men, naar ik vernam, dealgemeene.

verbetering in dat vak, opzigtens het hooge treur-
fpel, grootendeels te danken, en hieromtrent valt

dan ook weinig aantemerken, vooral wat de mannen
aanbelangt} doch betreffende het blljfpel heb ik dik-

wijls ftukken op dit tooneel zlen vertoonen, zoo van

MOLIÈRE als anderen, waarin de mannen de klee-

ding van de zeventiende eeuw,of een ander tijdperk»

overeenkomftig den aard van het ftuk, volgden; en

de vrouwen daarentegen genoegzaam naar de mode

van den dag gekleed waren $ om dat dergelijke oti-

derwetfche klecdingcn veeltijds niet bevallig genoeg

zijn naar den fmaak van die dames, en hoe hinderlijk

dit in der daad is, fchijnt men het zich toch maar

te iaten welgevallen. Zoo zag ik hier ook meer

dan eens, dat fommige, zoo wel mans als vrou«

wen, in het voorftuk gefpeeld hebbende, ook in

het
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het naftuk optraden, met volkomen behoud van de-
zelfde kleeding, of met zeer geringe verandering in
dezelve. Insgelijks heeft dit plaats aangaande de
tooneelfchermen, en ik heb een en andermaal, op
dit tooneel,op denzelfden avond,in dezelfde kamer,
ftraat of bosch, een treur- of tooneel- en daarna

een blijfpel gezien. Eenige zeer onderfcheiden treur-
fpelen, uit de Griekfche, Romeinfchc, of andere
oudegefchiedenis, van RACINE, CORNEILLE, CRÊ-

BILLON, VOLTAIRE enz. welke men hier zoo aan-
houdend vertoont (i), gedurig in dezelfde hofzaal
tezien, waarin voor aile meubelen, en nog maar
tlleen als 'er in gezeten moest worden, een paar

leu-

(t) Hoe ultmuntend deze ftukken ook zijn, de élude-
looze herhaling derzelven maakt toch, dat zij

»
die dezen

fchouwburg gedurig bezoeken, niet kunnen nalaten van
dezelve teu laatlte al geeuwcnde te bewonderent gelijk
ik zulks dan ook wel eens heb bljgewoond i doch het
h de mode, en men meent 'er zijnen goeden fmaak door
te bewljzen. De Trojaanfchen oorlog nog al wat ftof
voor den tooneeldichter opleverende, noemde iemand,
net wlen ik daarover in dezen fchouwburg eens fprak,
die fladt le pot au feu des pettes tragiques (de foeppot
dertreurfpeldlchters); naderhand heb ik die koddlge ult-
drukklng wel eens meer gehoord. Door ptt au feu een
niddel verlUande, waardoor men aan den kost geraakt,
Boemt eene bljzlt of gerljfelljk melsje te Parijs den man,
ta haar onderhoud, ook veeltljdit Mon pot au feu (mij*
M foeppot>
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leuningftoelen ftonden,was ook iets,dat mij niet be*

viel; en hoezeer men niet kan vorderen, dat'er juist

voor ieder dier ftukken afzonderlijke fchermen wor-
den gefchilderd, was 'er toch zeer wel middel,
dunkt mij, om daarin ten minlle zoo veel verfchei-

denheid te brengen, dat het niet hinderde, daar het

nu lchijnt, als of TIIESEUS, Koning van Athene{\),
POLII-'ONTES, Koning van Mecena (ji), OCTAVIUS

CÉSAR AUGUSTUS, Keizer der Romeinen (3), en

anderen, die op onderfcheiden tijden en plaatfen leef-

den, allen hetzelfde paleis bcvvoond hebben. Wan-

neer 'er nu tuslchen de onderfcheiden vertooningen

van dergtlijke ftukken nog eenigen tijd verloopt, valt

dit gebrek zekcrlijk minder in het 00g; maar hier

volgen dezelvcn fomtijds binnen zeer weinigc dagen

op elkandcren. Terwijl men op eenige andere too-
neelcn dezer hoofdftad te veel waarde fchijnt te

hcchten nau de tooneeltoeftel en verlierfelen, maakt

inen daarvan bij dezen fchouwburg te weinig werk:

wanneer de fchermen, hoewejfraai toen zij nieuw

waren, eenigen tijd gebruikt zijn, zien zij 'er veel-

ni flordig uit, ondertusfchen doet men het 'er zoo

nog lang mede. Dat op een tooneel van een rei<

zeud gezelfchap, de tocvallige beweging der fcher-

men fomtijds eene misfelijke vertooning maakt, ia

men gewoon toetegeven; maar kan men bij eenen

zoo

(t) In do Fedra van RACINE en andere.
(a) In de Merope v.m VOLTAIRE,

(3)' In de Citma van CORNEILLE.
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zoo voornamen fchouwburg als dezen, die toege-
vendheid billijk vorderen? nogtans zag ik daar ook
niet zeldzaam eenen dikken muur van een kasteel, ge-
vangenis of dergelijk door eenen onverhoedfche aan»
raking van een der vertooners geheel verbuigen. An-
dere gewone gebreken, zoo als het plotfeling veran-
deren van dag en nacht, het lezen van eenen brief
bij het voetlicht, het zien door de gefloten deur of
wanden, dat'er iemand aankoint, het gansch oneU
genaardig rigten van alleenfpraken aan het parterre>
het zoogenaamde ter zijde fpreken, waarbij men
dient te veronderftellen, dat de lieden op het too«
neel voor een oogenblik doof zijn (1). Deze en der-
gelijke gebreken, zeg ik, vind men hier altans niet
minder dan bij de meeste gewone tooneelen. Het-
zelfde heeft plaats aangaande het verzuim van.het
zoo noodzakelijk fpreken door gebaarden, en men
ziet hier dikwijls, bij de belangrjjkfte handelingen,
of het doen van treffende verhalen, vêle fpelers, die
dan niets te zeggen hebben, ftil en ongevoelig ftaan,
ofachteloos rondkijken, hoewel de zaak hun fou>
lijds zoo van nabij raakt.

Naar ik in 't algemeen heb opgemerkt, fchijnen voor-
il de koningsgezinden in Frankrijk voorftanders van

het

(1) Inzonderheid bedocl ik hier die tooneelen, wnarln

«en der vertooners In het opkomen of afgaan, fichier op
het tooncol zijnde, de aanfchouwers lets toeroept, dat de
Pîrfonen, die voor op het tooneel, en alzoo uisfchen
tan en de aanfchouwers In ftaan, niet mogen hoorei?.



436* KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN*

het hooge treurfpel te zijn, tervvijl zij, die een Re-

publiekeinsch beftuur zijn toegedaan, meer houden

van ftukken, voorvailen uit het gemeene leven en
huifelijke tooneelen ten doel hebbende, en als zoo-
danig bevalt deze het burger treur- of tooneelfpel

dan ook beter. Gedurig gedurig hoort men te Pa-
rijs tegen diergelljke ftukken fmalen; velen laten

geene gelegenheid voorbijgaan, om daar tegen, 't
zij in woorden of gefehriften uittevaren: mauvais

genre (ftecht foort) of comique larmolant (huilend

boertig), zijn dan de gewone uitdrukkingen, en met

dat al ben ik'er nimmer blj eene vertooning van zoo-
danige, mits goede ftukken, tegenwoordig geweest,
ot het was 'er altijd vol, en men befpeurde dtiide-

lijk, dat zij vrij wat meer invloed hadden op de

gemoederen, dan verre de meeste treurfpelen (0«
Se-

(i) Velen, inzonderheid de Duitfchers, hebben het

tooneelfpel fomtijds, door hunne fentlmenteele en îidder-

hlstorieii, wel eensoverdreven, zelfs onder de tooneelfpe-

len van zeer voorname meesters onder hen, zal men dik-

wijls, met reden, het een en ander eftekeuren vindenj

doch dat zij, over het algemeen, zeer voMoeti, is on tegen-

zeglljk.

Dat het hooge treurfpel, gelijk ik onlangs ergens, ik

herlnner mij niet meer waar, gelezen heb» door zijne re-

gelmatlge gsogen, ftanden en gebaarden met uftgellrekta

armen, enz, veel heeft vnn het werktuUelijke ewt
raarlonettenvertooning, is zeker eene te ver gezochte» en

voor die fchoone kunst beleedigende aanmerklng. Doch

ZJi
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Sedert dat Frdnkrljk in een keizerrijk herfchapen is,
poemt mendezen fchouwburg alleenUjk Théâtre Fran^
fais, en de fchouwfpelers les. Comédiens ordinaires de
^Empereur.'.(de gewone fchouwfpelers van den Kçfc

,

Het tweede tooiieel voor de.ftukken zonder zang
of muzijk, is dat van PICARD, voorheen

1
de Lou*

w/Vnaardeftraat, daar het inftaat, en thans de
tImpératrice (van de Keizerin) genaamd {1). De
verdienftelijke PICARD , beftuurder van dit tooneel,
», even als de groote MOLIÈRE was, tooneelfpeler

\ ; .
' en

21I meti met mij wel Wlllén inflefrimen, dat, indien het
tooneel eene levende fchilderij moet voorftellen, het hoo*

ge treurfpel, in 't algemeen, bij al dat regelmatige nog
dat der taàl gevoegd, behevens den dreunenden {declâtne*
rtnde) toon, waarop dit veelal wordt ultgefprokcn, veel
tninder gefchikt is, om aan dat oogmerk te beatmvoor-
den, dan het wellngerigt burger, treur- tooneel of blijfpet,
Bij het hooge treurfpel bewoudert men dikwijls de fçhoo*

M verzen, kùnrtlgebewerklng, gang, houdlng, gebaarden
en wijze van opfnljden der vertooners ; in de Uatstgenoetn»
de bewondert men inlnder, maar men gevoeft meer.

(t) Sedert die veranderlng van naam fpeelt ook de fta-
listnfche Opéra eenige dagen der week in dien fchouw
hwgi terwljl het fraalje Théâtre Favard, waarin de Italla-
»en te voren fpeelden, thans door de Franfche Opéra Co*

*/fw wordt gebrulkt, waardoor de zaal van die Opéra,
îiet laatfte jaar» .dat Ik te Parijs was, ledlg ftond, en,
•j»r het, fcheen, tôt een ander gebruik zou ingerlgt wor-
den, wiartoe zij mitfchien thans reeds ingstlgt is.

Ff
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en fchrijver, en dat hij ook in dat laatfte vak uit-

munt, is uit een aantal zijuer ftukken, waarvan 'er,

zoo wel in het hoogduitsch als in onzetaal, zijn

overgezet, algemeen bekend; Op dit tooneel wor-
den, wat de Franfche ftukken aangaat, geene ande.

re dan blij--of ook-wel tooneelfpelen vertoond, en

hoewel men 'er die ; fcbitterende raîenten, vvaarop

het Théâtre'Français, in fommige zljner Vertooners,

niag roemen, niet viiîdts, heeft men 'er nogtans zeer
goede, en dewijl zij 'er* naar evenredigheid hunner

follen, in bekwaamheidzoo veel niet van elkandertn

verfchillcn dan daar, is hier ook (en dit bevestîgt

het algemeen gevoelen) het geheel beter. De ge-

fchikte onderwerpen en natuurlijke wijze van fpelen*

•
welke men hier doorgaans, naar mijn gevoelen, aan-
trôf, maakte, dat ik dezen fchouwburg dikwijls be-

zocht, en in zëer vêle opzigten,bovônde overige,

dèv.oorkeur gaf.: ; ' : ;

Vahhet karakter van PICARD hoordè ik, in'tal«

gemeen, zeer veel goeda zeggen; dat hij een onge-

meërt werkzaam tnan is, en'daarbij veel fmaak en

toonecHumde bezit, blijkt Uit zijne vèrrigtingen(t>

(t) Ter gelegenheid eener vertooning in 1863 van een

door hem vervaardigd rtukje, genaamd Mr.Mufard (Mijn*

heer de ledige beuzelaar), maakte meà daarop een verjje,

waarin de werkzame aard van den fchrijver met lof ver*

meld wordt. Dus luiden de laatrte regels 1

Mali votre active vigilance
Prouve, je le dis en deux mets,
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Gaàrne doet hij, en zijne ondcrhoorige kimstgenoo*

ten, hunne talenten dienen ter onderfteuning van on-
gelukkigen: en in der daad 'smans gui en openhartig
voorkomen:doet-niet anders van hem verwachteu.

.
Dàar de•ftukken van PICARD inzonderheid bere-

kend zijn naar de talenten van hun, die dezelve op
zijn tooneel .moeten.uitvoeren, zijn de rollen daar*

in doorgaans; ook zeer goed bezet (i), en dewijl

r •- •• : .
:,-...:

, -.: hij

5 ' Qj?entre vous et votre héros '
Il eiffort peu de resfemblanee.

du lis Maar uwe dadélijkè werkzaamheld bewijst, Ik zeg
iolki in een paar woorden, dat 'er tusfchen u en uwen held
ùtt-weinig overeenkomst is. ; ,

(1) Eene dergelijke berekenîng heeft ook-wel plaati

ten opzigte van.andere tooneelen) doch natuurlljkcr
.wljze kent PICARDi zelf tooneelfpeler en beftlerd.er, van
iijn tooneel zijnde, zijne onderhoorigen beter. Dat derge-
lijke ftukken, opzettelljk voor de tooneelen, waorop zij
gefpeeld worden, gemaakt, daarop dus beter voldoen

ffloeten, danop andêrèn, waarvoor zij niet berekend zijn,
h natuurlijki en het Is dus vooral niet te verwonderen,

wanneer de veelal gebrekkelljke vertaltogen derzelve op
onze vaderlandibhè tooneelen niet volkomen naar den
elsch worden uitgevocrd j en hoe dikwijls zict men dan

nog op dezelve, ftukken,. die, uit hoofde der zeden,
gébrtillren, uitdrukkingen, enz. welke daar in voorkomen,
alitons wanneer men die woordelijk vertaalt, en 'er niet
etolge verandérlng in gebrogt wordt, voor onze natle oh-
«efchikt, ja zelfs hier eu daar, gelijk ik meer dan eens
tob bljgewoond, onverftaanbaar zijn. Ondertusfchen zou

Ffa «el
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hij vart zijne eigen ftukken mets behoèft uit te keë*

ren,ziet men hier ook nog al eens meer wat nieuws

dan op vêle andere- tooneelen. Sommigeitukken van
COLIN-D'HAULEVILLE zag ik hier ook'met veel ge*

noegen. Doch.hôe in het oogloopehdehvas niet de

onnaauwkeurigheid der kleeding in
• een ftuk van RE«

ONAUD, genaâmd Democrlte amoureux, i dat ik hier

ânders zeer gped heb zien fpelen : o niet alleen dé

vrouwen waren in moderne kleeding, hierover zou
ik mij niet meer*verwonderd hebben;, maar DÉMO-

CRITUS had eenen doçtoralcn tabbaard aan, en zag
'er bijna uit als, onze EUASMUS; ST&ABO ftak in een

foort van Spaanfche kleeding, enode Griekfche Prin?

fen geleken naar Franfche ridders van de veertiende

'ofvijftiende eeuw^hierbij kwdmennogreene menigte

lakèijen, welkë julst gekîeed -waren-als die,\welkè
rmen*'hier dagelijks achter dp de koetfeii zag: ftâàm

"Mijne bevréémdihg hierômtrentte -kenliéri gevende
1,

t" ,_:-. ... I.--,. •>
• V Li',v.;. :, ..... : '^

I'"':' ! ' "
•

'>•*]','. i : ;.- , t
.1.!.'. >

-
;"

diàt bij ons am&he•.bekwame fchrljversj ter vervaardl-

•glng'van voor-:omie tooneelen gefchikte*ftukken *
hâpe-

ron, ware het niety.dat men^veelal oafr mtnlingen, zelfj

:vifn ellendlge prulleo,:de voorkenr.gafy boveh onze oor«

fp'ronkeiljke ftukkeni en een vaderlands.ch' fchrijver, wel

«verre van eenlg^wtoM/w te genletért, dikwijls nog niet éet»

«het. genoegen kan hebben van zijne : ftukken gefpèeld te

:ilen*-.' Daar •'er onlangs.een algemeene kommlîfarls over

de fchomvburgén Is benoemd, wlllen wij hopen, dat

htoromtrent, ter opbeuring van de nationale génie) eenige

vcranderlog zal komen.
.
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te meer, daar men hier anders in dat opzigt niet
onnaauwkeuriger is, dan bij het Théâtre Français*
gaf men mij ten antwoordt dat dit ftuk, zoo veel

men vvist, altijd in dergelijke.kleedinggefpeeldwas,
en men alzoo die gewoonte nog bleef volgen.

Iniden grooten fchouwburg, genaamd Théâtre de
laporte St. Martin, die in September 1802 weder
geopend werd, na federt 1794 ledig geftaan te heb-
ben,: fpeelt men hoofdzakelijkMélodrames(1),Pan-
tomimes (a)» en eenige kteine ftukjes, 't zij met of

zon-
(1) Tooncelmikken, tusfchenbeide met muzijk, bij het

opkomen en efgaan der fpclers; de voorname wasrde dier
flukkea beftaat al dikwijls in eenen kostbaren tooneel-
toeftel, danfen, marfchen» enz.j bij ons ziet men'er ook
de vértallngen van, manr dan nog zonder muzijk.

(a) lu dergelijke groote Pantomimes zog Ik fomtijds
verfcheide paarden von de bekeiide paardrijders FKANCOMJ

onder andere vertoonlngen met dezelven, zag Ik 'er eens
een miter en paard, door middel van een zinkluik, opko*

Qea;en weder verdwijnen,
In 1741 werden *er te Parijs, en op het Hoftooneel

vsn Ferfailles, Pantomimes vertoond, door de klejne
llpllandfche kinderen, onder het befhuir van den Heer
KICOUNI, en dat met ongemeene toeloop en toejulching.
Cetnelde kinderen fpeelden ook ran verfchelden andere
Hoven van Europa. Zie de ftukken door dezelve gefpeeld,

en gedrukt bij CORNELIS VAN ZANTEN, In den llaag, 1740.
Niet alleen relsden de Hollandfche fchouwfpelers, In de

îeventlendeeeuw, In Duitte'danden JJrabav.d, ter vertoo-
ning van hunne flukken, rond; maar fpeelden zelfs f;i

Ff 3 Stock'
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zonder zang. Dezen fchouwburg, inwendig herfteld

en opgemaakt zijnde, vond ik bij deszelfs opening

zeer zwierig, en in eenen niet onaangenamen fmaak

befchilderd en goed verlicht. De tooneeltoeftel en
kleeding kwamen ook al zeer nablj die van de groote
Opéra, en het werktuigelijke was 'er op eene der-

gelijke wijze ingerigt, zoodatmen, de fchermen van
onder, van boven en van ter zijde ingefchoven wor-
dcnde, het tooneel in een oogenblik kon veranderd

worden. Een der fraaiste ftukken, die ik op dit

tooneel gezien heb, wat aangaat de fchermen en

kleeding, is de veldflag der Piramiden (van Egypte):

Le Bataille des Piramides; de vervaardiging en in-

rigting van dit een en ander was onder het oog van

een naauwkeurig waarnemer, die laatftelijk met het

Franfche léger eenigen tijd in Egypte geweestwas,
gefehied. De kleeding der bewoners, het inwendigc

van derzelver woningen, hunne gebruiken, enz, ai-

les fcheen daarin met zeer. veel oplettendheid waar-

genomen, en men kon duidelijk zlen, dat hier in 't
geheel de gewone ftender niet gevolgd was. Doch

daar hierdeplaatfen omtrent twee derden minder in prijs

zijn, dan in de groote Opéra, en de toeloop bij aanhou-

dendheid ook niet aan de verwachting fchijnt te be-

ontvvoorden, is het Je vreezen, dat men aile deze on*

kos-

Stockholm, onder anderen, het treurfpel Orondatet tnStâ'

tira, benevens een foort van zlnnefpel, ter gelegenhcU

van de Inwlidlng des fchouwburgs aldnrr, In i6$?> 2ie

Stockhotms Pâmas enz. door HENRI* JORDIS.
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kosten op den duur niet goed zal kunnen maken:
gelijk ik dan ook, gedurende mijn verblijf te Parijs,
de onderneming van dit tooneel aleenenandermaalin
andere handen heb gezien. Deze fchouwburgwerd in
1781 voor de.grooteOpéra, waarvan het gebouw toen
afgebrand was, gelijk ik hier voor heb gezegd, in twee
tnaanden, onder beftuur van den.bouwmeester LE-

KOIU» voltooit. Tôt in 1794 fpeelde gemelde Opé-

ra in dat gebouw, wanneer zij, als te ver afgelcgen
zijnde, verplaatst werd in den vooral niet minder
ruimen fchouwburg, ten dien einde, in de ftraat de

ia loi opgerigt, alwaar zij tôt heden verbleven is.
De droevige ondervinding dienanngaande heeft ge-

maakt, dat men, bij het bouwen van dezen fchouw-
burg en de verdere inrigtingen in defizelven,nllemo-
gelijke voorzorgen tegen de verwoesting der vlam-

men genomen heeft. Ook zijn de ingangen mim en
gemakkelijk, en het gebouw ftaat geheel op zich
zelve; doch daar de ftraten rondom niet zeer breed
zijn, is ztiiks door de menigte rijtuîgen bij het uit-

gaan, vo.oral voor de vôetgangers, nog al lastig,
hoezeer'er de best mogelijke orde bij in acht wordt

genomen. Omtrent drie duizend aanfchouwers kun-

nen in denzelven plants vinden. De beste plaatfen zijn
in het parterre, dat ook al eens veranderd is ge-
worden, en in de loges over het tooneel; die van
ter zijde zijn zoo goed niet.

Wanneer men voor de eerftemaal in dezen fchouw-
burg komt, en nimmer lets dergelljks heeft bijge-
woond, gelijk bij mij het geval was, muet men ze-

Ff4 ktr-
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kerlijk min of meer opgetogen zijn van verwonde-
ring, door al hetgene men hier hoort en ziet: zoo
nls het aauheften van een orchest, beftaande uit 30
violen of daaromtrent, met 12 baslen, 6 contra bas-
fen, fomtijds harpenen pianoforto's,benevens een daar

aangeëvenredigdaantal blaasinftrumenten, keteltrom-

men enz. Het ongemeen groote tooneel, de uitge-

breide en luisterrijke tooneelveifierfelen, in een
oogenblik daargefteld en als weggetooverd, de prach-

trge en fchitterende kleeding, eene menigte van meer
'dan twee honderd perfonen, welke men foms te ge-

lijker tijd op het tooneel ziet, de fterke en veeltijds

wel voldoende zangkoren, het danfen enz. Doch

al ras was ik van al dat nieuwe en ongewone ver-
zadigd, en op den duur bcviel mij dezen teropel

der wellust, waarvan men hier en elders zoo veel

ophef maakt, niet, vooral wat de zang aanbelangt.

De Vcnetiaanfche tooneeldichter GOLDONI noemde

dit tooneel dan ook le Paradis des yeux et l'Enftr

des oreilles (1). Wanneer 'er een nieuw ftuk ge-

geven werd, ging ik hetzelve hooftlzakelijk, om den

fooneeltoeftel zien, twcemalen kon ik de vertooning

daarvan, zonder verveling, niet bijwonen; misfehien

komt het daarvan, dat ik zeer weinig kennis van

de muzijk heb; onderiusfchen ben ik genoegzaant
nooit in de groote Opéra geweest, of ik heb 'er

onder de aanfchouwers flapende menfehen gevon-
den;

(0 Het Paradljs voor de oogen en de fiel voor ùe

ooren.
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den ; en men moet in der daad ai zeer veel fmaak
in die.foort van muzijk hebben, om die aanhou-
dende herhalingen en gedurige récitatifs, waarvan
men (ledits hier en daar een woord verftaat, met
eenige belangneming aantehooren.

Dat men nu en dan op dergelijke tooneelen oli»
fanten, kameelen en andere dieren van gefchilderd
doek ziet, is niet ongewoon, maar achter op het
tooneel geheele karavanen van poppen te zien voor-
bijrçekken, gelijk ik hier, bij de vertooning van het
ftuk, gennmdTamerlan, hebbijgewoond, was eene
voor mij gehecl nieuwe vertooning, die ik echter
niet kan zeggen, dat mij beviel. Zoogenaamde too-
verij, een heerlijk hulpmiddel zijnde, om zich hier
van vêle vreemde en wonderlijke vertooningen, kunst
en vliegwerken enz. te bedienen , wordt dezelve
'er ook in eene menigte ftukken ingevoerd; en moet
men zich niet verwonderen, van daar in veeltijds
zoogenaamde duivelballetten te zien, waarin men-
fchen, in eene zeer afzigtelijke kleeding, met
horéns en ftaarten, rondfpringen, terwijl uit de
toortfen, beftaande uit kokers, met harst en der-
gelljke brandftof gevuld, welke zij in de hand heb-
fcfin, gedurig groote vlammen voortkomcn; en of
dit niet genoeg ware, om de geheele zaal met rook
en (tank te vervullen, komen *er uit de grond en ho-
len van de zwarte fpelonk, waarin zoo icts door-
gsansyertoond wordt, nog gedurig vlammen en blik-
fans, zoodat men cindelljk moeite heeft, om fommi*
ge vooiwerpen, door de dikke vvolk van damp, te

Vî S o\\-
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on^erkenneni Moet men zich niet verwonderen,

vraag ik, van bij dît ailes een aantal Vrouwtjes naar
de'mode, en van de zoogenaamde fatfoenlijkfte

klasfe van Parijs en elders, naar het fchijnt met

genoegen, tegenwoordig te zien, gelijk zulks plaats
heeft in Amor en Pfyche, Armida en dergelijke,
daar dezulke anders bijna in flaauwte vallen, als zij

maar iets onaangenaams zien, of hooren, en den

neus optrekkèn bij den minfteh otiaangenamen reuk.
Zelden ziet men in de groote Opéra andere ftuk-

ken, dan treurfpelen, waarin geen woord gefpro-

ken,maar alleen gezongen wordt, en die deltalianen
Opéra ferla noemen (t). De vrolijke en kluchtige

Franfche opera's worden in de opéra comique, thans

in het Théâtre Favàrd gefpeeld; zckôrlijk ziet men
daar zulk eenen kostbarcn toonceltoeftel niet, als in de

groote Opéra (a), men hoort 'er misfehien dat kun-;''
,

' fti-

(i) Echter heb ik'er ook eens een blljfpel, dntgeheel

gezongen werd, en bekend fs onder den naam van Le Pn-
tendu, zien fpelert, doch men befchouwde dit ook «Is

lets zeldzaams*

(4) De gewone mkomften,.nlet genoegzaam zijode ter

goedmaking van zoo vêle ontzdggelijke onkosten, kost

deze fchouwburg 'sjaarlijks flanzlenlljke fommen aan den

Stant. Men oordeele over de verkwlstende pracht in

kleederen uit de volgende nanteekening, die Ik hier ver-

m\t. ,, Mon hçcfcopgemerkt, dat 1111770, toen de Opéra

,»
in handeti van de flad was, Mejuff. GUIMARD alleen

,, 30,000 livres aan kleederen kojtte." Zio De Corgaiifa

tion des Jpidacles de Paiis etc. Paris 1790.
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(lige muzijk,'dat zeér hoog zingen, of liever, dat
hard fchreeuwen niet, en 'er Wordt niet gedanst;
doch hôewel 'er mij het zingen*, în 't algemeen, ook
al te gekiinfteld voorkwam, en ik eigenlijk ook geen
groot liefhebber van opera's ben, béviel mij dît
tooneel veel beter, ook wordt'er in die ftukken veel
gefprokert en ftechts nu en dart-gezongen. ELLU-

VIOU , een uitmuntend zangèr en tevens fchoon man
zijnde, zagen inzonderheid de vrouwen hem gaar-
ne fpelen; MARTIN en Mad. ST. AUBIN heb ik
ook meer dan eens, met veel genoegen, gehoord en
gezien, zoo wel als de meeste anderen bij dit too-
neel, daar zij mij doorgaans voorkwamen, als vrij
wel aan hunne beftethming voldoende.

Naar de Italiaanfche Opéra Buffa moet men alleen

gaan, om den zang te hooren: de zangeres STMNA-

6ACC111 minute, daar inzonderheid uit; doch kwam
mij voor eerder een onaangenaam dan bevallig voor-
komen te hebben. Om het ondcrwerp van het ftuk

moet men hier niet gaan; bij foortgelijke Italiaan-
fche vertooningen is het zelden der mocite waardig,
dat men zich daarmede bezig boude, en daar ailes
hier ook, met accompagnement van de muzijk, ge-
zongen, of zingende verhaald wordt, heeft men niet
veel gelegenheid, om 'er wat van te verftaan.

De eerdienst der Koomschgezinden, terwijl ik te
Parijs was, meerder aanzien gekregen hebbende,
liad zulks ook eenigen invloed op de fchouwburgen t
Pantin 1804, opden zoogenaamden goeden vrijdag,
Werd 'er voor de Italiaanfche Opéra een concert

aan-
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aangekondigd,waarbij,onder andere yoorname ftuk-

ken
-,

deStabat Mater van PEROOLES.E door de zange-
resfen STRINASACCHI en CANTONI moest gezongen
worden; ik ging'er henen, en vond dat ftuk in der

daad treffend fchopn. Op het tooneel waren eenige

muzijklesfenaars, voor de zangers en zangeresfen,
geplaatst, zij waren in het zwart gekleed, en ailes

had een ftatig voprkomeni, ZQO had men eene Ope-

ra Buffa in eene foort van gevvijd zangkoor herfcha-

peu. Het overige muzijk beviel mij ook wel^ en

niettegenitaande de gewone prijs verdubbeld was,

was het 'er zeer vol.
Tenzelfden tijd gaf men in de groote Opéra een

ftuk, gctiokken uit de bijbelfche gefchiedenis vau

»S AUL , dat men een Oratorionoemde. Op het Théâtre

Français werd heden en de twee volgende dagen,

waaronder dus de eerfte Paaschdag, in't gehccl niet

gefpeeld (i), en tyj anderen begon men heden eerst

om

(t) Anders fpeelt men genoogzaeni op al de tooneekn

vau Parijs, aile dagen, het geheele jaar door, uîrgeno-

men in de groote Opéra, alwaar maar drtemaal 'sweeto

gefpeeld wordt. Zij, die door bezlgheden belet worden,

otu door de week den fchouwburg te bezoeken, vlnden

daartoe zondags Yavondsgelegenheîd, enhetis'erdandoof'

pnans zeer vol. Gebeurthetol eens,dat men eenen enkelea

dag oVerfla.it, of dat 'er te ferfailles of te St. CWf>
fpeeîd wordt, dan vind men zulks door het woord rtla*

chc (tusfchenpoozlng) op de bckendmakiogon aangekoa-

difid.
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oin achf uren j en dus een utir later dan gewobn-
Ijjk.

;
'-V'V-.\ •-

.
J

De voornaamfte fchouwburgen van Parijs ftaan
in of omftreeks eene ftraat in de nabijheid van het
Palais Roial: în daf gebouw zelve zijn 'er twee.
Dit paleis de^ verzatnelplaats zijnde van al wat de
weelde en het,vermaakte Parijs te zamen brengt(i),
is de plaatfing, van, fehouwburgen, vooral zoo als
demeeste, welke men te Parijs,vindt, daaromftreeks
zeker het gefchiktfte^ dochvtevens. voor lieden, die
in .andere afgelegen wijken woncn, en liefhebbera

van het tooneel zijn 9 zeer lastig;.\ i •-.:.
De overige tooneelen zijn veelâl op de boulevard

h temple en dàaromftreeks»,» en-het is daar, dat
burger- en ambagtslieden, voor eenen geringen prijs
(omirent: de waàrde1 van twee zes-d'halvcn in het
psrtene), dikwijls gansch niet onaardige vertoonïn-
gen kunnen zien : ik ben althans meer dan cens iii

een dier kléiiié fchouwlpélén, men noemt het le
Théâtre déPambigu forniqué, met genopgen geweesr.
NlenfpéeTt'daar ook' Mélodrames, kleinetfhjfpelen,
Vauilévtllesènii.ï ik heb'er van die foort van ftukken
gezieiï, welke zoo \yel beyiçlen, dat men dezelye
mçer.dan honderdn^âlen,. binnen zeer korten

<

tijd,
vertopnde, en waarnaar zelfs .lieden, tôt depeatt-
mnde behoorende, ,kwamen kljken (a). .r

0)"Men'noetnt het Palais Rolàl dan 00K de hbofdplaau
vtn Parijs,; gelijk Parijs de hoofdplaats van Frankrijk.

(a) Want ats mon te Parijs het een of ander flttkwll
zien,
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In de voornaamfte fehouwburgen van Parijs zit-

ten niet anders dan mannen in het parterre, in die

:
.

,
..'. - :: :::,:•..;• :' ' .'.v: -.<! Van

zien, is men verpligt', dat toonéelte bezoekeri," waarvoor
het gemaakt, Of wléns elgëhdom het Is: zijnde het niet

geoorloofd, oin ftukken,'die, aldaar,'aan zeker tooneel

behooren, op een andêr te fpelert^dan 1 lhvatideréplâatfen,

op eenen zekeren aflléhd vàW'de hoofdftadi 1 Hleriou men

het ook eene fchande rekenén, oui flùklten'vari'de-Théâ-

tres du boulevard ôp de voorname fchôuvvburgen te rpe-

len, en. zekerlijk.loopt daar veel vooroordeel onder. lîij

ons ziet men in 't gejjéet zoo naauwiiniét; de vertooning

van dergelijke vertnllngeutop ons hoofdcooneeijs immers

gansch niet ongewoon, en waren het dan nog maar atcijd

van de beste :;.i.. / •: :
.

i

.
Ik wenschte toch wel, dat velen, dle.mlsfehieQ geene

oorfpronkelijke génie,hebben,.om.eeu tooneeliliik te ver»

vaardlgen en e.venwel,,j)et ?lj uit fmaak, het zij om voor*

déej yoor ons tooneel wjllen ^rbeiden, in plaats van ons

met de vertalingen van'eene tiienlgte pruilen te overladen,

zich llevèr toelegden, om i>nzè,oude tooneeKl'ukken, waa;

bnder men wèl zeer geestfgo; en," voor o'ris tooneel ge-

fchlktô vindt, l'tô overzlén, en.riaar den tegenivbordigen

fmaak te befehaven en té Veranderen.
, ,Ôblil zij het'mlj geoorloofd hier aantenierken, dat het

mlsfchiért eenigzlns zoif kunnen ftrekkeri ter aa'nwakke-

ring van den n'atlonalen géèst, en ter beteugeflng van de

zoo heerfchende vertaalzlekte, indien het Gouvernement

kon goedviaden, om het zegelregt, ten aanzlen van oor<

fpronkelijke tooneelfmkken, optehefFen, en daarmede al-

leen de vertalingen, bezwaard te laien.
•
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van de boulevards plaatfen zich ook vrouwen; doch

men verbeelde zich niet, dat 'er daarom meer on-
geregeldheden gefchieden, het tegendeel is misfchien

waar, en men zou die veeleer in de getraliede loges
der zoogenaamde fatfoenlijke lieden moeten zoekén.

Bij ieder, zoo groot als klein, tooneel is, ter
handhaving van de goede orde, eene ambtenaarvan
de politie (commisfaire de police),.<>-'benevens eeiie

militaire wacht, en deze is 'er,' vooral in de-Voor-

name fehouwburgen, wel noodig; om dat het daar,
fomtijds, bljzonder bij de vertooningen van nieuwe
ftukken, zeer onftuimig kan toegaan. Ook gebeurt
het

:
wel eens $. dat het maketu van toepasfingen,

door het uitfluiten of toejuichen van het een of
ander gezegde, bljzonder ten opzigte van het Gou-
vernement, aanleiding tôt moeijelljkheden geeft, ge-
lijk ik zulks heb bljgèwoond; fomtijds worden de
ftukken daarom ook wel cens verboden.

Meir duld hier in den fchouwburg hiet, dat de
vrouwen harë; fhawls, neusdoeken of dergelijke,
over het voorfte

:
gedeelte der loges hangen, eh dus

is het nog veel minder aan mannen geoorloofd,
om -'er op die

•
wljzc

:
gebruik, van te maken, ter

plaatfmg hunner, jasfert of mantels, het gelchreeuw
daar tegen is fomtijds Igeweldig(i); doch dit ge-
ichiedt alleen/maar tusfchen de bedrljven, eu fom-
mige vrouwen maken dat fpelletje met de fhàwlt
wel.gens voorbedachtelijk aan den gang, om zich

wat
(•) Zie vttder^ KOTZEDUE hieromtrent.
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Wat te vermaken; doch laten het dan zoo ver niet

komen, dat 'er de politie aan te pas komt.
Als een nieuw ftuk Wel bévallen heeft roèpt het

parterre (zoo noemt men hun, die daar gezeten
zijn) doorgaans,. zoodra het gordijn gevallen is:
Vauteur i —

/}auteur ! dit dtturt zoo lang tôt het gor-
dijn wederopgetrokkenwordt, en een van defchouw*

fpelers de naam. .van den. fchrijver komt noemen.
Heeft een of meer fchouwfpelers of fpeelfters, in het

eeli of ander ftuk* bijzonder uitgemunt, dan word

hij of zij insgelijks op deze Wijze gevraagd, tôt dat

deze eer, door hun , op :hèt tôoheél terug kotnende,

met eene buiging' of dienaresfc beantwoord word.

:;
Somtijds trekt de vertooning van een ftuk, dat

bljzonder in. den fmaak valt, en waarin de eerfte

kunftènsars fpelen, vooral op \\elThéâtre Français,

?zop. veel volk, dat men verpligt is, om het orchest

voor de aanfchouwers interuimen; bij dergelijke ge-

legenheden heeft men dus in't geheél geen muzijk:

Jict fpreekt van zelve, dat dit geéii plaats kan heb-

ben in fehouwburgen alwaar. bet muzijk bij de ver*

,tooning behoort.
A < l

Zeer lastig ishet, dat men bij voorname vertoo*

ningen, inzonderheid bij de fehouwburgen van den

eerften rang, zoo veel, moeite heeft, bm 'erinte
komen, wanneer men geen plaats heeft in de loges,

gelijk dat ieder een niet fchikt; men moet zich dan

getroosten of om eenige urert à laqueuë(i) te ^m*
of

(t) D«t IJ, letterlijk overgezeti aan de' rtaart; en b*

tee-
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bf wel, pm, ,de; .ppkoopers,een toegangbr.iefje,.voor
eenen willekeurigen prijs, uit de handen te wriu-

gen (i);r. en geiu.kt dit, dan zit men nog zeer gc-
drongen^^pp. banken zonder leuningen, waarover
ieder naar de. plaats, die hij verkiest of ,open vindt,
looptt zoo, da.t men veeltijds, na eenige uren in
dien ftaat ;te hebben ,doorgebragt, want tusfchen
beiden uit en in gaan gaat niet gemakkelijk, met be-
fmette kleederen daar uit komt.

Ik heb Franfchen, die in onze fehouwburgen ge-
weest waren, den fpot wel eens hooren drijven met
het drinken van flemp, koffij enz. door. onze vrou-
wen, Zekerlijk is dergelijke drank in de Franfche
fchouwfpelen niet in gebruik; maar wel limoena-
de, orfade, Ijs, oranjeappelen, gefuikerde kastan-
jes {marom glaces), en zelfs appeldrank {cidre)

en bier ;... ondertusfchen fchijnt men dit niet be-
ligçhelijk te vinden. Met meer regt zou men
te Parijs aanmerkingen kunnen maken omtrent

het

(eekebt9 dat men zich eenigen tijd voor dat het kan-
tooftje, ter uitdeeimg der toegangbrlefjes, geopend wordt,
twéé san twee, echter elkanderen moet ptaatfen, om zijn
b^urt aftewflçhten; Dit kantoortje gaat gemeenlijk'savonds
on ut, uren, bij de vôomarhe fehouwburgen, open, en
l'< fieb meer dnn eens gezien, dat 'er des morgens om ehf
of twaslf uren reeds menfehen «an de âueuê ftonden.
(0 Over dat opkoopen heb ik >e Antflerâam ook wel

eetp hooren klagen, en naar ik zelf meen ondervonden
'e hebben, ,1s dat gansch niet zonder reden»

Gff
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het ïastïg gefchreeuw van de kofiljhuisknechts (gafr
faits limonadier), die gedurig, tusfchen de bedrij-

vcn, zoo in de loges als- in het parterre, al de hier

opgenoemde waren met luider ftemme komen ultven-

ten; terwijl dit gefchreeuw afgewisleld wordt door

dat der koopliedert in tooneelkljkers, gemeenlijkjo-
den, en boekverkobpêrs khechts of jongens met too-
heelftukken. i

Gedurende mijn verblijf té Parlji heeft men op
het tooneel'van PICARD en dat Vaii het Théâtre

Prànfais, eene niéuwë foort van fchermen gemaakt,

die mij zeer wel bevielen, namenlijk eene kamer

met geiïoten wanden en ten plafond, alseen gewoon
vertrek; hetgeen, gelijk men llgtelijk begrijpt, vrij

Wat natuurftjker ftaat dan losfe fchermen en frifen,

en dus wel verdient naargevolgd te worden.
Dat men, zelfs té Parijs, iiog R. C. geèstelijken

Vindt j'toelkè het oûd vooroordeel en daaruit volgen-

de vérrègaaride onverdràagzaariheid onitrent de too-

neelfpelers en tooneelfpeelfters trachten te onderhou-

den en te doen voortduren, blljkt uit het voorval,

dat aldaar in.October 1802 plaats had (1): de pas*

toor

(1) Dat ook verfcheide proteftantfche predlkanten, ia

onze dagen, nog zeer voorlngenomen zijn tegen dea

fchouwburg, en cl wat daartoe betrekking heeft, is fi)gt*

meen bekend; doch velen zutlen mlsfchien nog al eenig-

zlns met bevreémding vèrrtémen, dat men, gelijk mij

verzekerd Is, niet lang geleden, îrf cène voornàmô Ho!-

landfche ftad, bij hét Nederdûhscti-gereforméerd kerkge-

noot-
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toor van dé kerk van St. Rochus weigerde toen,
om

oootfchtp, aan een ordelijk jongman het lidmaatfchap

geweigerd heeft t om dat hij, lid van een tooneelfocleteit

tijnde, daarbij nu en dan fpeelde; zoo dat die jongman

geooodwakt geweest is, om zich, ter berelking van zijn
oogmerk, bij eene andere gemeente te vervoegen, alwaar

een redelijk leeraar dan ook geene zwarigheid gemaakt
heeft, om hem onder zijne ledematen aantenemen.

Gaarne erken ik de bevoegdheid der Heeren Geestelij*
ken, om, als openbare zedenmeesters, zoo van den kanfcl
il} h het bljzonder, de zedeloosheid en losbandlgheld te
bedraffen, en ftem ook volmondlg toe, dat het tooneel

toi dergelijke gegronde bsftraffingen, vooral In vroegere
dagen, wel eens aanleiding gaf; maar is het redelijk eene
op zich zelve goede zaak aftekeuren, omdat ztj fomtijds
ra-'sbruikt wordt; cveneens zou men dau omirent bocken,
fchilderijen, enz» moeten handelen; en hoe menlgmaal ga-
VM zoogenaamde oefenlngen en pieufe zamenkomften, ja I

te'.fi de openbare vergaderingen in de kerken geene aan*
letdlng tôt ongeregeldheden. Handelden dus velc geeste-
lijken niet blllljker en verftandiger, wanneer zij trachtten
adetewerken mot hun, die het otn eene weze'nlljke ver-
betering in deze te doen Is, in plaats van op eene onma-
tige wljze in 't algemeen te ijveren tegen den fchouw-
burg, welke zij veeltijds naauwelijks anders als bij naarn
of votgèns de bevooroordeelde befchrtjving van anderen
kenneni en was een redelijk onderzock der zaak, en
ikoo ook het bljwonen der fchouwfpelen, bij gefchlkte
g?legeuheden, daartoe, la de eerfte plaats, niet noodzake-
lljkt

•

Og a
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om het lijk van eene danferes van de groote Opéra,

Mlle CHAMRROI in zijne kerk te ontvangen, ten
einde de gewone lijkplegtigheden over hetzelve te

vieren; zoo dat men verpligt is geweest, om het

naar eene andere kerk te brengen (die van Les filles

de St. Thomas), alwaar een redelijker geestelijke het

heeft ontvangen (i). Dit voorval gaf niet alleen

aanleiding tôt boertige verzen, waarvan 'er een, ten

titel voerende St. Roch et St. Thomas, aan den be-

kenden dichter ANDIUBUX wordt toegefchreven î zijn-

de ook c'en vervolg daarop aan hem gerigt; maar

deed zelfs eenige fpotpreuten voor den dag komen,

en hoe zeer redelijke R. C. zoo wel als andere chris-

tenen, de onredelijke en licfdelooze handelwijze van

den pastoor van St. Iloch ten hoogfte moeten af-

kcuren, moest echter een dier prenten, welke men
bij

(i) „ De Aartsblsfchop van Parijs heeft den pastoor

,, van St. Rochus voor drie maanden buiten dîenst ge-

„ fteld, op dat hij zich zou kunnen herinneren, dat Ja-

„ zus CIIRISTUS gebicdt, om zelfs voor zijne vijanden te

,, bidden, en, door aandachtlge overdenklng tôt zijnen

„ pllgt terug geroepen,Ieere,dat aile die bljgeloovigege.

„ brulken, door eenige kerkboeken (rttualen) bewaard

„ gebleven, en die, geboren in iljdeti van onwetendheid,

„ of voortgebragt door verhltte herfenen, den godsdlenst

„ ontlulsterden door hare beuzelachtlghcden, verbannea

„ zijn peworden door het Concordant,en door de wet via

,, den i3 Germinal? ZoodarJg was het berlgt in het olfi*

tleel uîeiwsblad le Moniteur van den 95 October i8oa.
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bij de voornaamfte nieuws- en prentenverkoopers
openbaar te koop zag hangen, aan vêle tôt geene
geringe ergernis verftrekk'en; dezelve verbeeldt den
Hemel; aan den eenen kant ziet tnenPETRus een luik
opligten, waardoor eene menigte hoofden te zien
zijn van menfchen, die gerecd fchijnen, om binnen

te komen; bij het luik ftaat een man met eene lijst
in dehand, die aan PÊTRUS fchijnt aantewljzen^
wien hij binneri moet laten, deze man moet St. THO*

MAS verbeelden. Aan dé andere zijde ziet men een
oud en jong man, benevens eene duif en jonge

vrouw, zijnde de ge\Vone afbeeldingen van de
Drieéénheid met de maagd MARIA; voor deze per-
fonen ziet men eene danfende vrouw in ëene wel*
lustige kleeding (Mlle CHAMEROI), terwijl een, ik

weet niet welke, Heilige op den onwellevcnden pel-
grim St. ROCHUS wijst, die zich, zeer barsch kij-
kende, in plaats van naar het danfen te zien, be-
2ig houdt met zijîi hond (i) te vlooijen. Daar het
tooneel te Parijs al dikwijls het onderwerp uitmaakt
Vân gefprekken, gaf *er dit voorval inzonderheid

geene geringe ftof toe, en gedurende eenigen tijd
hoorde men nu fchier ov'eral over het gebeurde met
het lijk van Mlle CIIAMBROI fpreken.

Sedert de Eerfte Conful tôt de keizeriyke
waardigheid is verheven geworden, heeft men aati

à*

(0 Even zoo nls het varken bij St. ANTONIUS be>

hoort, zoo behoort ook de hond bij den Heitigen Ro-
CHUS,

Gg3
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de Opéra de naam gegeven van Académie Impériale

de Mujlque (i), Eene andere kweekfchool van die

kunst word Conferyatoire de Mujtque genaamd; het

gebouw, daartoegefehikc, ftaat in de voorftad PoU

fonnière. Onder de Onderwijzers {Profesfeurs)\<\\

men MéHUL, CHÉRUBINI enz, Toen ik te Parijs

was, waren 'er ook verfcheiden uitmuntende kwee-

kelingen bij hetzelve, inzonderheid voor het inllru-

mentaal muzijk; een en andermaal had ik gelegen-

hèid , om fommige derzelven te hooren.
.

Deze
kweekfchool word ook door het.Gouvernement on»

derfteund en aangemoedigd : zoo als door het jaar-

lijks uitdeelen der prijzen in bijzijn van den Minis-

ter van Binnenlandfchezaken, het Injlitut, enz. wel-

ker zittingen door eenfraai concert, grootendeelsdoor
de kweekelingen uitgevoerd, wordt voorafgegàan(2),

Ook

;

.,(0 De naam van Akademie Is hier vrlj algemeen: zoo
leest men voor de woning van eenen.fcbermmees;er: iVf

JV. Prefesfeur d'armes tient fou Académie enz. (N. N,

Schermmeester, houdt zijn Akademie daar of daar), Een

dansfehool word dikwijls Académh\"de danfe, en zelfs

èèh dobbelhuis van den eerflen rang Académie de jeu ge-

niamd, ; Ambachtslleden en winkeliers dergelijke weidfche

tlté/s In hun vak navolgeride, noemt een fchoen- en Iaar-

itenmsker zich laarzenfabrlekeur î een winkeltje; waarin

men zich naauwelijks kan omdraaijen, wordt een tnagazijn

geheeien enz.
t

(2) Wij. Hollandérs hebben ntets van dien aard: verre

de meeste voorname rauzijkanten onder ons zijn vreem-
de-
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Ook.bezit deze fchool eene zeer,goede:bibliotheek

van niuz\jkwerken, .
.

•; »
.

,ji;
Diar ztlfs eene beknopte befchrijying der open?

bare, boekerijen te Prfr//j:ligte!ijk. te uitgebrtid zou
zijnsvoor dit werk, cm. 'er ook reeds hier, eudaar
btf anderen melding van gemaakt. i.s» zaj ik.mjj-bij-

na alleen moeten bepalen tôt hetjopnoerçen .van u'c,*

zelven, enbegin dus met de Nationale, voorheenKPr
ninklijke Bibliotheek, welke harenyoorriamen-luister

aan LODBWYK den XIV., verfchuldigd js*. eu feder,f

de omwenteling vooral met een aantal hajidfçbrifteu,,
in Italil ygroverd, nog werd ver.r}j}vt. v Pe, zalen,
waarin deze fchat vanigeleerdheid en merkwaardig-
heden bewaard wordt, zljn'ruim en wel ingerigt;
doch de ftand van.het; gebouw:is zeer .onggf<^t\ij>t :
als zijndè.iflçchts'doon eeneomet>c;zeer ruiroenitraat.

van de groote Opéra, daàf het regèi^over ftaat,„ge*
fcheidenV'en dus* gedurig-aan; lidt,rgcvaarvah brand
blootgeftéld'i '* waaroiri OOK" reeds, toèn Jk tè Pa*
rijs was^:^ij het'Gb'Ùvérnemënt':hét ^bo^zéer gé-

wenscht befliilt' werd genomen, ôm dezelve iii eênt
..-' .•.^•,;v .;,:,^v^l', ,;-, ..:>..,,

,
,v ^^

• 'il .VtOCV .:.'..'! ;'• <• », }! V.V'V.'V " ;'.
.

.»' >-.
<: i .</; :

delingen, welkè. hun brood hier -komen zosken, en^ daar

in veeltijds-hlèt kwaljjk flagen., Zkkerlljfc heeft rao^ge^ne
reden, om teveronderftellen, dat wij, die in.andere./raaije
•kûnflen zoo-zeer hebben uitgemunc, ,tot:de mu?ijk mjoder

gefchikt zouden zîjn,:dàii:onz«.,naburen.
,

Vfaarqm .wordt
die kunst, die-'Beh gèest ôpwekr,uhet genoqgen yerleven-
'^igt,: en raâ.n velén ;onzer landgeuooien fiçjj. beflaao, $yu
kunnen geven,>';darj>niet meer onder..ops aangekweefy?[,\

Gg4
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daartoe interigten, gédeelte van het gerioCgzaân on1

zich zelve (bande gebouw van de LOMH 'te vir-
plaàtfen (i), eh het da'ardoor ontruimde gebouw te
bezigen tôt een magazijn vaii de gro/ote!

•
menigte

fchermen, 'tooneelverfierfelen enz. -van"de Opéra*
daar.men dezelven in het operahuis izelvé' niét kun-
nende bergen, Verplig't was, onvtetwdien einde de

ledlgo1
k'drk déPOràtoire, in de ftraàfSti Honoré,

te '^ebrU'ikétt; ''z'éd'dat; zij; op eenen' 'grboten wagen
tiëèiven weder nloeténdé-'verVoertl-worden, al dik-

wijls' "gefchhaî(ï'en'befchadigd werden. ' ! : •«. •

"Irt bét(begin'varf ï8c>4-werd -er»m het kabinet van
'!'•"• -i-. WJ lA'Jl'L'U:'

. .!.-/ J;:;';:* • : ' ge-
; .'/.'i'ij^i'.i :.:.'.' j'a ,:':•: :r ,:•'-;/ l/.t:-.,- : .i ..
: J<r<5p;De <Loaitèi\ ckarfsi'bijzonder gcfchilhfvôbr de;kua-
fléfiren-wetenfchappen,ieo.idaarom:oek;-gelijk' ikvreeds

gezegd hëb, ; le ^Palais; des i Stiefiçes >.et aiïs Arts, gen'(amd,

voegt devVQortujarnAoib.o,eHeriji:van> Parijst)immcn ner-

g^ns bete*, {fl^^aariePi w^qifeçr al, th$?t onvohopida van

d« P^js.eÇfis afgewe;^,, en 4^l™adg ;ingwigt zal, zijn,

#al,.hQtî ook .aao fggen^^ujmtep qnt.brekçn,,-. yerfchejden

.kuuftenaars, welke een gédeelte van de Louvre bevvoonden,

zijn reeds» toen ik te Parijs was, naar het voormalig Col-

'WgUfVes'tyihtrè natiiôÀs;> tege'n;Over;de Louvre, *an den

andiH-en'kaht-viàn^dbrîvîèr,.Hggdnde, verhuisdr zijnde ge-

hnèldè-twee.geboùwén'', ôok' gedùrehdo. mijn .verblijf te
Pàtïjs,'iU'*i wafe, merelkander Vereenigd ,<cdooD mid-

'dëi eener 'bnig» •golijksmen.iult:, het, npivensrtaande-plaatje

fcietr «àl, 1 D:;ln ;het vblge-hde hoofddeel-Wdt ,zich; eene
Weg&pfc 'gelfcgenheid

• asn> < dm : over / de- .wijze, waaiop
dezcV'b'Mg gemaakfis',-iets meer reizeggeD,no..r- ; J.v...-i
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gedenkpenningen ,en oudheden, behoowndc tôt .de

Nationale, boekerij, en in een derMvertrekken van dat

gebouw geplaatst, een zonderlinge dkfftal geplcegdt

De dief. of. de dieveiif die îerv.van ,buiten door ce»
glasraam in .gekomen ijotiden z\y\,! hadden;een a.ajiT

tal gouden munten kunnennemcn,.welkenatuurlijk
zeengemakkelijk-te- vervoeron,' te verbergen ep-te
fmelten zijn;. ,maar neenl hoezeer dezelve ,yopr do

hand lagen, en z'ij nietxmbekend in dAt HuJ?ii¥?t rooc»

ten geweest zijn, hebben,zij -die nogtans;
Jateu ligr

gen, enzich.vergenoegd met pejien. dojk, twlioord
hebbende aan den Franfchen Koning VRA'NÇJSCUS,

deneerftén,w£n eene, ikmeen.ijzje.ren, kroon van.de
oude Koningén. van Lmbardij'é., beneven§<twee ch-
inées van Agaat onU, die. aekerjyk kpstbaar; zijn ;
om :de foort.van: fteenj ,^o.o .wej0aîs.pm het gra?
veerfel; ook gijji de. dolkjtn-jit.fOQ^we^ met..eçnige

fteeuen .bezet:, iboewel van midd.ehnatige. \vaarrde*

zôo-datmen moet verondefftellen,;daç, het ;de..^ieT

ven-daarom alleen ook niçtjQ^oen geweest; \îi,gn
hoê;zullenr-zij,:'dfize dingeji, ryqprali aan. htjn,!; tjjp

zeldzaamheden;^yeçzamelep*,. \y4aryp0r zij, toejr thpt
belangrijkfte zijn, kunnen verkoopen, zonder gevaar
te loopçn, van, ontdek^t te worden. Welke gevol^en
deze zaak gehad heeft, en of 'er' vanflict/gelrolène

jteregtis.geko^meu, heb ik èvë.hwèl niètWeruJDmçu.

Menig uur heb ik in'dezé'bibïiotheekV'wdke,

gelykmen. weet,f dagelijks,, eenige, uren, voor çep
ieder, die, wil.lezen pi] uittrekfels, maken, oj^ep
ftaat, met génoegen doorgebragt, voirai, dewijl

G g 5 men
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men niemand, hoegenaamd, om eenig verlof daar.

toe behoeft Î aantefpreken, of eenig rckeulchap van
zijn doen of laten te geven; lewands naam zelfs,

Wordt niet eetts gevraagd, en rneti beboeft ftecbti

aan den bibiioth'ekaris of zijne otiderhoorigen den tW

tel van hec boek optegeven, dat men verlangti om
hetzelve terftond te bekomem Bljzonder aangeuaam
is'het nog in-den Heer VAN PRABT, een Braban-

dery en eeni der vbôrnamô opziençrs. en beftuurders

dézer boekerij, die veeltijds in perfoon aldaar tegen-
Woordig is,- eén zeer •vriendclijk en gedienftig man
aa'ntetreftènj •'•" ' w -1 > ..:?. ;

De overige openbare bibliotheken zijn die van het

Panthéon, welke omirent 80,000 boekdeelèn en sooo
Tiandfchriften bevat; die, welke Bibliothèque Maza-

rine genaamd wordt, alwaar- men'tmgeveer 60,000

boekdeelèn vindt;' mitsgaders die van het Injlitut;
die,: welke vobrheën aatt de ftad rbehoordev en

thans geplaatst is in het voormalig klooster der Je-

luitaeri în dtfftraàt St. Antoine : (in dezelve vindt

%ienrvèlé kruidboekeft, en afbeeldingen van plan-

"téhÇi);) en die van hetArfenal,waarin men velegod-

ïr..v;-.v-, • ' •: _.-,.•'••"
-,

' ' -;-- --'
-,- ' g«'

<JO t," J^eze bibl|othe.ek vond jk ook eerf >Iollandsch

werk ,-ffet verkeerlijktKennemerland genaamd i waarin ver-

'fcheïden pjaterj vup gézigten bij énom Waariem. De kerk van

' dit" kfoosr'ér ftond toen ook nog vol boèken,J'welkeinento

het tjegi'n van de prriwentéllng hler'eii'daâr îri'de kloos-
ftèri 'enz.': gev&nden' had i haderhand zijn dezelve, en meer
'ïdderë,<welke ken te Parijs bewaarde, naar de Départe-

a- men-
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geleerde werken vindt. Toen ik te Parijs kwam was
de Sénateur GRÉGOIRE bibliothékarisvan deze laatfte.

De bibliôtheck van den plauttuin heb ik reeds ge«
noemd,.en behalve deze.zijn.'er nog bij de .fchool

der Chirurgie, bij die der Mijnen, bij het Tribunalde
casfation, bij het Tribunat, bij den Behoedendén Se-

naat, het Wetgevend Ligchaam enz.; en hoezeer
deze wel niet openftaan voor het algemeen,kunnen
vreemdelingen en ftuderende echter ligtelijk gelegeni
heid vinden, oui 'er gebruik van te maken.

Het getal der ftaatkuudige dagbladen te Parijs is
federt eenige jaren aanmerkelijk afgenomen;.,: doch
dat der letterkundige tijdfchriften blijft.altijd nog
wnmerkfclijk. Dagelijks werden 'er, toeniky'er mij
bevondy veertien of vijftien nieuwsbladeh ^uitgege..

ven; vijf of zes derzelven behelzen fleçhts itaat-
kundig riieuvVsj en dat .nogmaar voor eeitgeideelte;
de overige beftaan vit allerlei aankondigingçn, ' of
handelen over de-fehouwburgen^

>
de modes,>,enz*

De overige fteden van Frankrijk leveren Zeer "wei*

nig nieuwsbladen op, eudie 'tr 110g zijn, worden
te Parijs niet veel gelezen.

Tijdfchriften, wejke de letterkunde, wetenfchap-

pen en kunften ten onderw.erp hadden, telde ik 'er
in de dertig, dat is \e ,zeggen, die welke alleen tç
Parijs 'smaandelijks, of binneneen korter of Ranger
tijdvak, geregeid uitkwaraen.

...
. ,;

.
- .'... •.

•

Sç^ter

menten,-'cer oprlgtlng'vau bpekerije» of tôt. gebruik der
fçholen, verzonden. -vV:
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Schier dageltyks komen *er te'Parijs nieuwe boe-

ken uit; doch. het zijn *er ook, zoo als men zegt,
dikwijls boekeh na; vooral wordt men *er met ro-

mans î waarvan de meeste geen. inzien waard zijn,
overladen. In de Provincien wordt weinig gedtukt;
Parijs voorziet gansch Frankrijk van boeken, en
daar dezelve bovendien in menigte door een groot
deel van Europa, en zelfs daar buiten, verfpreid
worden, hetgeen aan de'meer en meer toenemende
aigemeenheid der taal is toetefchrijven, moet men
zich niet verwonderen, dat daar een werk, binnen

zeer korten ,tijd, drie, vier en meermalen herdrukt

wordt (1).
. . ,

De jléréotype. drukken van DIDOT en HERHAN

zijn te bekend, dan dat ik daarvan iets.zou behoe-

vente zeggeiù
De Bibliographie onaffcheidelijk van den boekhan-

del-zijnde, zijn de. Iieeren DEBURB, BARROIS, ca

eenige, andere
: voqrname Parijfche boekhandelareu,

daarin ook bijzonder ervaren(a), en men vindt bij ve-

len aanzienelijke magazijnen ; doch ik heb het te Pa-

rijs

(1) Men moet zich daarom,. als'cr te'Parijs een nieuw

werk van eenig aahbelang uitkomt, niet te vécl. hàasten niet

hetzelve te koopen : oindat de volgende drukken door-

gnans Verbetcrd^ en dikwijls ook(vermeerderd zijn.
(s) De Heer DSBIUR is', onder anderen, bekend door

een werk genaamd Bibliographie Ivjlruftive etc. 7 fol. in

%9é Paris 1765. en {iet.fupplement op dat werk, ibid.
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r//jaltljd nog al lastig gevonden, dat 'er genoeg*

zaam geene boekverkoopers zijn, die zich op allerlel

foort, zelfs van Franfche werken, toeleggcn. leder
heeft hier zijn vak; waardoor dan ook iemand, die

met dat ailes niet genoegzaam bekend Is, het een of
anderboek,waarvan hij den uitgever niet weet,wil-
lende koopen, dikwijls van den een naar den ander
gezonden wordt. De meeste boekverkoopers wonen
langs de kaai des grands Augustins, en In de wijk
daaromftreeks. Velea, die hier en elders in de ftad

wonen, hebben hunne winkels in het Palais Royal,

en het is daar, dat men allerlei nieuwigheden en
kleine fchriften, vooral in het vak der fraaije lette-

ren, nog al krijgen kan; en vraagt men fomtijds
iets, dat zulk een boekverkooper niet heeft, zoo
neemt hij echter aan, om het te bezorgen. De
pracht en opfchik te Parijs de algemeene fmaak
zijnde, wordt men die ook veelal gewaar in het
binden der boeken, en vooral bij hen, wier boek-
verzamelingen meer om.te pronken, dan tôt nut
verftrekken, ziet men zeer kostbaré banden. De
voornaamfte en algemeen beroemde boekbinder, dien
ik 'er gekend heb, was BOIZERIAN ; in vroegere
t'yden was het DEROME, wiens naam zoo beroemd
was, dat men doorgaans op de catalogusfen van
eenig aanbelang, achter de werken door hem ge-
bonden, zette relié par DEROME (gebonden door
DEROME), gelijk men zulks in verfcheiden dergelij-
ke Franfche catalogusfen zien kan. BOIZERIAN
bindt ook zeer fraai en goed, enbehoeft, dunkt mij,

voor
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voor wijleii zijnen zoo zeer beroemden kunstgenoog

taiet te wijken.
Voorheen was het getal der drukkers en bock*

verkoopers te Parijs bepaald, en men vermogt niets

zonder.koninklijke goedkeuring uitgeven; na de om*
wenteling zijn de wetten daaromtrent opgeheven, en
de vrijheid van de drukpers was onbepaald; thans is

eene commislie uit het Gouvernement dienaangaandc
gelast.

Die meer van den Franfchen boekhandel verkiest

te weten, kan hieromtrent, onder anderen, nazien,
Le Journal de Littérature de TRBUTTEL, L'An*
twaire de la librairie de G. FLRISCHER, chez LE*

VRAULT of VAlmanach des Libraires.
Een der alom vermaardfte uurwerkmakers is de

Heer BIIEGUET te Parijs; de zakuurwerken, die

men bij hem vind, zijn fraai; doch tevens meestal

zeer eenvoudig; ik zag 'er bij hem met flechts ééne

wijzer, die echter genoegzaam het uur en de minu*

ten aanduiden; men wond dezelve op aan de fpil,

waarop de wijzer draaide; de prijs dezer zakuur»

werken Was 35 Louis d'or, en die van de minfte

van dieu meester is 20 of 25 Louis d%or, deze laat-

fte hebben dan nog maar zilveren kasfen ; doch bij*

na aile de fpillen draaijen in dergelijke werken ook

QP robijnen of diamanten, en zijn zoodanig ge-

maakt (men noemt dit met parachutes), dat zijdoor

vallen niet ligt befchadigd worden. De Heer BRE-

GUBT raadde de eenvoudigfte, welke alleen het uur

aanwezen, als het doelmatigfte en duurzaamfte aan;
ech*
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echter, wanneer men het verkièst, kan men 'er oolç

zakuurwerken met«lagwijzersenz, krijgén, zoowel
als die, wélkê men kan laten flaan.

Eene menigte uurwerken, welke men voor Parlj-
fche verkbopt, eh waarop zelfs de naam ftaat van
voornamô makers aldaar, worden te Genève en daar-
oiaftr'eeks gemaakt.

Vooral vindt men te Pari/s vêle kunftertaars in
miles wat modewerk is', en dient tôt verfiering van
huizen, kleeding enz. Het huisraad, dat men 'er
maakt, is zekérlijk fraài en bevallig, en het maga-
sin Van LIGNERÉUX, in de ftraat Vivlenne, en an-
dere dergelijke, verdienen daarom wel gezien te wor-
den. ' Van dergelijke goederen wordt dan ook veel

naar elders verzonden, en de modellen daarvan door-

gaans gevolgd in andere landen; doch wat de naauw-
keurigheid eh zuiverheld van riet werk in hout aan-
belangt, kunnen hunne fchrijnwerkers tegen de on-
ze niet aan, Zie hier eene vertaling van hetgeen'er
de Heer THOUIN, in zijn Journaal over Holland, van
zegt:,,.... de groftimmerlieden (charpentiers)

„ van dat land zijn beter, dan de meeste van

„ onze fijntimmerlieden (menuijters), en hunne

„ fijntimmerlieden werken netter, dan onze fchrijn-

„ werkers (ébénistes), en eindelijk hunne fchrijn-

» werkèrs zijn kunftenàars, die men ^ om het

„ naauwkeurig Volmaken, en de kostbaarheid van

» het
1 werk 1, bij onze uurwerkmakers zou kunnen

» vergelijken. 'Er is mogelijk geen volk op de
i » we-
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,, wereld, dat het bout beter bewerkt, dan de lloU

„ 'ander (i)."
« ....Dikwijls heb ik; mij,; te Parijs zijnde, verwonderd

over de yerfchillende gedaanten, die men 'er, in.
zonderheid aan al hetgene tôt den tooi der vrouwen
bçhoprt, bij aanhoudendheid weet te geven. Deze
kunst, zoo wel als het kleedermakers handwerk,
levejt hier dan ook aan duizenden een beftaanop (2),
en men weet, dat Parijs niet alleen aan een aantal

bewoners van Frankrijk, maar ook van andere lan-

den, de wet voorfchrijft, hoe zij zich zullen hebben

te kleeden, en'er vooral ook;de vrouwen du bon wt
van kleedingftukken voorziet.

De kunst, om verfterde bloemen te maken, waar*

van

(1) 7Ae\ Extract du Journal manufcrit de THOUIN,

In het tljdfchrift La Décade etc. Tome PVl. N* 55. M*
227.

(a) Voorheen, toen het Franfche hof în vollen luhter

was en de: gllden nog beftonden, telde men te 'Parijs

omirent 15600 kleedermakers; na' de omwenteling de

pracht en weelde aanmerkelijk afgenomen zijnde, is ook

dat getal zeer vermlnderd; federt eenige jaren is het ze«

kerlijk wel weder toegenomen, en mlsfchien reeds tôt

zijne vorlge hoôgte gellegen. Ik heb het zonderling ge-

vonden, dat mansbrôèken te Parijs, na dàt de flof door

den kjeedermaker gefneden U, alleen dpor vrouwen wor,

den genaaid, men noemt deze:vrouwen dan,ook cuhtiu

tes (broekenmaakfters).
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van voorheen de ftapcl voornamelijk in Italie was(i),
is thans te Parijs tôt eene groote volkomenheid

gebragt; zij geeft aan vêle handen werk, en het
zijn vooral vrouwen, die daarmede de kost win-

nen. Men vindt 'er bloemen van allerlei foort, die

zoo natuurlijk gemaakt zijn, dat men dezelve al
naauwkeurig van nabij befchouwen moet, eer men
gewaar wordt, dat het kunstwerk is. De voornaam-
fte dezer fabrikeurs wonen in de wijk St. Martin,
en van den Tempel (2).

Eene kunst, waarin die van Parijs ook inzon-
derheid pittnunten, is het maken van allerlei reuk-
werken, en hetgeen verder tôt de kaptafel behoort:
zij behoeven die van Montpellier daarin nietstoc
te geven, en de namen van FARGEON, DULAC,
BOULANGEÂT enz. zijn door de vier werelddeelen,
vooral bij die vrouwen, welke, om te behagen, zoo
gaarnede kunst te baat ncmen,bekend. Velen zouden
zich zekerlijk verwonderen over de groote menigte

van al de onderfcheiden zaken, tôt zulk een wel
ingerigt magazijn behoorende, en de zonderlinge na-
men van velen derzelve; doch daar de Hjst daar-

van

(1) Deze kunst werd aldaar veel door den adel beoe.
fend, en men nmkte de bloemen en bladen inzonderheid
ook van de buisjes van de popjes der ziiwormen.

(a) Zou men in IJaarlem, om welke Itnd zich zulk
eene uitmutuende gelegenheid opdoet, om de natuur In
dit opzigt naiebootfen , zulk eene fabriek met voor-
deel niet kunnen aanleggen?

Hh
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f

x\anraerkelijk zijn de ftedelijke verfraaîjingcn en
Verbéteringen, welke men te Parijs met den aan-
vang dezer eeuw reeds gemaakt heeft, of waar aan
men nog bezig is. Geheele nicuwc (Iraten, kaaijen,
pleinen en brliggen, mbeten fommige gedceltcn dier
(lad voor hun, die dezelve in vroegere jaren gezien
hebben, fchier onkenbaar maken. Men kiangde

,
niet zonder reden, dat de ftad te digt bebouwd
Was dat de ftraten veelal naàuw en morfig wa-
ren (t) en de afwatering der huizen door middel

van lange buizen, Welke boven aart dezelven over
de Lftraat uitftaken, geen gering ongerijf voor-
al voor de voetgangers veroorzaakte. Het volk
door de omwenteling meerder invloed op de rege-

ring
(t) Sommlge ongemeen morfige (Iraten van Parijs

given dan ook aanleiding tôt de zonderllnge en wat*

gelljke namen, welke zij ptegen te voeren, gelijk Trou
Panais, du Pet, du Gros et du Petit»Pet en vier (Ira-

ten, welke Merderets genaamd werden, waar van er ee-
ne bij verbastering nog ferderet heer.

De (Iraten Coupe gorge en l'aide Gousfet, zijn waar*
11 fchljtv



472 VERFRAAIJINGEN EN

ring gekregen hebbende, was men natuurlijk ook

op het zoo veel mogelijk verbeteren dezer gebreken
bedacht. Inzonderheid door het afbreken van ver»
fcheide Kloosters en andere oude gebouwen, kreeg

men in onderfcheiden wijken al vrij watruimte; hier

bij kwam eene verordening dat in fommige naauwe
ftraten de nieuw te bouvven huizen eenige voeten te-

rug moesten gezet worden: ook moesten in 't alge-

meen de uitftekende pijpen ter uitwatering van tijd

tôt tijd worden opgeruimd ; daar men geene nieuwe

mogt maken noch de oude vernieuwen, maar ver-
pligt was, om het water afteleiden, gelijk zulk> oi]

ons van ouds gebruikelijk is(i). Langs de nieuwe

ftraten maakt men ook zoo veel doenlijk eene af-

zonderlijkopgehoogdpad voor de voetganger$(trotoir);
hier mode had men reeds in 1782 eén' aanvang ge-

maakt,. in def ftraat naar het Théâtre Français de

todèon gcleidcnde, ook vond ik dezelve in de

fleehts weinig tijd voor mijne komst te Parijs

nieuw

fchijnlijk zoo genaamd om de gedurlge diefilallen en

woorden, welke dacrin plaats hadden, oantedutden. Die

imnen btftonden nog, toen ik te Parys kwam.

(1) lloe acliterîijk zijn dus de Parijzenaars, die In aile*

wat finnak en goede inrigtingen betreft zoo veel voor

meenen te hebben, niet in deze. Ik fprak reeds van die

goien eu het terug zetten der huizen in het begltî van dit

werk ; doch heb gemeend het In deze afdeellug, als opzet*

telijk over vcrfraaijlogen en verbéteringen handelende, a

moeten herhaleu.
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nieuw aan gelegde ftraat Cour Màndac genaamd ;
deze ftraat is tamelijk breed en de gebuiiwen

aan beide zijden op eene gelijkvormige wij/.e ge-
bouwd. Men was bij mijne. komst te Parijs
reeds zeer ver gevorderd met het afbrcken van Le
grand Chatelet (1), ftaandc aan de noordzijde van
de Seine tusfchen den ingang van de ftraat 6V. Denis

en de brug au Change; niet lang daarna werd die
(looping geheel voltooid en daar door in dit zoo woe-
lig en digt bewoonde gédeelte der ftad, in plaats

van eene akelige gevangenis een luchtig plein ge-
maakt. De kelders waarin zoo velerampzaligenzuch-

ten en kwijnden waren gedempt, de torens wegge-
broken, eu de plaats, maar men de verongeluktcn en
vermoorden plagt ten toon te ftellen was hier, gelijk ik
reeds vroeger gezegd heb, niet meer: aile deze
tooneelen van ellende waren vcrwisfeld met-de

vrp-
\v

,(1) Toen de Noormannen Parijs in het laatst van de
ode eeuw onder de regering van KAIUL DKN DIKKKN be-
legetden, had de ftad, elle toen alleen uit het geen men
thans /r» Cité noemd beflond, twee bri/ggen^ namvliik
de ktelne brug en de brug au Change; de Inaist genoem*
de werd verdedlgd door het KfMeel h grpnd Chatelet en
desnderedoor le petit Chatelet, waarvan de overbtijf-
fcls In vroegere jaren al zijn weg gebroken. Legtand
Chatelet werd ook op eenige toretts na in vroegere tlj-
den wel verwoest; doch ook In de 1/de eeuw weder
herbouwd en federt diende het voor een ftads regihuli
en bewaarplaats der gevangenen.

Il a
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vrolijke vertooningen en het geraas van Polichinelle/

(de ronfebons) gooeheiaars,potfemakers,kijkkasten,
licdjeszangers en dergelijke.

De plaats du Carottsfel voor het Kasteel van de

Tuillerteii is zeer vergroot en heeft eene regelma-

tiger gedaante gekregen, door het wegbreken van
verfeheiden huizen, die op dezelve ftonden. Langs
den tuin van gemelde Kasteel ter zijde van de zoo-
genaamde terrasfe des Fettillans heeft men verfeheiden

gebouvven weg gebroken (r) en aldaar eene breede

ftraat gemaakt; in dezelve zijn ook gemetfelde rio-

len in plaats van de zoo onaangename opeiigoten,
midden în de ftraten, welke men hier anders alge*

meen vindt. Uit deze ftraat gaat men ook door twee
nieuwe ftraten tôt in die van St. Honore; een der-

zelve tegen over de plaats ^//^//^uitkomende, moet

er van die plaats, door het wegbreken van eena

voormalige Klooster- kerk eene ftraat gemaakt wor-
den tôt op de Boulevard, zoo dat men van daar,

regt uitgaande in den tuin der Tuilîerien komt ; de-

ze laatst gcnoemde ftraat was echter toen ik Pà*

ri/s verliet nog niet gereed.
Op de plaats van de Louvre ter zijde van den in-

gang van het Mttfium Napoléon heeft men ook een

blok

(i) Onderandercn de groote rijdfchool (mat;ège) tea

tijde van de mlnderjarlgheld van LODLWYK den XV ge*

bouwd en welke na de omwenteling gediend heeft, tôt

eene vergaderzaal voor deu raad der vijfhondcrdeu*
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blok onaanzlenlijke en aldaar zeer kwalijk voegende
huizen weg gebroken, en dis plaats daar door alzoo
mimer'en fraaijer gemaakt; voorts heeft men daar-
omftreeks nog verfeheiden huizen weg geruimd,

waar door onder anderen de ftraat langs de Galerij

van de Louvre, alwaar de kostbare fchat van fchil-
derijen berust, breeder, en alzoo die galerij minder

aan gevaar van brand bloot gcfteld wordt.
,Van de brug, waar over men van de Louvre naar

het yoormalig Collègue des quatre nations gaat, heb
ik aan het eind van de voorgaande afdeeling reeds ge-
wag gemaakt; de wijze waarop dezelve werd ge-
botiwd, was zoo wel als hare znmenftelling voor
mij geheel nieuw en lokte mij daardoor, terwijl men
'er" aan bezig was, menigmalen derwaarts; ik meut
dan ook mijne lezers geen* ondienst te zullen doen,
met de eenigzins omftandige befchrijving van dezel-
ve. -Na dat ik weinige maanden te Parijs geweest
was, werd daar aan begonnen; terwijl de rivier
dien zomer ongemeen laag zijnde zulks voor dac
Werk bljzonder diende. Om het mtmrwcrk, waarop
de bogen moesten rusten,te plaatfen damde men de
rivier niet af, hoewel er vooral in het midden nog
al eenige voeten water ftond, zulks gefchiedde op
eene gansch andere wijze ; na dat men door middel
van een daartoe gefçhikt werktuig den grond onder
water gelijk gemaakt had, werden er de noodige pa-
ïen tôt onder water toe ingehcïd, vervolgens liet men
op dat'heiwerk eene diepe, van ftevlg eiken bout
gemaakte, kist zinken; dezekist diende, om 'erhçt

li 3 inu-ir-
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muurwerk onder water in te metfelert ert bad dus de

gedaante van het zelve, zijnde (ledits rondom eenige

voeten grooter ter plaatfing van de werklieden enz;
de bodem van deze kist, op het h'ei-werk beves-

tigd zijnde, werd daarop gebouwd en na dat zulks

tôt eene genoegzame hoogte boven water gefehied

was, de planken van de kist rondom weg geno*

men, zijnde dezelve op zoodanig eene wijze inelkan-

deren gezet dat zulks gemakkelijk kon gefehieden,

op deze wijze heeft men zelfs midden in de

rivier het muurwerk geplaatst en daar door aan»

merkclijjte onkosten welke auderzins door het af-

dammen zouden zijn veroorzaakt geworden, ge-

fpaard (i). Op dit muurwerk heeftmen ijzeren bo«

gen geplaatst, waar op de houten brug, diegeheel

vlak ofwatcrpaslegt,rust; eenige dierbogen, naast

elkandcre geplaatst, makeneen boog of gewelf dier

brug uit en in 't geheel rust dezelve op negen der-

gelijke gewelyen; deze gewelven zijn door andere

kleinere ijzere bogen en ftaven aan elkanderen verbon*

den, gelijk men zuks uit het plaatje tegen over bladz.

460 genoegzaam zien zal Î ook de leuningen op 'de

brug zijn van ijzer. De bogen wegen, naar men

mij berigt heeft, 0*00,000 ponden en • zijn benevens

liet overige ljzerwerk te Tottroude, départ de IVrtie^

(Voor, heen tformandije) en in het gebouw van het

^ voor-

(t) Ren dergelijke wijze van onder water teboiuvcn,

zo't dirikt mîj In ons laud ook ZUT wel te pns kunucii

komen.
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voormalig Collègue, des qttatres nations gegoten en
bewerkt; de geheele lengte der brug is 516 en de,

breedte 30 voeten. Alleen gefchikt zijnde vdor voet-
gangers gaat men 'er aan.weder zijden met trappen
op, aatv beide kantcn van ieder opgang ftaat cen
huisje, alvvaar men bij het opkomen een franfche ftui-
verbetaalt, ten voordeele van de ondememers dezer
brug (1), welke daar toc voor een zeker getal ja-
ren octroi van het Gouvernement bekomen hebben.
Deze brug is vervaardigd naar het ontvverp en onder
het beftuur van den Hr. DE LA CROIX DILLOM

Iogenieur der bruggen en wegen, zijnde de ecrfte
ijzeren brug, die in Frankrijk gemaakt is (2). Daar

men

(t) Den 24 September 1803 zijnde don cersto dag van
het la jaar, welke toeti nog nls een feestdag gevlerd
werd, had de omvangst op de Pont des Arts, volgons
lie openbare berlgten, alleen gedurende dien dag 3200
fores bedrageni zoo dat toen 64000 perfonen mocten
overgegaan of nlthans zoo veel ftuivers ontvangen zljn,
daar het zou kunnen wezen dat eenlge 'er meer dan eens
geweest waren. Voôrheen werd men hier met een fcluihje

overgezetê
(a) In Ffankrijk zegi men dat de ijzeren bruggendooroen

Konstfchitder te Lpn in het mldden der i/do ecuw zljti
ultgevonden, lioe wel zljn ontwerp niet ten ultvoer Is ge*
bwgt» en niet door de Engelfchen, die eerst cnderhnlve

eeuw later op den Inval zouden gekomen zljn 0111 zlch
«lieultvlndîngtoete elçenen , en ten mute te maken, door
in i;o3 cène der^eîijke bruç» op de rivier vr.n JVanifjuth

Ii 4 ta
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men op deze brug een fchoon gezigt heeft over de

&///*en-dedaarlangs gelegen Kanljen dient zij ook

vooral bij warmc zomer avonden tôt eene open-
bare wandelplauts; oin dezelve nog meer te veraan-

gcnameii heeft men aan beide zijden eene rij Oranje-
bornen* doun plaatfen, en in het midden van elke

rij een huisje, rondom met glazen, vvaarin eene me-
jiigtc oiuicrfchciden bloemen, plantai en boomtjes

bewaard vvorden. Hier naast ziet men doorgaans een

nantal gevvasfen, welke nacht en dag kunnen buiten

flaan, dit ailes behoort aan een bloemist die daar-

j
11

handel drijft en teii dien einde hier ook zijn

kiaamtjc heeft, zoo dat deze tuin aan de onderne*

mers von de brug niet veel kost. Even als op an-
dere openbare wandclingen alhier, verhuurt men op
deze brug ook (toelen; een koflijhuishouder plaatst

'er s'avonds tafeltjes en men kan er dan ijs, limoe-

îiade enz. krijgen ; terwljl men er lia eenen warmen
dag door de avondkoelte verkwikt, de aangename
ititwafeming genict van bloeijende Oranje-boomen,
Rozen, Jasmijnen Tuberozen, Heliotropen en ande-

re welriekende bloemen, omringd van of wandelen-

de

te le#?en. RIaar zou het niet mogelljk zijn, dat en de

konstfchllder van Lyon en hij die hetontwerp voorde

brug van tfarmouth vormde, beiden op den inval geko-

nien waren om bruggen met Ijzeren bogenenz.temakeo?
De Hr. DE LA CROIX OILLON is in den aanvang van dit

jaar (1807) te Pritijs ovtrleden, hlj was volgeoj de

ppenbare berlgten, afiiomltig van eene lersclj gellacht.
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dedoor.eene mehigte wel opmerking'waardige vrou-
weti en meisjes welke hier niet alleen komen om

op eene aardig ingerigte en welgelegen brug het aan-
gename van eenen fchoonen avond te fmaken maar
ook inzohderheid om hare bevalligheden, waar aan
ol het aantrekkelijke, dat tooi en kunst vermogen , is
bijgezet, te doen bewonderen. Dikwijls vond ik
hier ook een man, die vrij goed de een of andere
Romancé9-ait hij zong op de Mandoline accompag-
neerde. Men verbeelde zich daarbij ftil en helder
weder met de voile maan, die zich in de ftroomende
Seine fpiegelt, gelijk ik zulks gezien heb, en men
zal zich het liefclijke van deze wandelitig eenigzins
kunnen voorftellen. — Om deze brug in den Win-
terniet geheel van groen teontblooten, pfaatstmen'cr
in plaats van de oranjeboomen detinen of fparren in
bakken of kisten geplant ; tusichen beiden ftaan fier-
Ujk gemaakte lantaarnen, zoo als zulks nlmcde op
het meer genoemde plaatje te zien is.

Langs de Seine heeft men de huizen tusfchen de
brug au Change en Notre Damey welke aan het water
uitkwamen, weg gebroken en aldaar eene breede
kaai gemaakt met een muurwerk opgetrokken, eveu
als die waar aan zij grenst. Deze kaai werd op
hetelnd van 1804 voltooid en naar den gefneuvelden
Generaal DESAJX genaamd. Men had ook ge-
floegzaam ter zelfder tijd een muurwerk gemaakt uît
het water langs de kaai tegen over den tuin der
Tuilkrten^ quai Bonaparte genaamd, voorheen was
M maar eene fchuin afloopendc aardkant. Beide

•

Ii 5 de,
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àeze muren, welke door dat de bedding van de ri<

vierzeerdiep is, eene aanmerkelijke hoogte hebben,

zijn geheel van gehouvven fteen , zoo als omftreeks

Parijs gevonden wordt, gemaakt en dus nog al een
werk van aanbelang: en het bleef hier niet blj, de

overige huizen voorbij de brug Notre Dame en
verder naar de kant van den planttuin, langs het

water ftaande, .moesteri ook nog weg gebroken en

overal kaaijcn langs de rivier gemaakt worden, ge-,

lijk men dan ook voor mijn vertrek van Parijs
reeds een, aanvang met het afbreken dier huizen

maakte; zoo wel'als met het bouwen van eene

brug tegeri over den planttuin, alwaar men anders

rijtuigen en voetgangers met een pont en fchuitjes

inoest overzetten. De planttuin, zelve werd ver-

groot en ruimere en meer gefcbikte hokken en be-

wnarplaatfen voor de wilde dieren gemaakt; de

parken voor de tamme had men reeds federt eeni-

gen tijd voltooid.
Het groote gasthuîs Hôtel Dieu had men ook ge-

durende mijn verblijf te Parijs voor een gedeelte

herbouwd en eene nieuwe voorgevel (façade) voor

het zelve gemaakt. Rondom de Kerk waren ook

verfchèide huizen, waar door dat merkvvaardige

Gotthifche gebouw te veel ingefloten was, wegge-

ruimd; açhter deze kerk is ook eene brug .ge-

maakt, voor voetgangers,. zij is flechs van homj
doch in eenen goeden fmaàlc, hier door heeft hetei-

land la Cité gemeenfchap met het eiland Noire

fiame ; daar men anders vanhet eene dier eilanden naar
het
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het andere wlllende gaan verpligt was, om eenen
grooten omweg te maken.

Ook werd in 1803 het feminarium van Su Sul-
tke ftaande voor de kerk van dien naam, zooda-
nig dat flechts eene naauwe ftraat, die twee gebou-

wen fcheidde, geheei afgebroken, en daar door een
plein voor die kerk» een der fraaifte van Parijs,
gemaakt, waardoor het fchoone portaal en deprach-
tige voorgevel (façade), (1) voorheen naauwelijks
zigtbaar, een luisterijk aanzien verkregen hebben»
Over het aigemeen zijn die kerken welke aan den
nieuwelings geregeldcn R. C. Godsdienst gefchikt
werden toegewezen, zoo uit als inwendig verfraaid
bijzonder ook daar door, dat zij fchoon gemaakt,
gewit en van overtollige of wanftaltige fieradeh ont-
lastzijnde, een eenvoudiger en vrolijkeraanzien heb-
ben verkregen.

Van de kerken fprekende moet ik ook melding
maken van een zonderling gebruik, dat hier plaats
heeft aangaande het opzamelen van aalmoezen in
dezelve, op feest dagen of bij fommige ^gtige ge-
legenheden; een der fcho'onfte en bevalligfte vrouwen
ofjonge dochtei-s van de wijk wordt daartoe meest-
algekozen, zij is doorgaans fierlijk en met fmaak ge-
kleed en wordt in de kerk rondgaande, door een
welgekleed Ileer met witte cabret- lederen handfchoe-

nen

(1) Dit portaal met den voorgevel werd omirent het
inldden van de vorige eeuw, volgens het beftek van dçn
bouwmeejter SERVANDOM voltooid,
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jien aan, op eene galante wijze aan de hand geleid,
gctijk ik zulks een en andere maal gezien heb. De

beurs of het zakje waarin de giften ontvangen worden
is gemeenlijk van geborduurde zijde offatljnfierlijk
gemaakt. Men noemt zulk eene vrouvv of jonge

dochter la questieufe,

.

Het pracbtige paleis voorheen le Luxembourg ge«

naamd en thans gefchikt voor den behoèdenden Senaar,

gelijk ik reeds gezegd heb, is ook zoo uit als inwen-

dig aanmerkeiijk verfraaid en opgemaakt terwyl door

het floopen van het Karthuizer Klooster detuin ach-

ter het zelve, welke ook tôt eene openbare, wandel-

plaats verftrekt, zeer veel is vergroot en veraange-
jiaamd. De aangelegen tuin van dit klooster, zeer

groot en met hooge muren omringd zijnde was hier

vooi'heen beroemd,om dckweekerijvan vruchtboomin
welke men er had en de menigte goede vruchtcii

van onuerfeheide foorten, welke daar geteeld wer-
den en waardoor zij jaarlijks eene zeer aanzien-

Hjke fom aan dat klooster opbragt (1). Een groot
gedeelte van dezen tuin is dan ook nog van dien der

Se-

fi) Een Hollander, die flechts een weinig In de Va-

derlandfche tuinen bekeud is, behoéft hier echter niet te

komen, ora de boomkweekerij en behandeling dér vrucht-

boomen te bewonderen, Nergens waar ik geweest ben in

Duitschland> Frankrijk ofItalie, hebikdekunstvan fiioei-

jen en behsndelen der vruçhtboomen tôt den trapvan vol-

komenheîd gebragt gevonden, dan bij ons, ook is de Ho*

yenierkunst der Hollanders in 't aigemeen, zoo in Frank

fijk als elderÀ
, zeer gerpemd.
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Senaat afgezonderd en tôt een kweck- en vruchthof
aangelegd, zoodanig echter dat men in den eerstge-
noemden die wat hooger ligt, wandelende ' het ge-
zigt heeft op den anderen. Het gedeelte aan de open-
bare wandeling getrokken, is, naar de Franiche wij-
ze,met opgaande boomen inregte iijnen, regelmatig
bcplant, evenals het ovççige vandezen tuin, welke
reeds te voren;zeer ruiri en van terrasfen, water-
werken en een aantal beelden voorzien was. Ik
voor mij gun de Franfchen^ hun fmaak voor die
foort van tuinen : vooral te Parijs alwaar de kunst
zoo aigemeen de voorrang wordt gegeven, boven do

natuur, behooren zij tôt het geheel; doch daar men
nu reeds eenen aanzienlijken tuin in dien fmaak had,
namelijk die der Tuil/erien, en men tochookzoo veel

van de afwisfelingenverfcheidenheidhoudt, had men
mijns bedunkens de Stad meer verfraaid en veraan-
gvnaa;nd, door dezen op de zoogenaamdeEngelfche
wijze aanteleggen.

Omltreeks dezen tuin, zijn ook eenige nieuwe
ftraten aangelegd, dêrgelijke vindt men ook verder
voortgaande, in de fraaije voorftad St. Germain
vooral ter plaatfe, alwaar de in 1794 gedeeltelijk af-
gebrande Abdij van dien naam geftaan heeft (1).

Te-
(1) Da kerk van deze Adblj welke nog bertaat en wei-

nige jaren geleden, ook is opgemaakt, is zeer oud, zij
werd in de 6*de eeuw gebouvvd en daar na door de Noor-
mannea verwoest zijnde, in 1014 weder herbouwd, zoo-
danig als men haar thans ziet. Men meent, dat zij op

de
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Tegen over de fchool der Geneeskunde (Ecole de

Médiane) ziet men nu ook een plein door het weg-
breken van een klooster.

Toen ik te Parijs kwara, was de prachtlge koe*

pel kerk van het Hôtel des Invalides (huis voor ou-
de en verminkte Krtfgslieden) den Krijgsgod Mars
ingeruimd en zijn beeld jjn de plaats geltcld, van
dat van den grondvestesvan het Christendom, dien

wij als zoo goedaardig eh vreedzaam befchreven vin-

den, hoe zeer fommlgeVorsten en Geestelijken hem

maar al te zeer als wreed en bloeddorstig hebben

doen voorkomen. Rondorn hingen zegeteekenen,
mitsgaders eenige fchilderijcn, veldflagen en derge-

lijke voorftellende. Thans wordt. die kerk zoo wel

als die van St. Genoveva9 daarna het Panthéon ,over-
eenkomftig derzelver inrigting \yederom tôt den Ri

C. Godsdienst gebruikt. De vier metalen flaven wel»

ke voor de omwenteling, om het voetftuk der beeld-

tenis van LODEWJJK den XIV zaten, heeft men te-

gen den muur aan de voorzijde van dit ifo/^/geplaatst.
Midden op het plein voor het zelve heeft men, wei-

nig tijds voor mijn vertrek uit Parijs, op een daar

toe vervaardigd verheven voetlluk den te Venttkn

ver-

deoverblijffels van eenen tempel van^frgebouwdls, en dat

het benedenfte gedeelte van den grooten toren nog tôt dieu

tempel behoord heeft. Verfcheiden praalgraven van Ko*

tiingen van Frankrijk en andere gedeuktcekenen ziet men

thans in het Mufeum in het voormalig klooster des Petits

/tugustins»
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veroverde St. Marcus Leemv geplaatst. Op het
voetftuk leest men, dat hij op bevel des Keizers al*

daar geplaatst is, om de Krijgslieden aan hunne ver-
rigtingen te herinneren; doch dit beeld te klein
zijnde voor dit mime plein, roaakt het daar dunkt
mlj, geeue goede vertooning, even zoo min als de
viermetalen paarden medete^w//V//veroverdophet
muurwerk tusfchen het hek voorhet paleisvan de fuil*

hrien, alwaar zij ieder afzonderlijk ftaan (1). Reeds
in het begin van 1803 en dus onder het Confulaat

van den tegenwoordigen Keizer, was dat paleis in-
wendig op eene fraaije en prachtige wijze verfierd.
Ik befchrijf het hier kortelijk, zoo als ik het toen
gezien heb. De groote trap aan de regter zijde,
vvanneer men van deplaats du Caroufel inkomt, op-
gegaan zijnde Itwamen wij in eene eenvoudige, in
den antiquen fmaak verfierde zaal, rond om met zit-
banken bezet, e\jnde een Antichambre (a). Van

daar

(1) Men fchijnt niet ftelligs aangaande de herkomst de-

zer paarden te weten. Al wat men er van kan zeggen, is
dat zij in 1256 van Conftantinopolen naar Verietien ge-
voerd werden, en dat zij van daar naar Parijs zijn over-
gebragt, alwaar zij den 6 Thermidor van hetô"de jaar (Ju-
lij 1798) zijn aangekomen. De oudheidkundige MILLIN
heeft zijne geleerde nafporingen daaromtrent, door den
druk bekend gemaakt, welke zij die hier meer van verkie-
zen te weten, zouden kunnen nazlen. \

(a) Het was in deze zaal dat VOLTAIREin 1778 gekroond
*erd, en naderhand de Nat, Conventie hare zittiogen hield.
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daar glngen wij in de Raadzaal (Chambre du Confia
/JWtf/)zeerfraai, in den Griekfchenfmaak, rondom

met draperien behangen, hier waren zitbanken in

eenen hatven Cirkel geplaatst en tegen over dezelve

drie verheven leuningftoelen, voor de Confuls, waar
van de middelfte de fraaifte was. Een trap afgaande,
komt men vervolgens in de Kapel,^waar de eerfle

Conful de Misfe bijwopnt. Het Wàs een eenvou-
dig vertrek, met tapijten belegd, waarin een altaar

en een balcon voor de muzijkanten. Terugkeerende

zagen wij de zaal, die derAmbasfadeurs genaamd;on-
der het fraaije en fchitterende huisraad,welke;mendaar

vindt, bewonderde ik een groot tapijt, uit de fabriek

de Gobelinsj waarmedc een gedeeite van den wand

behangen was; het daarop afgebeelde, ftelde de

fchool van Athene voor: men zeide mij, dat dit

een proef was van de grootfte vorderingen tôt hier

toe in die konst gemaakt, en ik had geen mocite

om het te gelooven. Ik zag hier ook eene prach-

tige pendule, zijnde een vierkant ftuk werks op vier

kolommen rustende. Behalve het gewone uur werd

daarop de dag de maand en de uren in onderfcheide
gedeeltèn der wereld aangewezen; boven op was

een Planétarium geplaatst het geen al mede door het

zelfde uurwerk bewogen werd, ailes was zeer

•fierlijk en met fmaak gewerkt,
Verfcheide kamers, welke door den Eerften Con-

ful en zijne Echtgenoote bewoond werden, fche-

nen onderling om de meest mogelijke bevalligheid

en luister àls *t ware te wedijveren. In eenige der-

zel-
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ielve vond ik verfcheidcn fchilderijen geplaatst,
welke ik terftond voor mijne aangenamc kennislen

van het Mufeum, waarvan ik 'er eenige ook reeds
gemist had, herkende, zoo als de bevallige flapen-
de Antiope van COURECGIO. Geestig heeft de
Schilder de liefde aan de voeten van de Nimf
flapende op een' leeuwen-huid, verbeeld, om daar
door de fterkte en magt, van dien God aantedui*
den. En zou ik het praalgraf, van den bevrijdcr van
mijn Vaderland WILLEM den eerften, in een fraai
flukje van EMANUEL DE WITTB , verbeeldende

çen gedeelte van de nieuwe kerk, te Delft, niet
herkend hebben Voorts zag ik er eenige van onze
uitmuntende kunstenaars, G. Dou, W« VAN MIE*

RIS, JAN STEEN, LE Duo, METZU, en de Brus-
felfche batailje fchildcr VAN DEU MEULEN (1). In
eene andere Kamer van den Eerilen Conful, zag
ik de hoofden, van NELSON en Fox, van wie

marmer, en in zijne flaapkamer, waren de ftoelen

enz. bekleed en het prachtige bed, bedekt met over-
heerlijk Lion's fluweel, met bloemen envruchten*
doch men verhaalde mij, dat hij hier nog niet
geflapen had. In de meeste vertrekken waren de
franjes der draperien, met gouddraad en pailletten
doorvverkt, en men vérzekerde mij, dat dit ailes
fijn goud was.

Vcrder doorgaande, vond ik op eene tafel eene
fchil-

0) Deze fchilderijen worden van tijd tôt tijd uli hec
Mufium vervvisleld.

Kk
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fchilderij liggen, het was een gebronsde groep, en
bas relief', door den beroemden SAUVAGE, zeer fraai

op wit inarmer gefchilderd, in het zelve was een loo-
pend,uurwerk en thermometer.

-

lu de groote eetzaal (tond eene tafel voor ruim

200 perfonen met een fraai middelituk er op. Hier
vond ik ook eene fraaije kopij van den Antieken
Splintertrekker, van wit marmer (1). Rondom in
deze zaal, ziet men mede van wit marmer, de meer
dan levens groote ftandbeeiden, van verfeheide be-
roemde mannen, als van VAUBAN? LUXEMBOURG,

CONDÉ enz.
Uitmuntende vloertapijlten, fchitterende kristallen

Kroonen, groote fpiegels en andere fraai en kost-
baar liuisraad ontbreekt hier niet, en ailes is zeer
net en zindelijk onderhouden. In de toi/et*Kwnn
van Mevrouw BONAPARTE, was door onderfeheide
reukwerken en levendige bloemen, zulk eene aange-

name geur verfpreid, zonder echter te fterk te zljn,
dat ik mij. niet herinner, immer iets liefelijkers gero-
ken te hebben. De onderfeheiden gezigten uit de

meeste dezer vertrekken, op den tuin de Seine enz.
zijn ook alleraangenaamst. Met c*dn woord pracht en

weelde hebben hier niets gefpaard, om de zintuigen

te ftreelen.
Een der uurwerken in den voorgevel, van dit pa-

leis, voîgens de décimale verdeeling, door LÉ

PAUTE

(O Het metalen origineel van dit beeldje ziet men in bel

ùlufeum.
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PAUTEgemaakt,is, zoo ik meen, naderhand wcgge-
nomen.

Toen ik Parijs verliet, was men nog druk bezig

aan het voltooijeii en verbeteren, van het zoo lang
onvoltooid geltaan hebbende gebouw de Louvre.
Ook werd toen verzekerd, dat de houten galerij

(Galerie de bois) in het Palais royal of du Tribuuat,
zou weggenomen, eneenfraaij ijzer hek daar voor
in plaats gezet worden; de Kramers, welke hunne
winkels aan beide zijden van die galerij hadden, was
de huur althans opgezegd.

Van de verandering,welke 'er aangaande defchomv-
burgen plaats gehad heeft, heb ik reeds in de vo-
rige afdeeling gefproken.

Men verwachte ook, dat tôt méerder mit en ge-
tnak der bewonercn van Parijs, het gefal der open-
bare fonteinen of potnpen (1), in de onderfcheiden
wijken zou vermeerderd worden. De fraaije fon»

tein van Grenelle werd, gedurende mijn verblijf
XtParijs ,opgemaakt : de wijze, waarop de wit mar-
roeren beelden, van diefontein, welke grootendeels

zwart geworden waren, fchoon gemaakt zijn ge-
worden, mij berigt zijnde, deel ik het zelve hier
mede : men maakt een mengfel van osfegal, zeep-

droes-

(1) Men telde er toen in of omirent de zesrig, waar
van'er fommige echter geen, of zeer weinlg water geven.
Het water wordt er in aangebragt, doo>- de Samaritanen
op de pontneufy de po^ip of het water- werkiuig op de
brug Notre Dame en het water van Arçucih

Kk2
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droesfem en terpentijn, van ieder genoegzaam even>

veel, dit verdikt men door middel van pijpaarde,

tôt eene foort van deeg, en plakt het op de zwarte
plaatfen van het marmer, vervolgens, na verloop

van een of twec dagert, volkomen droog geworden
zijnde, fchrapt nïcn het 'eraf; voldoet het de eer-
fte maal niet genoegzaam, aan de verwachting,
dan herhaalt men dezefldebewerking, zoolangtot
het volkomen fchoon is, als,dan beftrijkt men de

beelden met eene foort van vernis, waardoor, mits

men zulks van tijd tôt tijd onderhoudt, in het ver-
volg het zwart worden, dat ook alleen in de open
lucht maar plaats heeft, wordt voorgekomen.

Iets, dat een vreemdeling in deze ftad ook zon«

detliug voorkomt, zijn de menigte zoogenaamde

pasfagcs, die men er voor al in de meestbevolkte

wijken, omftreeks het Paleis Royal enz. vind: niet

alleen loopt men er door de gangen en over de plaat-

fen bij het een of ander gebouvv behoorende; maar
zelfs midden door de huizen, of gelijks vloers, of

de trappen op enaf,zoo als de ynshge Radzville, bij

het Paleis Royal (i), en andere daaromilreeks ; van

fommige hoekhuizen* loopt men de eene deurinde

..
an-

Ci ) In die trappen zijn eene menigte groote fpijkers,

digt rsn elknnderen geflagen, om het fpoedfg verflijten

derzelve te beletten, alzoo hier dagelijks eenige duizende

mentehen op en afgaon; in deze pasfage zijn verfeheide

winkels, welke de eigencnr zeer gemakkélijk tegen eenen

zeer hoogen ptijs verhuurt. '
•
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audere weder uit, waarom in dezelven dan ook eene
uveedeglazen deur gemaakt is, door welke de winkel

van dat algemeene portaal wordt afgefcheiden. Ter-
wijlik te Parijs was, heeft men nog eenige nieuwe

en fraaijepasfages gemaakt, zoo als die des Panora»
m<?s, terzijde van het voormalig hôtel de Montmo*
rend in de ftraat St. Marc; zij is aan beide kanten
met fraaije winkels, in den fmaak van die van hexpa*
iais Royal en wordt, geheel overdekt zijnde, door
glasramen, in het dak gemaakt, zeer goed verlicht:
Aan het eind van àlepasfage, op de boulevard Fias*
cati uitkomende, zijn twee daartoe gemaakte koe-
pels, ofpaveljoenen, waar In men Panorama^, van
onderfcheiden fteden plaatst. (1). Verder op, de
boulevard langs gaande,-naar den kant van de ftraat
St, Honoré, ziet men daar bij den ingang van den tuin
der voormalige Capucinesfen, nog twee dergelijke
koepels ten zelven einde gefchikt; (a) deze tuin

client

(1) Thans kan men van de ftraat St. Honoré af, tôt de
hukvarâ Frascatl, ofvan Montmartre toe, een klein

eind wegs, flechts ultgenomen, gedurig door overde'ite
galerijengaan, menbeglnt met het palais Royal* vervoJgens

gsat men door de ftraat Vivienne, in de pas/age Faydeau,

eene galerij aan beide zijden met winkels, en van daar een
klein eindje, door deftraten Faydeau en St. Mare, tôt in

de hier boven befehreven nieuwe pasfage des Panoramas.
(0 De meesté dier Panoramas, zoo als Rome, Lon-

étn, Parijs, Lion enz. heeft men ook gelegenheidgehad,

on in dit Land te zien,
Kk 3
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client thans ook voor ceiie openbare wandeling en,

.
hier waar voorheen Nonuen wandelden, hare gebe-

den prevelden, of over hare lastige gevangenis en

ftrenge levenswijze zuchtten, ziet men thans Mari-

onetten, danszalen, de kunstenaars te paard van
FHANCONI enz. zclfs vindt men 'er eene Hollandfche

wafdkraam, zoo als men die op onze Kermisfen

ziet ; de vromv, welke daar in bakt, is, meen ik wel,

eene Amfterdamfche; donh heeft eeneBrabandfche bij

zich, die ook wat fransch fpreekt; niettegenlhande
'er in het palais Royal, ook eene winkei is alwaar

men Hollandfche wafelen bakt, fchenen deze lieden

ook nog al nering te hebben. De gangen van dit

Klooster dienen thans ook voor eenepasfage, hier en

daar heeft men, daarin winkels, het overige dieut

voor fabrieken, werkplaatfen enz. '

In de ftraatSt. Denis, niet vervan de boulevard,heeft

men door het floopen van een klooster, eene nieuwe

ftraat en overdekte galerij of pasfage, met winkels

gemaakt, dezepasfage noemt men : la foire du Caire,

de jaarmarkt van Cairo; aan de ingangen derzelve

ziet men dan ook eene foort van Egyptifche bccl-

den.

.

Van..de voornaamfte verfraaijingeri en verbeterin-

gen, welke mij bekend waren, gefprokenhebbende,
zal ik met het navolgende, onlangsontvangenberigt,
deze afdeeling gevoegelijk kunnen eindigen ; zie hier

eene vertalirig van het gène men mij deswegens
fclirijft : „ er zijn wijken (te Parijs) wel-

$)
ke gij niet meer zoudt herkennen. De opboim'ing

., van
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„ van de Louvre zal wel dra voltooid zijn, en gij

„ kunt u voorftellen, dat dit eene fchooue uitwer-

„ king moet doen: want het geheele gebouw is, als

„ nieuw opgemaakt; de colonnade maakt 'er éditer

„ het fraaiste gedeelte van uit ; het bovenste gedeel-

„ te der twee paveljoenen, naar de kant van het

„ Mufeum en de ftraat du Champ fleuri, zijn afge-

„ broken, het geen aan het gcheel eene meer regel*

„ matige, maar minder ftatige gedaante heeft. Aile

„ de kleiue huizen, die te digt bij de Louvre fton-

„ den, zljn mede afgebroken, zoo wel als die op de

„ plaats van het Mufeum, of liever in de ftraat

„ Fromenteau, over den voornamen ingang van de

„ Louvre, dit is ook gefchied om eene ftraat te ma"

„ ken, die op de plaats du Carroufel uit moet ko-

„ men. De ftraat des Orties, word naar het rigt-

„ fnoer gemaakt tôt aan de kerk van St. Louis (1).

„ De zegeboog op de plaats du Carroufel, zal wel-

},
dra afgewerkt zijn ; men is van gedachte, dat hij

„ vvat lomp zal wezen. De paarden van Vcnetie,

,, zullen alweder verplaatst en naast elkander, voor

„ eene zegekar gefpannen worden, welkè boven op

„ den boogmoetworden geplaatst, Ikweetniet, of

„ die kar, aan Frankrijk, aan de overwinning of

„ aan Keizer NAPOLÉON , zal worden toegekend.

„ Deze wijk zal nog eene veel aanmerkelijker ver-
» andering ondervinden, indien het waaris, dat de

„ Kei-
(1) Men herinnertzich, dat dit een der kerken is, waar

ia de gereformeerden hunnen Godsdienst verrigten.
Kk 4
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„ Keizer bevel heeft gegeven, om eene galerij te

„ bouvven, overeenkomftig die langs de Seine, om

,, aan den kant van de ftraat St. Honoré, de Louvre

„ met het paleis der Tuilkrien te vereenigen, als dan

„ moet het ganfche gedeelte huizen vallen, dat

9, thans nog de plaats du Carroufel, de ftraten des

„ Orties van St. Thomas du Louvre, Fromenteau, en

„ het overblijvende, van de ftraat St. Nicaifemi-

„ maakt; en alzoo ook de Kerk van St. Louis, de

„ Schouvvburg du Vaudeville, het hôtel van den

j, Prins Aarts-Kanfelier; de Keizerlijke ftallenenz.

„ De ftraat de Rivoli (i), met de daar aangelege-

,, ne, wordt met huizen bebouwd, met bogen

,, (a arcades), volgens een opgegeven ontwerp,

9,
dat misfehien het best mogelijke wel niet is. Op

9, de plaats Vendôme, verhefc zich eene Kolom,

j, welke naar den toeflel te oordeelen, ver boven de

9,
huizen uit moet komen (a). Het Klooster der

„ Capucinesfen beftaat niet meer, door den tuin

9, wordt een ftraat gemaakt, welke op de boulevard

9,
uit moet komen; eene verlenging van de ftraat,

5,
Neuve St. Augustin, en' anderen 'zullen daar

», doorloopen. De mwkt àet fôcobijnen (3), isvol-
tooid

(1) Dus Is de nieuwe ftraat Jangs den tuin van de Tuillt-

rien gennamd.

(a) Volgens de openbare berlgten, worddeze Kolom»

naar het model van de Trajaatfche te Rome gemaakt, en

zal van bulten met metaal bekleed worden.
(3) Het is op dat erf, dat het Jacobijuen klnosîcr

ltond»
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„
tooid en maakt eene fchoone vierkante plaats uit ;

„ zij dient nog niet anders, dan om paarden te oe-

„ fenen. De Schouwburg COdéon word herbouwd

„ en zal dienen voor het théâtre Français. Gij

„ hebt naar het mij toefchijnt de voltooijing van de

„ Kaai Desaix gezien; eene andere Kaai wordt

„ achter de kerk Notre Dame gemaakt, om van

„ daar gemeenfchap te hebben, met de nieuwe brug

„ waar door het eiland Notre Dame, met dat van

„ de Broederfchap of St. Louis gemeenfchap heeft.

„ Men wandelt op de voorheen bebouwde plaats bij

„ den tuin van het Arfenaal en die tuin beftaat niet

„ meer, het geen jammer is, want er ftonden eeni-

„ ge fchoone boomen. Eené andere laan, die over

„ dertig jaar fchaduw zal geven, heeft gemeenfchap

„ met den kant van de rivier, bij de brug van Ans»

„ terlitz(i), tôt aan de boulevard St. Antoine (2),
M maar is niet regt tegen over de eene, noch regt

M
tegen over de andere. Deze brug van Attstcrlitz

„ is zeer fraai) en lcvert links en regts fchilderach-

„ ti-

flond, waarln de zo befasmdc Klub gelioudon werd, wel-

ke men daarna
,•

die der Jacobljnen noemde.
(1) Dit is de brug, tegen over den planttuin, waar van

ik reeds getyroken heb. *•

(a)*Ps plaats alwaar de Bastille geftaan heeft, Is hier
digt bij; doch lit heb niet vernomen, dat dezelve bebouwd
noch tôt een plein aangelegd Is, of Word. Toenik te P(t*

\y was, gebruikte men dezelve, voor een braudliout'iw
gazijii,

Kk 5
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9,
tige gezigten op. Die van Jetia aan het andere

„ einde van de ftad (i), zal voor den aanftaandenherfst

„ ved gevorderd zijn, de kaai van dien kant, zal

„ ook regc-lmatig gemaakt worden; men zal van

„ daar een' weg aanleggen, die door de hoogtens

„ achter Chaillot op de boulevard, tusfchen de bar-

„ riere van Neuilly, en die van de hoogte van

„ Pasfyuk zal komen. Aan de barrière van Neuilly

,, zelve, ter plaatfe bekend onder den naam van

,, de S ter, worden ontzaggelijkegrondflagengegraven,

„ welke men vult, metgehouvven fteenen, meteene

„ hechtheid in elkauderen gevoegd, die de onmati-

,, ge grootte van het gedenkteeken, dat daar op moet

„ op gerigt worden, aankondigt. Het erf van de

„ kevkdela Madeleine, met de reeds vervaardigde

„ kolomnien, moet dienen, voor een gebomv

,, aan den roem der wapenen gewijd. Het ontwerp

„ isopgegcven, om naar de|i prijs tedingen: 'er

,j zijn meer dan 8o ondeifeheide teekeningen aange-

„ boden; men weetnog niet, welk er verkozen is,

„ vtiicheiden liaddcn verdienste en de bestc gelcken

(i) Toen ik mij nog te /toryibevond, fprak men reeds

van een ontwerp, om ook daar, te weten, tegen over de

Kwecbfchool voor krijgslleden (lîcole militaire), eene brug

over de Seine te maken, Ain den overkant wlilende zijn

en nietverlclezcnde, bij debrilg de la Concorde, datnogeîi
goed cindwegs Is, om te gaan, Het men zich hier met een

fehuitjc overzeuenj doch voor rijuilgcn lag er geen

pont. '
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„ elkander; de meestehaddennogtanshetdenkbeeld,

„ van een Godsdienftiggefticht aangenomen, veeleer

„ dan van eenen gemengden en buiten twijfel nieuwen

„ aard, zoo als in het Programma gevraagdwordt.

„ Ik moet de menigte der nieuwe' fonteinen, niet

„ vergeten, waar van vêle van eene eenvoudigc eu

„ aangename teekening zijn, en waar van de nuttig-

„ heid buiten twijfftl verkieslijk is boven de pracht

j, der andere gebouwen.

„ De vernieuwing, van de namen der ftraten is

„ bijna volbragt; eenige hebben hunne oude bena-

„ mingen mede terug bekomen : de naam van dçn

,,
heerschzuchtigen KardinaalDE RICHELIEU (anders

„ een groc. .nan), is in plaats gefteld, van die de

„ la Loi. J. J. ROUSSEAU (I), zoo wel als HEL-

„ Vli-

(l) Het huis, iv 553, alwaar die diepdenkcudeman,on
edele menfchen vriend gewoond heefc, flast in dtze ftraat,

waarom dezelve alzoogensnmdts. Op een' hoek van dczelfde
firsat, boven een koflîjluifs ziet men het borsibeeld, van
UOUSSEAUÎ misfchien zou het alzoo wel voegen, voor het
kofïîjhuis genaamd de la Régence, op de phats van het
Valais Royal of du Tribunal, alwaar JÎ:AN JAOÏUI.s met
PHILIDOR Schnak plagt te fpelen.

In de ftraat de la Mortcllcrie, in )v-t huîs N). tff)i
onder de ptllicrs de la halle itignrMak', wmi, IYJOI;:RÊ
geboren. Eenigetooneelbeniîmîn?r.<. JCÙ-.MI i»> r/o'i-, in den
Voorgevel van het zelve oenen uit vu-nn-iicj il..' n j»; ;

^fen,
Mar op men le'est JEAN U<;vii--a: Vvïnrj.ui-i ih. JMOLIERB

est né dans cette maifon ai i6r.o.
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9, VETIUS, CERUTTI enz. zijn éditer in hunne lira-

„ ten gehandhaafd, benevens VOLTAIRE op zijne

9,
kaai ..... met genoegenl heb ikopden hoek

„ van eene nieuw aanteleggen ftraat aan het eind

„ van de Champs Elifées, de naam van MONTAIGNE

„ gelezen. De mannelijke en vrouwelijke. heiligen

„ (op de hoeken der ftraten) hebben. hunne titels

„,
weder hernomen.

TA-



TAFEREEL VAN DE BRUG

G E N A A M D

LE PONT NEUF,
EN DAARAAN GELEGEN KAAIJEN.

IN
a mijnelezers tôt dus verre met de tegenwoordi-

ge getteldheid van Parijs te .hebben beziggehouden,
zalik trachten, om hun, welkedaar nimmer geweest
zijn een duidelijkerdénkbeeld, van die zoo merkwaar-
dige ftad tegeven, door mij, in de ecrfte plaats aïs
't ware genoegzaam in het middelpunt van dezelve

met hun te plaatfen: namelijk op de pont nenf(i),
Ntrgens zag ik zoo veel verfcheidenheid van toonee-
len, in éene gedurige afwisfeling elkander opvolgen,
dan in het onophoudelijk gewoel, en wemelend ge-
drang, op deze brug, en daaromftreeks.

Om

(i) Hoewei de eerfte fteen, reeds in het laatst van de
16e eeuw, aan deze brug gelegd en dezelve in het bcgin,
van de 17e voltoold werd, en 'er reeds eenige andere, na
die tijd gebouwd zijn, blljfc zij den naam van nieuwe brug
behouden. Elgenlljk zîjn het tweebruggen, olzoozlci»
de rivtcr hier in tweeën verdeeld, de eene vnn der Louvre
zljde, tôt de Cité, rust op zeven, en die van daar tôt die
vsn de Munt op vljf bogen.
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Om op dezelve ftaande te kunnen blijven, en al-

zoo gelegenheid te hebben, om de rivier, de andere

bruggen mitsgaders dekaaijen engebouwen, daaraan
gelegen te befchouwen, gaan wij in den vroegen mor»

gen daar henen. De klok van de Samaritaine (\)
flaat vijf uren, het is een heldere zomermorgen, en
de voorwerpen rondom zijn, aangenaam verlicht,

Eenige kleine zwarte Savoyards, al vroeg het ftroo

hier of daar op eene zoîder gefpreid ontkropen, kon-

digen reeds op eenen niet zeeraangcnamen toonaan,
dat zij gereed zijn, om bij die het verkiezen in de

fchoorfteenen te kruipen, ten einde men daar al

vroegtijdig het vuur zou konnen aanleggen.
De brug opkomen'de van den Louvre kant en den ee-

nen arm van de rivier, opwaarts ziende, overde brug-

gen au Change, van Notre Dame en langs dekaaijen

de Givres, la Grève, en Defaix, heeft men, voor aa:i

der linker hand de kaai de la Feraillc, lietis 'er reeds

zeer levendig, door de bloem- en boommarkt, wel-

ke er twee malen ter week gehouden wordt, de ver-

fcheidenheid der kleuren, van de menigte bloemen

cnplanten, leveren eene aardige fchakering op, en

de aangename geur wordt ons door -een frisch oos-

te windje aangevoerd ; de koopvrouwen roepen ge-

durig de voorbij gaanden aan, en toonen met de aan*

prijzendfte uitnoodiging hare waren ; fommige burger

vrouivt*

(t) Mon zal zich herintieren, dat dit gebouw, op et

pôiit ww/ftaat, dlenende om het water in de ondcrfchei&

waterleidingen te potnpen,
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vrouwtjes in haar bevallig nachtgcwaad, zijn reeds
bezig om een aantal potjes met bloemen, in de draag
mina (hotte) op dc-rug van een drager of draagfter
welke haar, van dat zij op de markt kwam, om een
vrachtje lastig viel, te zetten; ginds laadt men de
uitgezochte Oranje, Citroen en Cipreslen-boomen,
benevens de Granaatboomcn, met hunne vcrmil-
joen rooden bloefem opkarren, 'er is veel nering:

want de Parijzenaars houden 'er veel van om hunne
huizen en vertrekkcn met bloemen en planten te ver-
fieren en te veraangenamen. Daar komt reeds eene
gantfche Caravane, met bloemen beladen, de brug

over. De vogelaars op dezelfde kaai, tusfchen de
kooplieden in zaden en bloemen, welke hier hunne
vaste winkels hebben, gëhuisvest, opeuen hunne en-
gewoningen, vol levendige vogelen eu andere die-

ren; de benaauwcnde 'damp daar uit voortkomen-
de, jaagt den eerften voorbijganger te rug, die te
voren den reuk der bloemenin ademende, destemeer
door deze onaangename lucht gctroften wordt. De
vogel kooijen en hokken, worden uitgedragen,
buiten de deur gehangen en op een geftapeld. Nu
beginnen de hanen te kraaijen, de kwakkels te flaan,
de duiven in foorten te kirren, de parel hoendercn
{poules pintades) Oostindifche raven, kakketoe's,
papegaaijen en parkieten te fchrecuwen, de kannrie-
vogcls en andere te zingen, en de merels en lijsters
te fluiten. De apen houden de voorbijgaanden
door hunne potfen ftaande; men ziet er konijnen en
zoogenaamde Oostindifche rotten, in een hok, een

maud
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mand met jonge honden, en Angorafche katten naasé

een hok met hazen, eekhorentjes, fretten enz. Op

de kaai hier tegen over, ontfluiten de Optifche,
Phyfifche en Mathematifche inftrumentrnakers, wel-

ke dezelve meest al bewonen (i) hunne winkels,
boven dezelven ziet men aan het eind van die kaai,
de oude torens van het tegenwoordige palais de

justice uitfteken, die ons aan de kerkers daar onder

herinneren. Over de rivier Huit het gezigt tegen de

brug au Change ; een vveinig verder befpeurt men die de

Notre Dame. Keeren wij ons om, hier levert het ge-
zigt, over en langs de breede rivier nederwaarts,

eene prachtige en fraaije vertooning op, ter linker-
zijdc ziet men het uitgeftrekte en grootfche gebouw,

van de munt, en wat verder dat des quatre nations
tusfchen beide en verder op heeft men fraaije huizen,

en hôtels van verfcheide verdiepingen ; aan de over-
zîjde, of ter regterhand ziet men langs de kaai de

l Ecole het fchoone gebouw de Louvre en verder langs

de galerij van het zelve, het paleis eu de daar aan»
gelegen tuin der Tuillerien. Over de Seine heeft men
het gezigt., op dricbruggcn, zijnde de eerfte die

des Arts (a) vervolgens h pont Royal, of Na»

tU
(\) Deze kaai waar men ook veel briller» en verrekij*

kers maakt, wordt daarbm ook le quai de la lunette, of

omdat het 'er, tegen het noord oosten gelegen, zeerkoud

zljn kan, le quai des morfondus (de kaai der doorkoudô
verftijfde) gênasmd.

(s) lioe mudg, en op zich zelve fraai, en aangenaatn,.... -
de-
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Ihiial en eindelijk die, welke men de la Concorde

noemt.
De Pont Neuf verder opgaande voorbij de plaats

Thionville, alwaar het gedenkteeken, of fontein van
Desaix, waar van ik reeds gefproken heb, ftaat,
ziet men opwaartsden tweeden arm van de Seine, welke
bij deze brug,om het eiland la C/V^loopende, eenbe»
gin neemt. Ter regter zijde vandenzelve, alwaar ver-
fcheide boekhandelaars wonen, is de kaai tamelijk
breed; de markt van eetbaar gevogclte en wildbraad
wordt 'er gehouden, van daar die twee rijen over-
dekte kraamtjes, en die menigte menfchen die 'er
zich al zoo vroeg verdrihgen, om voorraad voor de
keuken op te doen. Het is hier, dat de landliedeu
uit den omtrek en zelfs verfcheiden uren van Parijs
wonende vergaderen, om de andere markten, die
menigte Koks, tafelhouders, zoo wel als andere
bijzondere perfonen van hoenderen, kalkoenen, gan-
zen, duiven, hazen, patrijzen enz. welke 'er in
eene ontzettende menigte gebruikt worden, te vôor-
zien (i). Verfcheide menfchen, onder hunnen last
gebukt gaande, komen ons daar mede reeds te ge-
tnoet, terwljl wij gevolgd en voorbij gegaan worden

door

deze brug ook wezen moge, Is het gezigt van de Pont Neuf
daar door gansch niet verbeterd, omdat de ruime kom,
welke men te voren van daar zag, door die nieuwe brug
fiintnerkelljk enger en beperkter is geworden.

(t) Zonderling is het, dat de vogelmarkt aan de rivier
w de groote vismarkt aan de halle, en dus geheel van het

1.1 wa-
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door een aantal dragers en draagfters, zoo wel als

van karren aHen met groenten, welke zij voor de
uitventsters of koks en tafelhouders van* de groote
groente markt of halle geliaald hebben. Tegen over
de vogelmarkt, (quai,de la Volaille of desAugusthts),

aan de andere zijde van het watèr, wonen huis aan
huis fchier niet anders dan zilver en goudfmeden,
wler kostbare winkels fchitteren van veel al fraai en

met fmaak gewerkte zilveren vaten en ander goud en
zilver tuig en kleinoodien, tôt onderfcheide gebruik

en verfiering. Want hoe men ook hier overgelde-
looshéid en flechte tijden moge klagen, het gebruik

van goud en zilvervvaren Jerfîjnt 'er éditer federt ee-
nige jaren, vooral onder zoo vêle nieuwe rijken,

aanmerkelijk toegenômen. Wat verder op deze kaai

zien wij het hôtel Van den Landvoogd (hôtelde lapre*
fecture)) alwaar onderanderen het bureau is, daarde

vreemdelingén zich met hunne paspootten moetenver-

toonen, dit hotelis ook niet langgeleden vernieuwden

opgemaakt» Aan het eindvan beide dekaaijen, ziet

men ook nog huizen, welke van achteren aan het

wateruitkomen, gelijk ook de brug St. Michel, daar

wij tegen aanzien, en die aan beide zijdenmet eene rij

tamelljk hooge huizen bebotiwd is, zoo dat men over

die brug gaande niet anders zou nieenen, dan dat men

door eene gewone ftraat ging ; de bogen en grond-

fla-

water vcrwljderd is, ondertusfchen moet de rivlervlsch veel

il uit de fchulteu, in de Seine Hggende. daar henen gedr.v

gen worden.
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llagen van zulk eene brug moeten wel ftevlg zijn
9

om zulk eenen last tedragen (1). Men zegt, dat ook

met 'er tijd deze. huizen op de kaaijen aan het water
uitkomende, zoo wel als die, waar mede de brug be-
bouwd is* zullen worden weggebroken. Voor ve-
len, die hier wonen en hunne winkels en bedrijf heb-
ben, zal dat misfehien niet aangejiaam zijn; doch
daar en tegen zal het ftrekken, om dit gedeelte der
ftad, almede zeer digt bebouwd en naauw van (Ira-

ten zijnde, eenigzins luchtiger te maken en alzoo te
verbeteren (2).

>

Het
(î) De brug (pont au Change) in dezelfde rlgting nls

deze, over den anderen ara van de rivier gelegen, was îns-

gelijks bebouwd, zelfs met huizen van vler verdieplngenj
doch men beeft dezelve in i;88 afgebroken, waar door
die brug zoo ongemeen breed Is geworden, dat men om
dezelve te verllchten tsvee lantarens in de breedte nanjt el-
bnd.eren heeft moeten hangenj gelljk men 'er verfchelde,
In dlervoege op dezelve geplaatst ziet.

(a) Daar het mij voorkwàm, dat, het getal der wonin-

gen door al,dat ftoopen, hpe goed en nutttg ook anders,
veel moest vermlrideren, en zulks alzoo aan de andere
kant ongerljf moest veroorzaken, heb ik hier meermaletl

ttet onderfchelde lieden over gefyroken en vernomen, dat
hoe zeer het getal der huizen, welke men hier en daar
bouwde niet gelljk fcheen te ftaan, met die welke er fe-
dert eenige jaren gefloopt waren, men echter niet befpeur-
de, dat 'er menfchen om wonlngen verlegen wâren, waaf
uit men meende te moeten opmaken, dat de bevolking eer
der af dan toenam.

Ll 2
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Het tooneel op de Pont Neuf, word hoe langer

hoe levendiger. - Aanhoudend trekken ons boerinnen

met hare ezels, met melk, boter, kaas, groenten

en vruchtengeladen voorbij; menig een, diemisfchien

riog wel'wat zou hebben willen ilapen, wordt wel-

ligt door het luidruchtig doch gansch niet ftreelend

gefchreeuw, van deze dieren gevvekt. De kappen

van wit of grijsachtig grijn, met een zwart lint om-
boord, welke deze melk

* vrouwen dragen (i)komen
mij voor, meer nuttig dan bevallig te zijn. Zij

plaatfen zich doorgaans hier en daar aan de zijden [en

hoeken der ftraten en pleinen om hare melk te verkoo-

pen, weîke volgens eene zeer goedeverordening der

politie,ingeenkoper vaatwerk zijn mag, waaromzjj

daartoe blikken kannen en dergelijkébezigen. Zijver«

koopen ook een foort van roomkaasjes in getraliede

mandjes, als eene hart, fterof dergelijkegevormd,en
in die klcine aarden kruikjes, welke zij dragen, is

room, die hier veel bij kofiij en het gereed makenvan

fommige fpljzen gebruikt wordt.
.Die meisjes of vrouwen,. welke met, eene luchti-

gen tred daar lagchende en fnappendeaankomen, gaan

naar de koude of laauwe baden, welke, gelljk ik

reeds gezegd heb, hier rondoin op de rivier liggen,

in het pakje dat fommige onder den armdragen, zijn

eenige fchoone klederen enz. Een aantal wascb*

vrouwen, op de onderfcheide overdekte vlottcn, of

fchuiten hier omftreeks liggende, isook al druk be-

•

dl

(i) Zieplaat VIII hier nevens geplaatst.
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zig met fpoelen en kloppen van het lijuwaad. De
molenaars varen met feliuiten vol zakken, naar hun-

ne op de rivier liggendeen door den ftroom omgevocrd
wordende koren molens. De waterdragers ziet men
in menigte heen en weder loopen

.
on water uit de

rivier te fcheppen en weg te dragui. Wat verder
doen eenige voerlieden hunne paarden baden, en de-

ze zijn naauwelijks vertrokken, of uit dezelfde poort
onder de Kaai aan het water uitkomende, verfchijnen
flagters of andere met een drift runderen, om de-
zelfde reden. Een troep zwemmers komt*de rivier
afzwemmen, fommigen hebben eenen liouten bak of
tobbetje, waarinhunneklecderen, welke zij voor zich
uitftooten of mede flepen, om dat zij tegen den
ftroom op niet weder terug kunnen zwemmen
tôt de plaats alwaar zij in het water zijn gegaan (1).

An-

(t) Zoo ziet men ook des avonds, nn eenen warmen
dag, doorgaans vel zwemmers op de rivier, fomtijds la-

ten zij hunne kleederen in een fchuhjemede voeren; meer-
nalen zag ik dat zij een1 platten bak bij zich hadden, waar-
op wijn, eenige fpijzen en andere ververfchingen, wel-
ke zij mede voerden en daar van hier en daar op de
ondieptens, om denzelven ftaande gebruikte. Eens
ontmoette ik s'avonds tamelijk Iaat, naar huisgnande, zoo
dat *er zeer welnig menfchen meer op de ftraat waren,
een geheel naakt man, op de Pont Neuf, hij verhaalde
mij, dat men zijne kleederen, terwljl hij in 't water was,
geftolen had; waarom hij genoodzaakt was, naakt naar
huis te gaau, gelukklgniet ver van daar wonende,

U3
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Andere zwemmers fpringen geheel naakt van de
brug af in het water en klimmen daar gedurig weder
uit, verfcheide vrouwen en meisjes, blljven naar dit

zwemmen zonder omftandigheden ftaàn kijken; fom-

migen, zien doorgaands wel voor zich, doch het

oog wordt wel eens ter zijde getrokken, of indien

men de hand voor deoogen houdt, fluitende vingcrs
altljd niet éven vast (i). Verfcheide vlotten meest
al met brandhout of fchuiten daar mede ofmet houts-
kolcn, wijn en andere goederen beladen, komen de rU

vier afzakken ; zij Worden meestal door kloeke en wel- \

gefpierde mannen geftuurd, met groote en zwarerie-

men (2)9 zoo wel vooraan de punt, als achteraan,
ter plaatfe van het rocr, hier door belet men, dat

N deze

(i) Daar dit echter voor vêle moeders, vrouwen en

meisjes aanftootelijk moet zijn, heeft depolitîe, terwijl ik

te Parijs was, het zwemmen in de ftad, zonder onder-

broeken verboden, en tôt handhaving van dit verbod,
zelfs fchildwachten onder aan de Pont Neufdoen plaatfetj,

(2) Dikwijls zag ik dit werk, zelfs daar het gansch niet-

warm was, door menfchen in het hemd ftaande verrigten,

en deze vermoeiende arbeid duurt fomtijds eenige uren,
onafgebroken aan elkander. Op de houtvlotten zag ik

hen daarbij, zelfs in het mldden.van den winter, dikwijlstôt

over de enkels in het water'ftaan. Men noemt hier die

fchuitevoerders Marins of Mariniers (zeelieden), hoe

wel velen misfchlen, nimmer de zee gezten, veelmlnder

bevaren hebben, fpottender wljze worden zij dan ook wel

eens Marins a"eau douce (zoetwater zeelieden) genaanid.
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deze vaartuigen, door den ftroom aanhoudend mede
gevoerd, overdwars drijven : ook moeten deze ftuur-
lieden wel oppasfen, wanneer zij eene brug naderen.
Dewijl vooral, wanneer de ftroom dooreenen grooten
aanvoer van water zeerfterkis, devlotten offchui-
ten, tegen een der bogen van eene brug aanrakende
wel eens verbrijzeld of zwaar befchadigd kunnen
worden, gelljk ik zulks zelfs meer dan eens gezien
heb. Sommige fchippers, vooral wanneer zij eene
lading van aanbelang, of die ligtelijk door water be-
fchadigd wordt, inhebben, gebruiken dan ook wel de

voorzorg, om door middel van een zwaar touw aan
païen of bruggen achter hen vast gemaakt, de fnelle

vaart van hun vaartuig te matigcn, waardoor zij be-
ter in ftaat zijn, om het te beftieren; »door Parijs
varende wordt een dergelijk touw met een klein
fchuitje gedurig voorwaarts gebragt en aan de brug-
gen vast gemaakt. Vêle dier vaartuigen blljven te
Parijs, andere gaan de kronkeknde rivier lager af
naar Rouen, of andere plaatfen, en hoe wel het
opkomen zeer moeijelijk en langzaam gaat, kun-
nende niet anders dan door middel van paarden ge-
fchieden, vyorden 'er ook vêle goederen, uit zce of
van die plaatfen komende, opwaarts gevoerd, zoo
als onder anderen de appel en peren drank (cidre en
poirée) uit Normandie komende. Langs de kaai
voor de galerij van de Louvre ftaan verfcheide hou-
ten huisjes, waar in de kooplieden van dien drank te
vinden zijn, en de menigte vaten daar bij liggende
zijn 'er mede gevuld. -De kleine fchuitjes daarom-

Ll 4 ftreeks
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ftreeks te vinden, kan men den gaufchen dag door
huren, om naar Meudon, Sevrés of St. Cloud te va-.

ren, voor 4 francs ; doch zij mogen ter voorkoming

van ongelukken niet meer dan 16 perfonen inncmen.
Alleen of met twee of drie perfonen zijnde, en niet

genegen om de gehcele fchuit te huren, moet men
wachten,tot 'er meer bij komen, het geendoorgaans
al fpoedig gebeurt (1),

Wij zien de brug, door middel van een karmet

een vat, daar het water achter uit, aïs uit een gieter

loopt, begieteni dit gcfchiedt niet alleen, bij zeer
droog en warm weder, alhierop de Pont Neufmm
ook op andere bruggen pleinen eh openbare wande-

lingen van de hoofdftad, tôt voorkoming van de

anderzins fterke ftof en tevens tôt verfrisfching,
wordendedit een en andcrmaal daags herhaald ; op die

kqrren leest men arofoirspublics (openbare begieters.)
Laat

(1) Ook vertrekken *er aile morgens om 8 uren, van

half Maart tôt November, van de kaai onder aan de Pont

Royal, een foort van trekfchuken, welke men hier Coches

peau of Galiotes noemt, naar Sevrés en St. Cloud. Een.

dergelijk vaartuig vertrekt ook van de kaai, bij den.plant*

tuin, naar Melun. Met een der laatstgenoemde vaartuigen

gebeurde, terwijl Ik mij te Parijs bevond, een droevig

ongeluk, het zelve raakte bij het Inkomen van de ftad,

op'eetfpaal, enzonk; van de menigte, die zich daar in be-

vond, verdronken verfcheide perfonen, en onder andere»

eenige minnemoeders, met de zulgelingen, welke zij aan.

hunne ouders zouden terug breugen.
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Laat ons ter loops de menigte aankondigingen, wel-

ke men zoo wel bij het opkomen, als aftredcn van
deze brug, aan beide zijden tegen den nwur geplakt
vindt, bezigtigcn: hier vind men een aantat tooneel»
berigten en bekendmakingen van allerlei openbare ver-
makelijklieden op papier van allerlei kleuren en daar
ziet men dood en andere lijfftraiïèlijke vonuisfen,
wetten en deereten van het Gouvernement, kwak-
zalvers billetten, befchrijvingen van verloren honden
met beloften vau eenige Louis d'ores voor den vinder,
verordeningen aangaande de militaire confcriptie enz.
Welk eene ftof tôt nadenken zon deze menigte van
verfchillende en zoo zeer uit eenloopcnde aankondi-
gingen niet kunnen opleveren, indien men hier tijd
tôt denken had ; doch wij worden reeds afgetrok-
ken door het aanhoudend gebel en gefchreeuw van
dien wondeilijk toegetakelden man, metzijne blikken
fontein met zoethout water op den rug, hij blijft altijd
h lafraîche, à la fraîche (frisfchen drank, frisfchen
drank) roepen, al heeft hij ook reeds eenige uren in
de brandende zon geftaan.

De toevloed van allerlei foort van rijtuigen, word
allengskens fterker. De ligte Cabriolets fnellen de
zvyaargeladen postwagens en reiskoetfen voorbij,
onder het geftadig geroep van gare! gare! (pas op!
pas op !) fomtijds worden zij in hunne vaart opge-
houden door de menigte karren van bleekers (1) boe-

ren
(i) Die bleekers zoo wel, als de waschvrouwen brengen

het linnen goed, enz. niet alleen gewasfchenmaar gedroogd
* hl 5 en
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ren of voerlieden. Op welk eene onmedoogende wij-

ze zijn die fmartelijk gebonden kalveren op fommige

dier karren geftapeld, terwijlhunne reeds fterk gezwol-
len koppen, met uitpuilende oogen voor en achter
daar van afhangen, en in zulk eenen toeftand komen
die ongelukkige dieren fomtijds tien of vijftien uren
ver. Telkens ziet men oôk paarden, tegen deze

vrijhoog oploopende brug, met overladen karren of

wagens, op gedreven wordende, fchrikkelijk mis-

handelen : de groote ftraatfteeneiK van de brug
glibberig, en hunne ijzers van gène haken voor-
zien zijnde, vallen zij bij herhaling jammerlijkj
vooral wanneer het door fneeiiw of vorst gladis,
lijden ook inzonderheid, de oude en- gebrekkelij-

ke paarden der fiacres (huurkoetfen), op deze brug

zeer veel (i). Dat voerlieden en huurkoetfiers
me-

en opgemaakt t* huis. De Parijfche vrouwtjes * hebben

weinig lust, om zich met de wasch op te houden, en de

meeste daar toe uithoofde vau de hekrompe inrigting hun-

ner woningen in der daad ook geehe gelegenhend.
(i) LA VALLÉE in zijne Lettres d'un Marnelue, Paris

1803, befchuldigt ook de Parljzenaars en de Franfchen in

het aigemeen, ven wreedaardigheid jegens de dieren , ziehier

vertaald het geen hij *er onder anderen van zegtî „ . . . .

„ in het aigemeen behandelen de Franfchen de dieren

„ met eene wûesthejd, ftrijdlg met hiin goed en medelij-

„ dend karakier,
. . . ." en verder. „ O wreede onge-

„ voeligheid voor de dieren I beklagenswaardig kenteeken

„ van het bederf der zeden I ja, van het bederfderzeden!

,, want
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mededoogenloos met hunne paarden omgaan, ishe-
laas! ook in andere lauden niet ongemeen, dochik
zag eens met niet minder verontwaardiging, dan ver-
bazing, eu dat, onder de om hunne befchaafdheid

zoo zeergeroemde Parijzenaren, in het begin van de
negentiende eeuw, op deu helderen middag, een
fchouwfpel, daar de natuur van gruwten v/aar-vau
men misfchien te vergeefs een voorbeeld zou

zoe-

„ want deze baibaarschheld is niet anders, dan indefteden

„ bekend. Die pnarden, die osfen, de iandinan onder-

„ werpt hen ook nan den nrbeidj maar zijne vertroostende

„ hand ftreelt hen fomtijds voor het minst, verligt hunnen

„ last, bemoedigt en onderfteunt hen, en wanneer de dag

„ henen vliedt, leidt hij hen in vrede naar de herberg-

„ zame landhoeve terug, alwaar voedfel en rusthen wach-

„ ten. Die fchapen, die teedere lammeren, die dartelen-

„ de vaarzen, de veehoeder mishandelt hunne nandoen*

„ lijke onfchuld niet door flagen: en als men 'er flechts nu

„ en dan eenige opoflfert aan de behoeften van de lande-

„ lijke tafel, eenige zuchten zijn aan hunne laatfte ogen-

„ blikken gevvijd, en het is ten minfte attijd een uur van

„ rouw voor de klnderen, Maar in de ftad Is de fchroom-

„ achtlgfte leeftijd reeds wréed. Ik heb ellendtge klnde-

n ren, door een ftokflag, een fteen worp, of een fchop^

„ het hoofd van een ongelukkig lam zien treffen. De

>,
kindschheid de onfchuld ftaan! Devat gij het, .....?

„ En menfchen lagchten ! menfchen juichten dit toel O bit-

,, terheid! o diepewanhoop! wat juichten zij toe? de on-

„ zinnigeni De eerftefchreden misfchien naar het fchavot."
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zoeken, bij zoo vêle natiën, welke men, als woest
en barbaars.ch met verachting befchouwt. In Maart
1803 namelijk naar de» planttuin gaande, zag ik op
de kaai aan den opgang van de brug, genaamd le

pont delà Tournelle, tweejongens vantwaalf of der-
tien jaar, voor eene foort van beladen handwagen ge-
fpannen; zij werden door een man welke met de

eene hand de wagen voortduwde en in de andere

eenen zweep hieldgedreven, en men verzekerde mij,
dat die man hun vader was. Daar deze kinderen
veel nioeite hadden, om den wagen tegen de brug op
trekken, floeg hen de ontaarde Vader, op een' al-

lerkwaadaardigfte wijze, al razende en vloekende,
herhaalde reizen met de zweep, als waren het paar-
den of ezels, zoo dat de ongelukkige bitter begon-

nen te fchreijen en hunne leden fchier uit een trok-

ken, om aan de hun opgelegde harde taak te vol-

doen. Ik had veel moeite om mijne drift te we-
derhouden; doch begrecp, dat 'er aan zulk een ver.
hard mensch, althansmet woorden , niet veel tedoen

zou zijn, andere omftanders gaven hun misnoegen

en verontwaardiaing ook wel te kennen, de meefte

éditer fchenen het onverfchillig aan te zien, of gin-

gen voorbij, zonder er zich mede te bemoeijen.

Men had even te voren eenen Vader, zijnde een geze-

ten burgerman, die zijne huwbare dochter, door

rottenkruid om het leven bragt, niet ver van daar

geguillotineerd, zie bl. 280.
Nu gaan wij weder voort, met het befchouwen

van de Pont Neuf. Zie daar eene vrouw, met eene
foort
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foort van draagbaar fornuls: het beftaat in eene plat-

te mand, welke zij voor het lijf draagt, zoo als de
koopvrouw in visch, op plaat 2$ op deze mand
ftaat een komfoor met vuur, waar op men eenen
rooster of koekepan ziet, met fpek, tàucijzen of
bokking. De voorbijgaande werkman of andere
zoogenaamde gemeene iiedcn, koopen van ditgeregt,
om bij hun morgenbrood, al gaande, op tepeuze-
len en 'er bij den eerften wijnkoper, daar zij aanko*

men een glas wijn, voor de toonbank, toe te drin*
ken. Toen ik, niet lang te Parijs geweest zijnde,

eene diergelijke koopvrouw nog niet gezien had,
wandeldè ik op zekeren morgen, een goed eind wegs
langs de Seine, en ,verwonderd van overal den reuk
van pan gebak of gebraad aanretrétTen, gaf ik zulks
eindelijkaaneenParijzenaar, die bij mij was, te ken-

nen met bijvoeging, dat het mij toefcheen, als of
men in aile huizen van die wijk, bezig was met bak-
ken of.braden, doch kwam weldra van mijne dwa-
ling terug, toen deze mij op de bakkende en braden-
de vrouw, welke reeds een' geruimen tijd, achter

ons.gegaan had, wees. Vêle, zeer vêle voorbij-
gaande, die wel lust zouden hebben, om wat van
deze vrouw te koopen, zijn éditerverpligt, omzich
met den reuk te vergenoegen, hun ontbijt beftaat in
een ftuk droog brood, en een dronk water, aan de
een of andere fontein, .en daar het brood, bij de
Parijzenaars in't aigemeen, alshet vrjornaamftevoed-
fel befchouwd word, zijn zulke lieden, die dikwijls
niet veel anders hebben, daar mede nog al wel tè

vre-
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vredeu; een bolletje knoflook 'er bij gegeten, dient

ook al eens tôt eene verfnapering, en is, naar men
verzekevt, tevens zeer goed ter bevordering of onderv

houding van de gezondheid. Zie die kleine Sa-

voyards eens, welke deze morgen misfchien, reeds

door een paar fchoorfteenen gekropen zijn, en 'er
dan al zoo zwart uitzien, als of zij in een ander we-
relddeel t* huis behoorden, ieder heeft een ftuk brood

in de hand, dat bijna zoo groot is, als zijn halve

hoofd, en bijt daar zoo fmakelijk in, dat men'er
wel honger van krijgen zon (i). Nu het brood is

in der daad te Parijs ook zoo lekker, dat hij die een
liefhebbervan die foort van voedfel is, het daar met
fmaak droog kan eten, gelijkik dit zelve dikwijls

deed; het is zoo lnchtig, hartig en wel doorbak-

ken, met korsteri, die knappen als befchuit. (2) Men

zond menigmaai en zend misfchien nog wel jonge
/•.--.

- li»

(1) Die jongens bedingen dikwijls bij hun matîgloon,

voor het vegen der fchoQnftenen, een ftuk brood toe, zij

verteren dan ook weinig te Parijs, en gaan als zij een

ftuivertje verzameld hebben, daar mede naar hun geberg-

ten te rgg.
(2) Het heeft mij altijd verwôriderd, dat men te Parijs

geen befchuit bakt. Tôt gebruik v oor de keukeri vindt

men niet anders bij de bakkers, dan gedroogde korstea

brood (des croûtes). Bij de kooplieden des comestibles

(van eetwaren), in het Palais Royal, verkoopt men wel

fijne befchuit, doch die lateu zij in doozeu van Brtufd

komen.
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lieden, uit andere landen naar Parijs, om 'er het
kleedcrmaken, kappen enz. te leeren, waarom gaat
men 'erook niet henen, om zich in de zoo nuttige
broodbakkerij te volmaken (1).

Met

(i) Vêle mijner landgenooten, zal ik waarfchijnlijk geen,
ondlenst doen, met de wijze om brood te maken, volgem
den Hr. CADET oii VEAUX, hier op te geven,

„ 100 fg tarvv moet 75 tj meel en 23 f8 zemelen ople-

„ veren; de rest verftulft. Wanneer men nii bij voor-

„ beeld 16 fç brood wil bakken, begint men metisfg

„ meel, en 6 f6 water aftewegen, van die 6 fç water

„ moeten er a door het bakken uitwafemen, Vefvolgem

„ omblndi men in een gedeelte water, genoegzaam ôm '

,, door 2 $ meel, welke men 'er onder kneedt, opge-

„ florpt te worden, 1 fe zuurdeeg van den voiigen dag;

„ s'winters gebrulkt men laauw water en men legt de

» zuurdeeg op eene warme plaats te rijzen. Als het eerfte

„ zuurdeeg gereed is, ontbindt men die in een nieuw ge-

,, deelte water, genoegzaam pm 4 andere ponden, gefchikt

,, ter volmaking van de klomp zuurdeeg, te verzwelgen ;
1, men kneedt deze 6 fj benevens het daar bij zijnde pond

,, zuurdeeg, Het zuurdeeg eens zoo groot geworden zijn-

» de, wanneer het opgeblazen, en met den vinger gedrukt

„ zijnde, vcerkrachtig is, en eindelljk wanneer het aan de

» oppervlakte begint te bersten, kan gezegd worden, ge-

» réédite zljn. Men ontbindt dan dat gerezen deeg, op

» nieuw met het geen 'er van de 6 fG water overblijftj aïs

» het wel ontbonden is, voegt men *er de overige 6 fg

1, meel tôt het bakfel gefchikt bij een', kneedt het wel door

n elkanderen, door het te flaan, het optenemen, 'er lucht
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Met ailes, watmaareenigzins tôtgebruik ftrekken

kan, tracht men hier zijn voordeel tedoeu : die vrouw
met hare draagmand (hotte) op den rug, verkoopt

geene groente voormenfchen, maar alleen voor kleine,
bizonder Canarie vogels, zij heeft niet anders dan

Muurkruid (Anagallis) enroept, het zelve tekoop,
biedende,dan ook geftadig: acheté du Mouron pour

vos petits oiseaux (koop muurkruid voor uw vogelt-

jes). De menigte van Canarievogels en diergelijke,

welke men hier houdt maakt, dat verfcheide lieden

door dezen handel nog al een ftuk brood verdienen.
[ Aan eenen mesthoop, op de hoek vin de brug, ftaat

een man in vuile gefcheurde klederen en met een
bleek gelaat ; hij heeft almede eene draagmand op
den rug, en zoekt met een ftokje, aan heteindvan

een haak voorziep, naar oude vodden, of andere nog
eenigzins bruikbare dingen, en vindt hij die, dan

worden zij met het haakje opgenomen en over het

hoold in de mand geworpen. Diergelijke luidtn,

zoo. wel vrouwen als mannen treft men door geheel

Parijs aan, zij worden Chiffoniers en Chiffonniem
genoemd. Ik heb gezien, dat zulke ellendige, een

( ftuk

„ tusfchen te vouwen enz., Het deeg is genoegzaam be-

„ werkt, als het opzwelt, en dat het begint tebersten:

„ de oven moet dan, van pas warm zijn; want het deeg

j, wacht niet." Al dus bereid is het bcood Iuchtig, hsr*

„ tig en niet zuur, zoo aïs het meeste Hollandfcbe

Fransch brood: maar daar en tegen, van eenen aangenamen
fmaak.
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ftuk brood, dat men misfchien voor de honden gc-

worpen had, viudende, het zelve grctig ortaten,
terwijl welligt fommige hunner mede»menfchen,

aan eenen maaltijd zaten, die voor ieder per-
foon meer dan een Louis d'or kostte (1), Om ver-
der overtuigd te worden, dat men hier door honger

en gebrek gedrongen, niet kiesch is, behoeft men
flechts langs de kaai de la Fér-aille (2), en over de
plaats alwaar le grand Chatelet geftaan heeft te gaan,
tôt aan den ingang van de ftraat St. Denis; hier
wordt eene markt gehouden van overgefchoten brok-
jes, die op de borden zijn blijven liggen, of zulke
geringe en half bedorven overblijfsels, die de koks
of keukenmeiden aan de minste kroeghouders niet
hebben kunnen verkoopen : half afgekloven beenen,
de honden ontftolen, ftukjes uitgckookt vleesch,
korstjes of kruimels van pasteijen, brokjes brood enz.
vindt men hier in daartoc gefchikte kramen, op eene
menigte borden en fchoteltjeS te koop ftaan ; en me»

ni-

(i) Ik zelf heb bij een' Restaurateur te Parijs, aan
eenen maaltijd van verfcheide perfonen gegeten, waarvoor
men een Louis d'or per hoofd betaalde, behaW? de wijn,
en, naar men mij verzekerd heeft, zijn 'er gedurenie mijn
vetblijf mRaldjden gehoudep, welke"twee ja drle maal zoo
veel gekost hebben.

*

(2) Dat is : van het oud Ijzer, om dat men 'er op de
dagen als 'er geen bloemmarkt is, in kleine kraamtjes aller,
lij foort van oud en ook wel nieuw ijzerwerk, gereed-
fchoppen enz. verkoopt.

Mm
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nige vrouw en moeder, die 'er nog al wel in de

kleederen uit ziet, trachtende hare armoede, zoo
veel mogelijk te verbergen, komt hier van, ter fluik

of bij avond, voor haar en hare hongerige kinderen

en afgeftoofden echtgenoot koopen. Men vergelijke

daar bij de zoo vcrregaande verkwisting inzonder-
heid ook in fpijs en drank, welke hier plaats heeft;
dit een en ander aanleiding gevende, om zijne denk-

beelden dien aangaande verder uit te breiden, zal

men zich rainder verwonderen, over de haat en ver-
volging der armen en onaanzicnelijken tegende rijken,

en voornamen, welke helaasl in onze dagen vooral

te Parijs, zulke treurige tooneelen heeft opgele-

verd.
Alweder eene geheel nieuwe vertooning voor den

Parijzenaar î een der platgebodemdevaartuigen, waar

van 'er thans in vêle havens van Frankrijk gemaakt

worden (î), doet al het volk naar den kant van de

brug, van waar men het ziet aankomen, met drift

loopen; wel twintig foldaten roeijen hetzelve, om

zich in die kunst te oefenen, zelfs fomtijds tegen den

ftroom op, en fchijnen door twee officieren of onder*

oflicieren, voor en achter opftaande gekommandeerd

te worden. Zij roeijen onder de Pont Neuf door;

nu keeren zij weder terug; doch men kan welziea,

dat zij nog leerlingen zijn, en dit werk hun zeer

tnoeijelijk valt, het geen vooral tegen den zoo fterken

ftroom*

(t) lu delaatfte maandevan 1803, zag ik dikwijls der-

gelijke vaartuigen in de Seine.
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ftroom, niet te verwonderen is. Sommigen derom-
ftaanders maken op dit een en ander aanmerkingen»
Dit roeijen kan hun te pas komen, zegt onder ande-
reniemand, die wel een fchipper geleek, als zij den
Theems op naar Londen moeten varen.

De fchoenfchoonmakersen fchoonmaakfters (decrot-

teurs et decrotteufes) hebben reeds langs de verheven
voetpaden van deze brug post gevat. Opde bordjes,
welke aan een, langenftaak, boven hunne kistjes met
borstels enz. Uitfteken, ziet men, dat zij nietalleen
den kost verdienen, door de fchoeifels van hunne me-
demenfchen van flijk en drek te zuiveren, maar ook
door het martelen der dieren, namelljk door honden

en katten de ooren, ftaart enz. aftefnijden, en de

eest genoemde te fcheren. Waarom dan ook, op
Ibmmigen dier bordjes een hond en kat gefchilderd zijn,
met het onderfchrift N. N. Coupe chiens et chats et
va en ville (1).

De halfronde fteene winkelhuisjes, op de pilaren
der bogen van de brug, worden geopend en de on-
derfcheide waren voor dezelve uitgeftald: onder de-
ze winkelhuisjes ztyi doorgaans duivehokken, waar
irj vêle duiven, niettegenftaande het vreefelijk ge»
wocl broeden en boven het water uit en in vliegen,

Ook

(t) N. N. fnljdt honden en katten en gant ook aan de
huizen. Hoe 2eer diergelijke befchrljvingen, eenlgzlns heu»
zelachtlg mogeu voorkomen, zljn zij almede noodzakelijk,
om eene fchets van deze in der daad merkwaardlge brug te
gcveii,

Mm s
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Ook de koopvFouwen in citroenen, oranje en granaat-
appelen, î>i" wel kastanjes, openen hunne kraamt-
jes ; zoo kan men zich zonder van deze brug te gaau
niet alleen van velîrlei foort van waren, kleeding-
ftoiren, vruchten enz. maar zelfs ook van boeken

voorzien : wantook in een dier fteenen huisjes, houdt

een boekverkooperzijn winkel.
— Vallenereenige on-

geregeldheden voor, eenwàcht, van ftads of andere
ibldaten, is in een wachthuis, op deze brug ge-
plaatst, terftond bij de haud ; doorgaansbevinden zich

in of omtrent het zelve een of meer bedienden van
de politie (î). Naast djt wachthuis, tegen over de

plaats Thionville, is een net en wel ingerlgt Koflij-

huis (2), wij kunnen in hetzelve gaan ontbijten;
in-

(1) Als men te Parijs den een of ander, wlens woon*

plaats, of oponthoud men niet weet, wil zoeken, kan

men niet beter doen, dan dikwijls op de Pont Neufof in

het Palais Royal, op en neder te gaan, hier zal men hem

mccstal, den een of anderen dag, aantreflfen. Met is dah

ooit, om die reden, dat de verfpleders van de politie,

zich inzonâerheld, op deze beide plaatfen, laten vlnden.

(a) De koffijhulzen te Parijs zljn. over het aigemeen

veel netter en fraaijcr ingerlgt , dan zelfs in onze voor*

naamfte Hollandfche fteden» men vlndt 'er vooral In het

Palais Royal, die met vêle fplegels bevalllge gordljnen

enz. verfierd 2ljn, en alwaar Punch, Thee enz. uit zilver

gedlend wordr. De tafettjes In de koilijhulzen zljn meest

ni met marmeren bladeu, en dus zeer gemakkelijk fchoon

te houden»
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intusfchen, naarmate de dag vordert, wordt ook het
tooneel op deze brug hoe langs hoe woeliger. Ach-

ter enop zijde van dit Koflijhuis heeft men, hoewcl
de plaats niet groot is, een aardig tuintje aangelegd;

een bloemist of koopman in bloemen en gewasfen
plaatst daarin ook, ey.en gelijk zulks op de Pont des
/^r/xgefchied,zijnde oranje • boomen, geurige en fraaije
bloemen enz. de wandelaar heeft 'er den reuk erl het
gezigt van, om niet, en die koopen wïl, kan koo-

pen. Op deze plaats, de punt van het eiland la cité
uitmakendë, welke de PontNeuf, in tweën verdeelt,
ftondvoor de omwenteling,' het te paard zittend
ftandbeeld, van den vrijaigemeen geliefdenFranfchen
koning HENDRIK den IV. Waarom heeft men de
beeldtenis van zulk een Vorst, welke gebreken en
zwakheden men hem.ook moge toefchrijven, niet,
als eene zeldzaàmheid, laten ftaan» Het uitzigt van
dezen tuin, als een terras, middcn in de rivier lig-
gende is in zljne foort verrukkelijk, en was nog fraai-
jer, voor dat men de pont des arts gebomvd liad.
Een paar bevallige vrouwen plaatfen zich hier ook aan
een tafeltje, het vocht, waar in zij elk een broodje

voor haar ontbijt Çoppen, ibeftaat uit ftroop van roo-
de aalbesfen fnp, en ftiiker" met veel water ver-
dund; deze aangename en verfrisfcliende drank,
Word hier in den zomer veil gcbruikt (1).

Nu
(1) De Aalbesfen

, eenevrucht zijnde, welke In dit ons
laod overvloedlg geteeld wordt, en uit dien hoofdc zeer
verkrijgbaar is, komt het mij voor, dat het mccratgemeeii

Mm 3 ge.
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Nu word het zoo vol op de brug, dat men genoeg.
zaain door de heen en weder gaande menigte van aU

lerlei jaren, geflacht, ftand enkleeding, henendrin-

gen moet. Hei daar! aen den eenen kant word ik
door een bepoederden kapper befmet en kort te voren
kreeg ik aan de andereeen veeg van een* zwarten bouts?

kooldrager, die mij onder het gefchreeuw van gare,
gare vrij gevoelig tegen den ârmliep. Menirtoet eeni-

gen tijd te Parijs geweest zijn, om 'er even als de

bcvvoners den flag van te hebben, om door die woe-
lige ftraten te gaan. Hunne dikwijls vrij glibberige

groote ftraatfteenen zijn, ook voor den vreemdelitig

moeljelijk, doch zelfs net gekleede vrouwtjes, met

eenen luchtigen tred van den eenën fteen opdenande?

ren ftappende, ziet men niet alleen, niet uitglijden,

maar ook in voile en flijkcrige ftraten, hare kleeding

ssoo zuiver houden, dat meti. 'er zich over verwon-
deren moet.

Het koetsje» met een paard'befpannen, dat wij

daar zien aankomen, wordt une demie fortune (een

half fortuin genaamd), om dat men veronderiMt
dat, zij die zulk een rijtuig houden, geen vermogen

genoeg bezitten, om eene koets, met twee paarden

te bekostigen ; zulke koetsjes dienen veelal voor be-

jaar-

gebruik van diergelljkcn drank, ook onder ons wel w»

aan te raden.
Men heeft reeds begonnen, met het (ap veti witte a-1.

besfon,- in plaats vap cltroen bij Punch enz, te gebruîkcn,

en het zelve zeer goed bevonden.
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Jaarde lieden, van hunne renten, even buiten Parijs
om in de eene of andere voorftad levènde.

Op allerlei wijze is toch de hond den uiensch van
dienst : zie hoe die koopman in fponzen en zijnen
kloeken hond, eene groote platée langwerpig vier-
kante mand, met die waar, tusfchen hun beiden
dragen; de man houdt de mand vast, aan het eene
oor en aan het andere heeft men eenen breeden dikken
band gebonden, welken de hond in zijn bek houdt,
helpende alzoo zijnen meester, de wel niet zeer
zvvaren, maar voor hem alleen te groote mars, door
de geheele ftad dragen; tusfchen beiden word 'er
eensgerust, ofbij het verkoopen, de mandnederge-

zet ; doch op het woord allons (laat ons gaan), dat
de meester bij het weder opvatten van de mand uit-
fpreekt, vat ook de hond, dezelve gewillig we-
der op.

Zelfs een gebrekkig dier helpt hier den mensch
de kost winnen ; het zonderlinge dwergachtige paard-
je, waarmede men daar komt aanlelden, kan niet
weldienen, om te trekken of te dragen t want hoe-
wel het ligchaam hebbende van een paard

«
van mid-

delmatige grootte, zijn de beenen echter veel te kort,
en het dier heeft daardoor veel van de geftalte van
een das hondje t evenwel weet men 'er zijn voordeel
mede te dbeni het bonté kleed waar mede de rug be-
dekt is, en verdere koddige opfchik laat zijne be-
itemmlng al ras gisfen ; het doet zoogenaamde kunst-
jes op de ftraten en pleinen, gelljk men die ook cl*
ders dikwijls ziet;en trekt, daar bij» doorzljne zon-

Mm 4 der-
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derllnge geftalte nog meer de nieuwsgierige me-
nigte.

Het loopen en dringen naar eenen kant van de brug
fchijnt iets vreemds aan te duidèn. — Een bejaard
mansperfoon in annoedige kleeding ligt met de buik

op den grond en het hoofd tegens eenen fteeuen paal

gédrukt, bitter te kermen, en ztjnehanden en voe-
ten pijnlijk te wringen en te trekken ; men fchijnt

hem te herkennen voor iemand, die van het fpraak-

vermogen ontbloot is, en daarbij vreesfelijk lijdt aan

den fteen of het graveel. Zou men zulk een mensch

geen weldand bewijzen, als men hem zijn zooeN

lendig beftaan benam ? hoor ik een der omftaanders

aanmcrken en men voelt zich fchiergeneigd, om die

vraag toeftemmende te beantwoorden.
Daar huppelt en fpringt een dansmeester, met zijn

viool onder den arm, al neuricnde voorbij. - Stel

u naast hem een Hollandfchen Katechifeermeester

voor, welkeenetegenftrijdigheid!
Ginds ftaat eene liedjes zangster, welker gansch

niets bevalligezang door een man met een viool

gcleld wordt. Verfcheide perfonen, die een ogenblik

te voren zoo aangedanu fchenen bij het lijden van dieu

ongelukkigen, zien wij hier om de nu en dan

nog a) aardige zangversjes hartclijk tagehen.
Een koopvrouw, met peren, pruimeii of andere

vruchten, bljharen,daar medebeladen, ezel,aandeii
hoek van de brug Itaande, of aldaar met haar kra?m;

tje of marsje gezeten, roept de voorbljgaande tue,
Allons mes enfant étrenné moi donc ! (koni aan kinde*
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ren geef mij dan handgift). Ik heb opgemerkt,
dat 'er bij vêle' van die foort van koopliedcn, eene
foort van bijgeloof, aangaande de handgift plaats
heeft ; hier van fchijnen zij te meencn, dat den zcgen
over hunne nering geduurende dien ganfchen dag
eenigzins afhangt; de écrite perïoou, aan vvien de
zulke verkoopen, zullen zij zeldzaam bedricgen,

maar hem daar en tegen de waar zoo goed koop
mogelijk ovîrdoeii ; liever verkoopen zij dan ook aan
lieden, die 'er naar hun denkbeeld gunstig, dan 011-

gunstig uitzien; vraagt lemand, van wien zij niet
gaarne handgift ontfangen, naar het een of ander,
dan zullen zij hem door overeifchen wel eens trach-
ted aftcfclirikken, en daar en tegejiden genen, wiens
kalandifie zij als een gunstig voorteeken befchou-

wen, door vleitaal en fchoone woorden, tôt koopen
trachten te bewegen; dan is het: voyez donc mots
enfant, ma belle dame, nia petite mère, tno/t beau
monfieur, mon brave homme &c voyezdemandez, étrcn

nez moi donc, (kijk cens mijn kind mijue fchoone
dame; mijn mocdertje, mijn fchoonen licer, mijn
brave man en/,, ziet eens, vraag, gccf mij dan
handgift) en koopt zoo iemaud, dan wordt 'er
doorgaans bij het bedanken, voor de gunst, op
eene te vreden wijze, gcvoegd, votre argent, of
votre main meportera bonheur, (uwgçld, ofuwehand
zal mij geluk aanbrengon). Dikwijls wasik van dier-
gelijke ultdrukkingen getuigen, enfehoon ikwdgc-
loof, dat vele zoo iets uit Heur en gcwoonte zeggen,
js het mij éditer, ook na gedaan onder2oek hier om-

Mm 5 trent
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trent voorgekomen, dat andere ten dezen opzigten
gansch niet vrij zijn van bijgeloof.

Gemeenlijk zijn de koopvrouwen, die men te
Parijs in menigte langs de ftraten aantreft, ook,

zoo als men zegt, gansch niet op haren mondgeval-
len of volgens het Franfche fpreekwoord : elles n'ont

pas la langue dans leur poche, (zij hebben de tong
niet in haren zak), vooral aan de halle kan men daar

dagelijks ftaaltjes van bijWonen : zoo hoorde ik eens
zulk eene koopvrouw, tegen een' man, die 'er zeer
zedig uit zag, en haar, wijl zij te veel fcheen te ei*

fchen, van het gewéten fprak, hevig ultvaren, daar-

bij de handenin de zijde zettende, en hem nafdlreeu-

wen, toen hij henenging, zeggende. Dit donc! ht

monfteur! avec ta confeience — je te connaisfons mon
beauprêcheur de morale, — tiens il n*y a pas bien

longtems que tu avois oblié comment il faloit faire le

flgne de la croix, et aprefent, depuis que le curé de

les paroife ta fouré dans un petit emploi, tu va tous

les jours h la mesfe et tu viens nous embêter ici avec

tes fermons hypocrites (i), en tegen hare buurvromv
oui parbleu! ma commère! je connaisfons ce beou

drôle

(t) Dat ist zegdan! glj mijn hecr met uwgeweten—
lk ken u, mijn fraaije zeden.predlker —- klik het\t niet

lang geleden, dat glj vergeten waart, hoe glj het teekefl

des krulfes moest maken, en nu, fédère dat de pastoorvan

het knri'pol u een klein ambtje toegeftopt heeft, gaat gij

aile dag naar de mis, en gij komt ons hier metuwehuichel*

achtlge predikatten vervelen.
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drôle (1). Zou eene foortgelijke aanmerking, dachtik,
niet op meer1 lieden dezer hoofdftad toepasfelijk zijn,
en wat doet men niet al om een ambt.in onze dagen,

Hoe lastig zijn die meisjes, jongens en vrouwen,
welke vooral langs de trappen van het voetpad (trot*
toir) aan den kant van de kaai de l'école gefchaard
ftaan, hoewel men weigert om hunne aankondi*
gings bricffes en kaartjes aantenemen 9

zij ftoppen u
die met geweld in de hand, in den zak of hieren daar
tusfchen' uw kleed. Ik heb iemand gekend, die 'er
zeer gezond uit ziende, aan het meisje, dat hem al

een en andermaal een kwakzalvers bricfje ter gène-
zing van zoogcnaamde geheime kwalen, in de hand
had geftopt, zeidet dat zij toch wel kon zien, dat
hij zulk eene aanbeveling niet noôdig had

9 en daarop

van haar, Op eene fchertfende toon ten antwoord be-
tami Ah! fi vous n'en avez pas befoin pouraujour-
d'hui, cela peut vous fervir demain. Croyez moi,
wonfieur, furtout h Paris Unefaut jurer derien(<î).
Laat ons cens zien, wat de briefjes, die men ons
zoo even In de hand:geftopt heeft, al behelzen. Rob
tntl'fcorbutique ftaat hier boven, een ander kon-
digt een foort van gordel'aan tegen jlcht, en ruma-
tique pijnen» die trien La ceinture merveilleufe (den

won*
(1) — jft| jaj wijfje buurl .ik ken dien fchoonen

fnaak.

(a) — 01 zoo gl) hôt vandaag niet noodlg hebt, het
hnu morgen van dtemt zijn. Geloof mij, mijn hetrl
vooral te Parijs, kan men nergeni voor Inftaan.
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wbnderbaarlijken gordel) noemt, dit prijst ten fterkfte

ten zeker elixir àan, als een behoed of genees mid-
del vôor allerlei iborten van kwalen. Hoe is hetnio-
gelijk, zou men zeggen, als men hier zoo gemakke-
lijk kan genezen worden, dat 'er nog:zoo vêle zie-

kelijke en ellendige menfchen
•

gevonden worden.
Hier is 'er een van eenen anderen aard, een nieuwe
restaurateur, die heden voor de eerfte of tvveede-

maal zijne eetzàal ontiloten heeft, belooft eenen lek-
keren maaltijd voor weinig geld, de foorten van fpij-

zen ftaan 'er zelfs eenlgzins bij uitgcdrukt, en bo-

ven aan leest men, om degoekoop, als een gepast
aanlokfel terftond in het oog te doen vallen : Allons

diner a 30 fous (laatons gaan eten voor 30 ftuivers).
Lieden, dje te Parijs bekend en gewoon zijn, bij res-

taurateurs tecten, maken Jveeltijds van dëze: nieuwe
aankondigingen gebruik, omdat -er doorgaans de

eerfte dagen, naar mate van den prijs, bizondergoed
gefehaft Word, ten einde daar door, veel kalanten

te trekken ; ' naderhaud vermindert het meestal, en
meh gnat weder eenen anderen nieuweling opzoeken,
Zie hier een b ridje. van een koopinan in limions,
neteldoeken,katoenen en ; velerlei andere ftofl'en,

niet alleen bij de el maar ook bij ftukken; boven aan
ftaat met groote letters A la Franchife. (fn de open-
bajtigheld), hier pp volgt de naam. en woonplaats

van don koopman, met eene lijst van verfeheiden

waren en derzelver prijzeiij en onder aan,tôt befluit.

Sûreté, Loyauté, Expérience confommèe et beaucoup

de modération dans les prix ; voilà les titres qiï*f)re
lie.
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RRCUSSON aux^perfonnes qui voudront bien fhonorer

de leur confiance (1). Daar men hier zeer aigemeen

over bedrog klaagt, moest zulk een winkel, wan-
neer 'er maar eenigzins aan aile die fraaije titels be-
antwoord wordt, fpoedig ledig zijn en evenwel is 'er
naar ik hoor de nering al niet drukkerdan elders (2).

De liefiicbbers van romans kunnen hier hun hart

ter deeg ophalen. Voyez, choifisfez les plus jolies

romans nouveaux h 6 fous (3), roept een jongen aan
dat tafeltje, waar op eene menigte boekjes, met de
titels btoot leggen; voor velen ftaat zelfs een niet
onaardig prentje, en dat voor noch geene drie ftui-

vers Hollandsch. De boekverkoopers die, met die
foort vau goed, waarmede de drukpers dagelijks
overladen wordt, als 'er het nîeuwtje wataf is, blij-

ven zitten, verkoopen het voor fchcur papier, aan
deze ultventers, die het innaaijen en ten toonfprei-

den
9

(1.) Dat il, Zekerheld, Trouwheld, Groridlge onder*

vlndlng, en veel gematigdheld in den prljs, zie daar de tl*

tels die Rtcusfon aanbledt, aan de perfonen, welke hem

wel met hun vertrouwen zullen gelleven te vereeren.
(2) Doorgaans bedicnt men zich hier op aankoiidlgtn-

gen; die vetffreld, of aangeplakt worden, van vreemde

wlerlge of hoogdravende uitdrukktngen, zoo noemt men
daar op ftiulf VOlfaetolre en poudre. La Petptetateehnic,
de wctenfchap aangaande de Loterij. Zeep om de handen

tewasfchcn, Savon des fultanes enz.
(3) OU is t Zie hier en kles de lieftte nieuwe romans,

voor zes ftulvers.
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den, en ook fommige drukkers, of hunne knechts,

weten zich altijd van eenige boeken druks meester te
maken, zegt men, en zoo doende, kan men hier

die boekjes, voor zulk eenenfpotprijs koopen, hoe

wel wat de wezenlijke waarde 'er van betreft, de-

zelven zeer dikwijls nog veel te duur zljn, daar zij

tôt niet anders dan zoo genaamd koftijpapler behoor-

den gebruikt te worden: ondertusfchen hebben zij

ook niet zelden in vreemde landen, vrij wat aftrek;

het is genoeg, dat het franfche romans zijn; in

plaats van dezelve te Parijs in vergetelheid te laten,
worden zij ontboden en veeltijds zonder keuze of

fmaak vertaald, fomtijds heeftdit laatfte ook onder ons
Hollahders plaats, bij wlen de zoo fchadeiijke zucht

na al wat vreemd is, al zeer fterk woedt, waar door
natuurlijk, hoczeer ook, andere fabrieken mogen
vervallen, de menigvuldige fabrikeurs van vertalin-

gen onder ons, aithans geene reden van kiagen heb*

bcn.
Acheté du beau papier de Hollande! du papier à

lettrespour écrireà vos amis et vos maitresfes (i) roept

een koopvrouw in papier (a) want het fttollandfclie

post

(i) Dit lit koop fraai Holtaudsch papier t post papier

om aan uwe vrienden en minnaresfen te fchrijven.

(a) Boek en papier verkooper zljn te Parijs tweeafzo&«

derlljke bedrtjven, men noemt de laatfte aldaar des pape*

tiers. lilj hun vlndt men niet anders dan fchrijfbehoef*

ten, portefeulltes> dozen tôt berging van pppleren, Pa-

pier en kaartjes, met alterhande fterlijke gcfchilderde, f>f

bol
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postpapier houdt men hier voor het beste. Onder-
tusfchen bedienden zij zich veel al van dien naam,
omhaar waar aan tehelpen, welke voor het overige
doorgaans (ledits van zeer geringe hoedanigheid,

maar ook tevens zeer goed koop is.
Waren 'er geen verheven voetpaden, langs deze

brug, vvaarop de rijtuigen niet kunnen komen, hoe
bezwaarlijk zou die overtogt niet zljn voor den voet-
ganger; met dat al zljn vêle nog vcrpligt, om zich
iangs die voetpaden, naast en tusfchen de rijtuigen

te wagen. Iemand, waarfchijnlijk nog een onver-
zettelijke Jacobijn, hoordeikhiereens zeggenî,, Wat

„ doen wij toch met al die koetfen en paarden, zoo

„ lastig en aanftootelijkvoor de minvermogenden, als

„ fchadelijk voor de gezondheid der rijkcn — oude

„ en zwakke lieden zij het rijden vergund; maar

„ jonge en gezonde republikeinen moesten te voet

M
gaan." Dat dergelljke aanmerkingen weinig in-

gang vonden, biijkt ook daar uit, dat federt mijn
verblijf te Parijs, de eigen rijtuigen (équipages),
aanmerkelijk zijn toegenomen ; en naar men mij be-
rigt nog gedurig toenemen. Behalve deze eigen rij-
tuigen telt men lîier nog omtrent 3000 huurkoetfen
(fiacres) en aooo kapchaifen voor een paard (ca*
hioktt) (1). Deze laatfte doorgaans vrij fuel rijden-

do

bolgedrukte en uitgehakte randcn, ouwels, lak, zanden
inkt vau allerlei kteuren enz. ook tnktkoken in foortcn.
Dergeiijke kooplieden hebben veelal zeer fraaije winkels.

(t) Voor omtrent het midden van de lôMe eemv fchlj*

tien
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de, zijn vooral in voile en woelige ftraten, zeer làs-

tig en gevaarlijk voor den voetganger, en veroorza-
ken

non Jde koetfen en dergelijke/ijmfgen weinig of niet be-

kend geweest te zijn : want volgens het geen men dien aan.

gnande, opgeteekendvindt, telde mener ftechts twee, un.
tilde van FRANCISCUS den Ifte. Koning vanFrankrljk, zijnde

xde eene voor de Koningln en de andere voor DIANA, na-

tuurlijke dochter van HENDRIK den II ; doch de weelde nsm

ook in dat opzigt fpoedlg; toes zoo dat er 1563 bij het

te boekftellen van de patentbrieven van CAREL den IX, ter

beteugeling van clé weelde, het parlement beftoot, om den

Konîng te Vérzoeken, om de kpetfen door de ftad te ver-

biedeu. Het waren meest vrouwen van zeker aanzien,

welke 'er toen gebruik van maakten, en noch do llaads»

heeren van het hof, noch de préftdenten volgde dit gebruik

in den beglnne, maar bleven op muilezels, naar het paleis

rijden," tôt het bcgln van de i?de eeuw. Weinig jaren

voor de omwenteling, fchatte men het getal van alierlij rij-

tuigen te Parijs, zoo als Koetfen, Chaifen en dergelijke,

op omirent 15000. De Abt GEDOYN beklcagdt zich zeer

Jn een van zijne werken, over die menigte van rijtuigen,

die hij befchouwt, als eene der voornaamfte oorzaken,

van het verval der letterkùnde, door de gemakkelijkheid

welke zij aan de verftrooijing toebrengen. Zie Encyd.

art, Carosfe enz.
Is ook onder ons de pracht In dit opzigt niet verbazeni

toegenomen, en houdt zij zich niet ftaande, ongeachtdô

zoo algemeene en waarlljk wel gegronde klagten over flech-

ten tijd en geldeloosheld?
— Waar zljn die dàgen, toen

on*



DE PONT NEUF ,«NZ. 535

tten fomwijlen ook \yel oiigelukken ; in welk geva.
éditer de rijder of eigenaar van het rijtuig, aan het

nommer ligtelijk te kennen, genoodzaakt is, om zoo
veelmogelijk de fchade, door hem veroorzaakt, te ver-
goeden. Met genoegen herinnerik mij, de menschlie-
vende dàad, welke bij een voorval van dien aardplaats
had î op zekeren morgen (in 't laatst van Junij 16*03)

een* brief naar het postkantoor gebragt hebbende,
ontmoette^ik in de ftraat du repofoir, digt bijdeplaats
des Victoires een Cabriolet welke mij hard voorbij-
reed; verder in de ftraat zagik eenige menfchen bij
elkander fcharen en een waterdrager, zijne emmers
driftig neder zettende, die Cabriolet uit al zijn magt
naioopen : bij de te zamen gcfchaarde menigte geko-

men zijnde, vond ik aldaar in eenen winkel een vrouws-
perfoonzitten, zoo het fcheen in eeneflaauwte. Men
Wâsbezigmethaarte laven, en haren voet, die bloot
was en wel gekneusd fcheen, te bevochtigen ; naar
ik vernam, was haar het rad van een Cabriolet,
digt langsde huizen rijdende, over dien voet gegaan;
en de waterdrager, dien ik gezien had, was dat rij-
tuig nageloopen, om het indien mogelijk ftaande te
houden, of ten minfte het nommer te ontdekken.
Niet denkende, dat hij, hoe wel een vlugge karel, in
zijn voornemen flagen zou 9

ging ik mijnen weg;
naauwelijkswas ik tôt bij de^plaats des Victoires geko-
men, ofikhoorde roepen, daar komt de waterdra-

ger
onze achtingwaardige'voorvaderen, leden der hooge rege-
îing, met hunne relszaitken, onder den arm, [a'sHage
Ut dcgvûart kwamen? ——

Nn
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geraan met het rijtuig, en in der'daadik zag beide

van verre, wachtte hen in en keerde toen weder

naar het winkelhuis, alwaar de vrouw zat, terug;
hier deed de waterdrager, op wiens gelaat het ge-
noegen en een billijke te vredenheid over zich zelven
telezcn waren , de Cabriolet ftil houden;- hij werd bij

geftaan, dooriemand, behoorende naar mij toefeheen

tôt de politie, vervolgens deden zij een heer, eige-

' naar van het rijtuig, naar ik vernam, daar uit en in

huis gaan; door de menigte die zich voor het zelve

als verdrong, kon ik niet zien of hooren, wat daar in

gebeurde; doch zij die in huis geweest waren, ver-
haalden mij kort daarop, dat de waterdrager, door

andere omftanders onderfteund, dien heer gedwon-

gen had, om het gekwetfte vrouwsperfoon, dat eene

arme dienstmeid was, eenige Louis d'or te geven,

om zich te doen genezen, zijnde haar voet deerlijk

gekneusd en bezeerd. De waterdrager kwam ver-
volgens zelf uit het huis, het zweet liep hem nog

langs hèt aangezigt af, van ieder werd hij nu toege-

juicht en geprezen, en ik zelf drukte hem, met

vervoering de hand, te meer, daar het bleek, dat hij

die dienstmeid volftrekt niet kende en misfchien nim-

mer gezien had, daar zij in een gansch andere, ver

Van daar gelegen buurt Woonde. Op zoovele lof-

tuttingen antwoordde onze goede waterdrager niet

anders dan, bal bal je n'ai fait que mon devoir

(koml koml ik heb flechtsmijn* pligtgedaan), "ara

2ljne ledige emmers, welke hij in een gangje, daar

omftveeks neder gezethad, op* droogdô zijn zweetaf

«a
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en ghig heen. Nu indien men op 's menfchen ge*
laat eenigzins ftaat kan maken, fcheen mij deze
wel een zeer goedaardig, eenvoudig man te zijn,
en ik vond dit denkbeeld bevestigd, door de getui-
genis van eenigen zijner bUren en bekenden. Zeker-
lijk zou *er de Maatfchappij hier en daar niet door
verliezen, dacht ik, indien men zulk een' waterdra-

ger in de plaats ftelde van menig regter of régent ,
en deze in zijn plaats water deed dragen. Ter de-

zer gelegenheid zal het. niet onvoegelijk zijn, een*

trek van eerlijkheid, insgelijks vàn eenen waterdra-

ger te verhalen: ginds over de bloemmàrktwonende,
ging ik dikwijls 's morgens vroegdàarhenen, om pot-
ten of bakken met bloemen te koopen ; gelegenheid
hebbende om die op een zoogenaatnd terras of plat

•voor mljne venfters te plaatfen. Daar men te
Parijs veelal gewoon is, om, zoo àls men zegt, de
Vogels te plukken, naar dat zij vederen hebben, en
men 'er tevens, hoe zeer ten onregte, der men-
fchen fortUin dikwijls naar hunne kleedlng, en uiter-
lijk aanzien fchat, zullen zij die deze ftad genoeg-
zaam kennen, en het een of ander, dat geénen be-
paaldenprijs heeft, niet te duurwillenkoopen, zich
wanneer zij ter markt, of in den een ofanderen winkcl

gaan, ook liever van hun flechtfte dan van hun bestè
kleed bedienen. Onderfcheiden maien ten dezen op-
zigte een proef genomen, en van den invloed van
het kleed overtuigd zijnde, nam ik dan ook de moeite

•
niet om mij, ter bloemmàrkt zullende gaan, aante-
kleeden, maar liep doorgaans in eene onde jas, die ik

Nn a ge-
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gewoon was 'smorgens in huis te dragen, daar
henen. Een en andermaal had ik, dan op of
omftreeks de Pont au Change, eenen ouden water-
drager ontmoet, die mij, ftijf en gebrekkelijk zijn-

de, toefcheen weinig meer te kunnen verdlenen; de

afgeleefde man bedelde niet, maar zag mij de eerfte

maal aan met een oog, dat om ontfermingbad, en

vervolgenswischten, op mijne aannadering,de vriende-

lijite trèkken van hoop en vertrouwen, de akelige

teekenen van zijnen bedroefden toeftand, voor eenige

oaenblikken van zijn achtingwaardig gelaat. Ik gaf

hem (ledits eenige franfche ftuivers, en zekerlijk

naar mijn uiterlijk aanzien, moest hem die gift rij-

kelijk genoeg voorkomen. Na dat ik hem dezelve

voor de tweede ofderde maal, gedurende den tijd van

eenige weken, in het voorbijgaan in de hand had

geftopt, riep hij mij te rug en bood mij een dertig

ftuivers ftukje aan, zeggendet mon bon Monfieuri

asfurement, ce n'était pas la votre intention, (Mijn

goede Heer! dit was zekerlijk uw oogmerk niet).

De eerlijke arme man had gelijk, ik had hem het

ftukje onder eenige ftuivers, als zijnde genoegzaam

van dezelfde grootte, bij vergisfing gegeven, en nu

had ik zeer veel moeite, om het Jiem te doen behou*

den, daar hij deze gift, niettegenftaande*mijne ver-

zekeringen, voor mij als te veel befchouwde. Stecîifs

eene enkele maal heb ik den goeden grljsaard ni

dien tijd gezlen; weinig tljds daar na heeft de wel*

dadige Almagt zich misfchien door den dood over

hem ontfermd.
VA
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Zie hier eenige jonge lieden, twee aan twee
gaande, eu telkens allerhande teekens met de handen

makende; het zijn doofftommen, uit het bekende
Injlitut van SICARD (I> Men moet zich verwon-'

de-

(t) Daar andere fchtijvers dit Injiitut ree<*$ genoeg-

zaam hebben doen kennen , en wij ook in ons Land op
zulk eene hoogst loifelijké inrigting mogen roemen, zal
het onnoodig zijn, daar over in het breede uit te welden.
Ik zag het Inflitut vsn doofftommen te Parijs, voor de
eerfte maal bij toeval gelijktijdig, met deu Krfprins, zooti
van onzen laatst overleden Stadhouder en zijn klein gevolg,

en volgde dat aanzienlijk gezelfchap, door den Abt SICARD

CD beftuurderert van dat gefticht gelefd, door loopende het
zelve van onder tôt boven ; hier *n daar zagen wij Hom-

me endooveletterzetters, drukkers, kleedermakers, fchoen-
makers, timmerlieden enz.: vervol^ens in de zaal geko-

men zijnde, naar het openbaar onderwjs gefchiedt, en al-

waar ook het borstbeeld fiant van deu vermaarden Abt DR

L'EpKti, deed de Hr. SICARD eene redevoering, daar bij de
wljzo, waar op hij zijne leerlingen onderwees, aan den
dag leggende; en verfcheide jongelleden en derzelver Hom-

me en doove meesters gaven daar bij blljken, vnn hunne
belcwaamheld en gemaaktc vorderingen. In eene mime
tu luchttge zaal, zagen wij voorts een aantal jongensin de
beste orde, met goedegezonde fpijs, het mlddagmaal hou-
den. Van daar gingen wij door den tuin, naar de vertrek-
ken der meisjes, die wij Imgelijks aan tnfrl vonden, eu
waar onder 'er zich een* bevond, welke niet alleen flom en
«ioof, marir helaasj ookblind was; eer dit nllerbotreurcns-
waardigst fchepfel, toen eenige jarcn geledeii, door de fcjti»

Nn 3 der*
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deren, dat deze menfchen zich alleen in de'woelige
ftraten van Pafijs durven wagen; doch zij weten
zich zeer wel voor rijtuigen in acht te nemen, en al-

zoo het gevaar te vermijden, Men heeft mij verze-
kert, dat hun gevoel fcherper fchijnende dan het on-
ze, zij door de minfte dreuning gewaarfchuwd wor-
den, daar'bij dikwils' omzien, en zich digt aan de

huizen of.op de voetpaden houden; ook worden zij

ligt als ongelukkigen erkehd, en alzoo vermijd; on-
dertusfchen komt het mij voor» dat zulke lieden,
zonder leidsman door de ftadgaande, ten overvloede

een zeer zigtbaarteeken, moesten dragen, bestdunkt
mij

»
op de hoed of muts.

Dewijl men hier geen turf heeft, bezigt men in de

keukens' enz. houtskolen ; de hoeveelheid die daar

yan alleen te Parijs gebfulkt wordt, is ontzettende.
V Wij

derziekte, blind was geworden, had men haar nog'zoo
vêle teekenen geleerd, dat men haar thans door dat middel

min of meer nog iets kon beduiden, en aan het verftand

brengen; op deze wijze deed men haar ook bemerken,

dat de Hr. SICARD bij haar ftond, en het wa9 aandoen-

lljk om te zien, hoe zij zulks gewaarwordende, metzigt*

bare vervoering van genegenheid en blijdfchap, rondom

hare handen naar hem uitftrekte, en toen zij de zijne voel*

de, dezelve hartelijk kuste. Zij fcheen mij toe vijf-

tlen ofzestlen jaren oud te ^ijn — en heeft nier de onge-

lukkige reeds te lang geleefd? Waar het mij toefeheen, via
de Abt SICARD van zijne kWeckelingen aigemeen ge-

Jiefd.
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Wij zien de groote, en met horden hoog opgezette
fchuiten welke daarmede beladen zijn, langs de kaai
de TEcole, liggen benevens verfcheide fchuiten met
takkebosfen. Aauhoudeud is men daar met het
afkveren van die brandftof bezig; zulk eenejdiuit
is at fchielijk ledig; en wat is 'er ook nietnoodig, eer
hier ieder huishouding maar een klein vuurtje heeft

9
alleen om de pot op te koken. Aan het boven zoo
wel als het beneden einde der ftad, langs de Seine

9
zijn ook verbazende brandhout magazijnen, men ziet
daar houtftapels, zoo groot, alskloeke gebouwen,
en behalve deze zijn 'er nog andere dergelijke ma*
gazijnen, hier en daar in de yoorfteden, en dit ailes
wordt in deze verflîndende hoofdftad verbrand. Se-
dert lang fprcekt men daar van gebrek aan brandhout

en het is te vreezen, dat het 'er einddijk toekomen
zal. Gedurende de drie jaren, dat ik te Parijs ge-
weest ben, is de prijs daar van reeds* aanmerkelijk
toegenomen, en de zoogenaamde gemeene man
klaagde toen al, dat het voor hem fchier onverkrijg-
baar was. Men zeide toen ook, dat 'efyoortaan^
op hoog bevel, ftcenkolen zouden moeten geftookt
worden, in de meeste kantoren en vergader)>îaat«
fen van het openbaar bvftuur. Het rôoken van
fteenkolen ter verwarming van yertrekken, is anders
te Parijs niet gebruikelijk.

Boven den ingang van een Koffijhuta, <*j> de kaâï
de l'Ecole digt bij deze brug, lee&t men met* groote
letters Café'duParnasfe (Koffijhuis van den Par^s-
fus) zoo heeft men hier ook dat van Minava, Cor

NU 4 Iv!l*ïS-
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Kunsten, van PROCOPIUS (Hiftoriefchrijver ten tijde

van Keizer JUSTINMAN), het Koftijhuis Lyrique ge-
iiaam'd enz. Wdeer waren deze Koffijhuizen, de

gewone verzamelplaatfen van dichters en andere lie-
den van fmaak en letteren: welke ?er toen, naar
men mij verzekerd heeft, wel eens het een of ander
dichtftuk opfneden, of over het een of ander onder-

werp van fmaak, vernuft of geleerdheid haudelden,
Oit fchijnt veranderd: want ik ben menigmalen, door

zoo vêle verheven benamingen uitgelokt, in die

foort van Koffijhuizen geweest; docli hoorde en zag
'er al niets anders, dan in de overige (î), alwaar

men voor eenige oogenblikken in loopt, om verver-
fchingen te gebruiken, of de nieùwspapleren eens te
zien. Sedert dat de ftaatkundige inrigtingen meer
pmzigtigheid in het fpreken, zoo wel als in het
fchrijven vorderen, hoort men in de Koftijhliizen,

van welken aard zij ook zijn mogen, weinig over-
Juide gefprekken: zeldzaam vond ik 'er anderen,
dan fluisterende of zwijgende menfchen, en hoe lige

Jtan men zich ook, wanneer men aan die ingetogen-
Jieid noch niet geheel gewoon is, verfpreken, vooral

bij het lezen der nieuwspapieren.
Deze kar, of langwerpige wagen optweewielen

yerdjent dunkt mij, onze ppmerking: om dat vaat-
werk en andere koopmanfchappen, opeenegemak-
kelijke vyij^e daarop kunnen geladen worden ; zulks

(î) Naar mîj berîgt is, telt men te Parijs, tusfchen do

6 en '/po KoOijliujzei), zoo kleinen.als grooten.
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gefchiedt door middel van een windas, voorop ge-
plaatst, en door éen kruis of molen van ter zijde ge-
draaid wordende; deze kar opgewipt zijnde zoo-
danig, dat het achterfte gedeelte, aan den grond

komt, legt men de vaten of balen, in een dubbelcl

touw, waar van het eene eind voor aan de kar, en
het andere fér zelver plaatfen, aàn de windas

vast gemaakt is; op deze wijze windt men dezelve

tôt boven toé, en vervolgens, het eene tegen het
anterè^ daar op. Ik herinner mij niet deze foprt vau
karren ergens anders dan hier, en misfchien op eenige
andere plaatfen in Frankrijk gezien te hebben.
In aile handeldrijvende plaatfen kunnen zij éditer,
dunkt mij van veel mit zîjn.

v

Eene nieuwe foort van lantaarnen, (reverberes)\ve\»
ke men kortelings over deze brug çehangen heeft

*
trekken het 00g van verfcheide lieden, nu hetis be-
kend dat.de minfte. nieuwigheid jn ftaat is, om den
Parijzenaar ftaande te houden ; deze foort van réver-
bères, met glazenbollen, waarin, zoo ik meen,een
zeker lielder vocht is, moet. voordeeliger en meer
yoldoende zijn

»
zegt men? dan die welke hier anders,

gebruikelijk zijn (1). Thans wordt Parijs door om-
trent 9000 réverbères verlicht, het geen niet alleen,
tôt gernak en veraangenaming* maar ook inzonder-

heid

0) Indien Ik mij niet bedrleg, zîjn die waarrnede Rot»
Urdam, federt éen paar jaren grootendeels verlicht is, ge-
noegzaam op dezelfde wiize gemaakt, en men fchijnt \x
?ich zeer wel bij te bevinden.

Nu 5
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heid ter bevordering van de openbare veiligheid,

zeer veel toebrengt, en zekerlijk.moet het teti tijde

van HBNDUIK den IV"., toen hier in'tgeheel nochgè-
ne lantarensbranden, gansch niet aangenaam geweest
zijn, om s'avonds uit te gaan (î).

Ginds hinkt een Officier, met een houten been he-

jien, en hier zien wij een man met een' aangezetten
yleeskleur gefçhilderden neus; dit geeft aan een der

voorbijgangers aanleiding tôt fpotternij; voici; zegç
Jiij tegen zijn medgezel, une victime de Venus, et

en voila une de Mars (2).
De zeker.juist niet aangename reuk van kleine

kaasjes, fromages de .Marottes genaamd, naar een
plaatsje van dien naam in Tourahte> wordt afgewis-

(1) „ Volgens ordpnnontie van de politie, van den 12

,, Nov. i6oy, moesten.de Schouwburgen van het Ihtil

„ van Bourgogne, en van de Marais, hunne deuren, on

„ een uur, na den rhiddag openen en bepaaldelijk, om

„ twee uren hunne vertoonlngen beglnnen, het zij 'er volk

», was ofniet, ten einde het fpel, voor half vljf te eindi-

„ gen. Dit règlement had plaats, van St. Maarttmdsg

„ (11 Novemb.) if, tôt den i^den Februirij. Parijs mi
„ toen zeer verfchlllende, van het geen het nu is, 'er \va-

„ ren geene lantarens, veel flijk, zeer weinig koetfen, en

„ eene menigte roovers." Dus luidt het berigt, deswegens

In de gefchledenii opgetekendt zie, onder andere, HÉ*

Naut/r Nouvel abrégé chron. de PHi(l. de France.
(a) Dat ist Zie hier een flagtoffer van Venus, en daar

is 'er een van Mars,
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fçld, door de roze en ambergeur, die een net gekleed
Heertje, met eenen verbazende groote toevouwende
driekanten hoed (claque), onder den arm, een bri*

op de neus en boven dien nog eene verrekijker (lor
guette) in rie hand, rondom zich verfpreidt, terwijl
hij de koopvrouw in die kaas voorbij gaande, en den
neusdoek voor neus en mond houdende, op eenenge-
maakten toon uitroept : ah! que cela fent lefromagei
(ach l wat ruikt dat naar kaas).

Ziet gij daar op de kaai, tegen die rood geverwde

en met groenekranfen befchilderdewjjnkoopers, win-
kelsopeen zeer, verheven ftoel, die kloeke en dikke

tas wel zitten? het is een oesterverkoopfter, die aan
menig likkebroer, welke hier uit en ingaat, een of
meerdozijnen (i) yerkoopt, als ftrekkendc ook in
zonderheid tôt verfrisfchingvan door het drinkenver-
hitte magen. Doch hoe zeer *er te Parijs, ook een
aantal lieden zijn, die zich in het drinkeu te buiten
gaan, -vindt men 'er echter in den kriifg van ordc-
lijke burgers of, zoogenaamde fatfoenlijke lieden

p
geene van die foort, dat wij volhouders, jautjes of
zwierbollen noemen; gelljk men die, bij ons Hol-
landers, onder die klasfe, niet zeldzaam aantreft;

zelfs

(t) De Oesters verkoopt men hier bij hetdozljn, en
Zatm, Kabeljaauw of Lcng, bij ftukken of motcn verktq-
pende',' fteken de vischvrouwen daar in een fpeld, om de
dikte van de ftukken of mooten, alvorens zij die afthijdon

te bepalen ; wordeude dezelve alzoo \mt mate van derze!-

ver dikte bedongen.
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zelfs bij de ongeregeldfte en losbandigfte levenswiiza

.

heeft 'er hier onder dezulke, indien ik mij zoo eens
ma'g uitdrukken, nog een foort van fmaak, en wel-
yoegelijkheid plaats, terwijlonzeHeeren volhouders
zich veel al fchijnen toe te leggen, om zich door
bnbefchoftheid en flordtgheid, op de walgelijkfte
wijze té onderfcheiden.

Men zou niet zeggert, datde Seine, welke wij thans
in eene aanmerkelijke diepte, tusfchen de fteilemu-

ren van dekaaijen zien ftroomen, en waar van de bed-

ding zelfs veelal aan de kanten droog is (i), des

winters zoodanig kan zwellen, dat zij hier buiten
hare oevers loopt, en de kaaijen enz. rondom over-
ftroomt; dit gebeurt echter nu en dan, .en heeft

kort voor mijne komst te Parijs nôg plaats gehad.

Deze rivier haren oorfprong nemende, in het gebergte

van Bourgogne, eenige uren van Dyon, ziet haar

water door het flijk en krijtachtige aarde, welke het

mede voert, doorgaans witachtig; doch verandert

bij fterke regcnvlagen, in deze ftad vallende, op

eene onaangename wijze van kleur, vertoonende zich

dan,

O) Daar'er hier en pjnds, langs de kaaijen fteenen trsp-

pcn zijn, naar het water geteidendc, en waar mede men

alzoo ook , op die droogten langs het zelve kan komen,

zijn dezelve, daar door en door het geen men 'er van ho»

ve.i van de kaai inwerpt, veel al overdekt, met allerlei

onreinlghcld ; en de zon hier op brandende, wordt men

zulk*, over het verheven voeipad langs de Seine gaande,

dikwijls cp eene gansch niet aangename wijze gewaar.
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dàn, door den fterkenftroomen, waters; welke'eruit
degoten en riolen van terzijdeinftorten, en waar mede
de zoo morfige ftraten en ftegen, van deze ftad, als
dan zijn afgefpoeld, omtrent zoo zwart als inkt; en
naauwelijks is zulk een bui over, of de waterdrager»

gaan al weder aan het fcheppen. Vêle vreemdelin-

gen krijgen ook van het Parijfche water den buikloop,
gelijk te Rotterdam en elders van het Maaswater.
Een lepel vol goede azijn in eene fîesch van dat wa-
ter, tôt drank gefchikt, gedaan, wordt hier als een
behoedend middel tegen de lastige en bij fommigen
misfchien fchadelijks uitwerking van het zelve op-
gegeven. Naar men mij yerzekerd heeft, is de Seine
in deze ftad en daar omftreeks gansch niet vischrijk.

Daarakomt de prachtige Keizerlijke koets, vooraf-
gegaan,omringden gevolgd van wachten, hovelingen
of hooge ambtenaren aanrollen, en hier draagt men
eenen Qervende, op wiens getaat niet dan fmerte en '

ellenden te lezen is, op een zieke baar naar het gas*

huis.

Deze jonge lieden, met hunne niet onbevallig
ftàandekneveltjes,eerfte beginfelen van hunnen baard,

zou men welligt voor kweekelingen, in den krijg3-
dienst aanzien, ondcrtusfchen zijn zij van eenen ge*
heel anderen opleg: hetzljn jonge fchilders, beeld-
houwers, pîaatfnijders, ofdergelljken (i).

Wat of die man en vrouw, ginds op de kaai,
de

(t) Toen Ik te Parijs kwam, en eenlgen tijd daarna
fcheen dit de mode onder de jonge kunstenaari te zijn.
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de fEcole, tegen over elkander, opeenen zekeren af.
ftand ftaande, malkander bij afwisfeling toeroept.11,
het zijn lieden, die eene verkorte gefchiedenis vanP<r-
rijs, met vragen eu antwoorden verkoopen, en de-

zelve, de eene vragende, en de andere antwoor-
dende, opzeggen (i). Zoo iets, verdiende-dunkt
mij in andere landen wel nagevolgd te worden. Ook
zagik hier omftreeks dikwijls een man, met een re-
delijk goed Stand-Microscoop, aan de voorbijgaau-
de, welke zulks verkozen allerlei voorwerpen voor

een paar oortjes vertoonende.
Hoe vêle onderfchelde werkzaamheden, en dik-

wijls geheel tegen elkanderen inloopende bedoelingen,
ziet men hier niet ; hier een Officier en daar een Ge-

neesheer, een Advocaat in zijn pleitrok, met een
pak met papteren onder den arm, gerîoegelijk daar

herren tredende, en een Client, die met een kloppend

hart, het gerigtshof nadert; een geestelijke in zij-

nen ftatigen tabbaard, en een wonderlijk toegetakelde

potfemaker, elkanderen fchier tegen het lijf loopeude.

Zoo even lazen wij in een open liggend boek, bij

een'oudebdekverkooper, dagelijks langs de kaai uit-

ftallende, een fraai zedelijk vertoog, en waarfchu-

wing tegen het verleidelijke van den wellust,en op het

zelfde oogenblik lonkt ons een bevallig gerijfelijk jtif-
fertje

(i) s'Avonds zag ik deze lieden, verfcheiden malen,

op zulk eene wijze lezen, ieder met een van papier ge*

maakte lantaren in de hand.
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fertje vriendelijk toe. Deze aan d«v infpraak, van
zijn goed en menschlievend hait gehoor gevenctc,
reikt eenen ellendige een aalmoes toe, terwijl gène
meteenverdacht gelaat, houdingenuiterlijk aanzien,
daar peinzende henen fluipt, en misfchien bij zich
zelven, den een of anderen roof en moord beraamt.
Verfpieders en wachters van de politie, krioelen hier

met guiten en eerlijke lieden van allerlei rang en ftaud
onder elkander. Ailes ja de door zelfverveling
gedreven, en hier voort geftuwde menigte ledigloo-

pers ^ fchijnt'erwerkzaam en bezig; geen oogenblik
of men ziet op deze bfug zelfs, verfcheide rijtuigen

van boeren, werklieden, heeren enz. te gelijk, die
elkander voorbij , en wel eens in de wielen rij-
den. Die hier niet aîn gewoon is, raakt fchier ver-
bijfterd, zoo door dit aanhoudend gewoel en gewe-
mel, als door het vreesfelijk geraas, dat daar bij
plaats heeft: niet alleen op de brug, maar zelfs be-
neden en ter zljde van dezelve, waar men zijn oogen
wendt, is ailes werkzaam, en in eene aanhoudende

,

beweging: het klapperen vatf een watermolen, het
geklop van een aantal waschvrouwen, het ge-
fchreeuw der fchuitevoerders, de onderfcheide ftem-

men en toonen, van eene groote menigte fchreemven-
de kramers, en kooplieden, het rinniken van een
paard, het balken van een ezel, het loeijen van run-
deren, het blaten van fchapen, het blalTen van hon-
den het geluid van velerlei gevogelte, op de nabij ge-
legen kaai, het klappen der zweepen en geroep van
gare, gare derkoetfiers, voerlieden,kruijers en dra-

gers,
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gers, de fchorre ftemmen, van een paar liedjeszan*

gers, met de valfche toonenvan hunkrasfendeviool,
het gefclial vau een goochelaarsof potfemakers trom-
pèt, de bellen van .fommige karpaarden, het geluid

van een draaiorgel, en wat al niet meer? Aile deze
weinig overeenfteramende klanken vermengen zich

met de fchelle en welluidende toonen van een talrijk
veldmuzijk van/een aannaderend régiment en ailes
wordt door het onafgebrokengëraas, van den ftroom

Van rijtuigen, .het getrippel der paarden, en het
brommend geruisch der honderde voetgangers, als

door eene foort van aanhoudende bas vergezeld.
Hier voelt men zich door demuzijk, en zoo vêle

levendige tooneelen opgeruimd, en tôt vrolijkheid

geftemd; eene menigte volks zet het op een loopen

naar de kant van de brug au Change — wat of daar

te zien is ? — Helaas ! een paar rampzaligen, die naar
de guillotine gebragt worden; zij zijn, op een kar

gezeten, welke wij op die brug langzaam zien rij-

den, aan hunneroode manteltjes ligtelijk te onderken-

nen. Intusfchen fchijnen zij, die daaraan den ingang

van de plaats Thionville, zoo aandachtig naar, Polichi*

tiello (de ronzebons)ftaan te kijken in hunneaàndachc

iiiet geftbord of afgetrokken te worden, zoo min

door den toeloop die zij, welke men ter dood ftraf

geleid veroorzaken, als door de lijkkoets (i), die

hier

(i) Het gebruik van lijkkoetfen (Corbillards), h hier

aigemeen: zoo dat ook zij. die misfchien gedurende hun

leven niet reden, eer zij begraven worden, door paarden

eeiu>
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hier achter hun henen voor bij rijdt. Nog lange zou-
den wij ons met het befdiouwen van de fteeds afwis-
felende tooneelen, opdeze brug bezigkunnen houden,
enhleren daar welligt ftof tôt min bf meer aangename
of nuttige opmerkingen, en befpiegelingen vinden;
doch daar wij nog cené andere merkwaardige plaats
van,deze hoofdftad te bezoeken hebben, willen wij

ons thans, llever daar henen begeven.

eens worden getrokken, even zoo wel, aïs de vadzige wel-
Justellng, die bijlm noott de ftraten betreedt. De kerkho.
ven in de voorfteden of buiten dé ftad zijnde, zou het
derwaarts dragen der lijken te moeijelijk vallen. Ik herin-

ner mij ook niet hier gebruik te hebben zien maken van
doodbaren: dekistbij denlijkdienstindekerk, envoorts,
gedragen wordénde, gefchledt zulks door vier nmnnen,
op twee dvvars ftokken ; en dat mij zonderliog en eenig-
zins afzigtelijk voorkwam, was, dat In het middeu van
ieder dier dwarsftokken, eene Ijzere pen ftak en deze peu-
neri hoewel zeer korc geftoken werden, in daartoe ge-
maakte gaten, in de kist, zekerlijk tegen het aftchuiven,
Mj het aftrsden van trappen enz»

Oo
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VAN DEN TUIN DER.

T U I L L E R I E N

EN

CHAMPS ELTSÊES.

«L*aat ons over de plaats du Carouzel (i),
en midden door het paleis der Tuilkricn gaan,

en zoo den tuin intreden; van daar zullen wij

den zelven, het best kunnen overzien. Ik heb

deze

(i) Deze plaats Is haren naam verfchuldigd aan de fées-

ten van LODEWIJK den XIV. In de luisterrijke tornooifpe-

len, W2ar bij deze Monarch eene ongehoorde pracbt t«
toon fpreidde, zag men vier natien, en onder andere de

Turkfchej waar van de kleeding geheel denkbeeldig vleu-

gels vertoonde. Daar nu deze natie op de hoekçn ge-

plaatst was, werd dat, zeer nitgeftrekte vierkant (quarré)

genaamd, qUarrè aux ailes, (vierkant met vleugels), en

door verbastering Car-ouz-ele. Zie de gegraveerde be<

fchrijving van de feesten van LODEWIJK de XIV. BiMkrtk

van Verfailles,
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deze openbare wandelplaats, voor de eerfte

maal zieude, dat gezigt, op verre na zoo treftcndc,
fraai en luisterrijk niet gevonden, als ik, volgens
de zoo veel belovende befclirijvingen, die ik daar

van gehoord en gelezen had, natuurlijk moest ver»
wachten, Regt voor ons, zien wij, over een ruim

en zeer regelmatig verdeeld bloempark, en ronde

water kom, door eenebreedelaan, aan beide zijden,
met lommerrijke vakken van hooge wilde kas«

tanje boomen, over eene andere veel grooter ronde
waterkom, het hek dienendé, tôt eenen uitgang

op de plaats de la Révolution, of de la Concorde,

en door dat hek, over die plaats, altijd regt uit
ziende, door de lange breede, tegen eene hoogte
oploopende laan van de Champs Elyfées, tôt de
barrieren des Bons Hommes, of de la Conférence.
Aan beide zijden van dezen tuin is een verhe-
ven, zoogenaamd terras, met een paar rijen nog
jonge boomen, insgelijks regt en regelmatig beplant ;
aan eene menigte, zoo marmerenals metalen beelden,
ontbreekt het hier niet; wij zien dezelve op eene
evenredige wijze, door en langs den ganfehen tuin
geplaatst ; grootendeels zijn het kopijen van beken-
de antieken, en de overige raeestal van beroemde
Franfche meesters, zoo als COUSTON, COYSEVOX,

LE PAUTRE en eenige andere.
Beklimmen wij het terras ter linker zijde, langs

de kaai van de Seine loopende, en van waar men
alzoo een aangenaam gezigt heefc, om met onze
Wandelingen een begin te maken. Onlangs bewonder-

Oo a de
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de ik de befcheide wijze, waarop zich een fchild-
wacht, aan het hek, Jbij den opgang van dit ter»

ras ftaande, jegens een bejàard, en zoo het fcheen

arm man gedroeg, fedcrt eenige tijd, was 'er be-
vel gegeven, om gecne anderen, dan, zoo als men
het noemt, betamelijk gekleede perfonen, tôt deze
wandeling toetelaten; daar nu deze man, een gelapt
kieltje aan hebbende, het hek binnen wilde tredtn,
verzocht hem de fchildwacht, met bijvoeging der
reden, om te rug te keeren, waarop de andere, op

eenen vrij bitfen toon antwoordde, „ on m'avait

,, bien dit que depuis quelque temps l'entrée de ce

,, jardin était défendu aux chiens', mais je ne fa»

„ vais pas encore que cet ordre s'étendait ausfi. jusgu'

„ aux pauvres. — Enfin il y a peut, être des gens

„ qui ne peuvent pas fouffrir le fouvenir de leur

„ ancien état, et tant pis pour eux (i)." Hedaard

en vriendelijk beantwoordde de fchildwacht, deze

aanmerkingen, met te zeggen. ,, Mon anrl Ji le

„ jardin m'appartenait, je vous en accorderais la

„ jouisfance, de tout mon coeur; maintenant je fuis

j, obligé d'ohferver ftrictement ma configne et ce

,, ferait bien malgré moi, fi j'étais contraint a cet

(\) Datis:„men hadmijwelgezegd,dat federt eenigen

„ tijd, de ingang van dezen tuin, voor de honden verbo-

„ den was; maar ik wist nog niet, dat dit bevel zich

„ ook tôt de armen uitftrekte. —— Doch 'er zijn misfchien

„ lieden, ^ie de herinnering aan hunnen vorigen ftaat niet

„ kunnen verdragen, en des te flimmer voor hun."
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5»
*Jfit à h moindre rigeur," (i) Deze gepaste

waarfchuwing, was dan ook genoegzaam, en de

arme man ging henen.
Het getal der wandelaars, is noch niet aanmerke-

lijk; na de maaltijd, en tegen den avond, zal het
'er vrij wat drukker zijn. Hier onder bemerken
wij, in het minst bezocht wordende gedeelte vau
den tuin, een naar het fchijnt verliefd paanje; arm
in arm, en hand in hand, zachtjes henen dvvalen-
de, elkander nu en dan, eens lonkende aanzien,
en nu en dan een woord toefprekende. Een kus

durft

(O — *i Mijn vriend, indien de tuin niij toebehoor-

?,
de, zou ik'er u, met al mijn hart, het gcnot van toe-

,, ftaan, thans ben ik verpligt, om mijnen last, betrek-

,, kelijk dezen post, naauwkeurig in acht te nemen} en

„ het zou wel, in weêrwil van mij zelven zijn, indieu

„ ik, ten dien opzlgie, tôt de minfte geftrengheid werd

„ genoodzaakt." Het is niet te verwonderen, dat men
meerraalen dergelijke trekken onder de Franfche krljgsh'e-

den aantrcfc : wljl 'er zich onder dien ftand, als daar toe
verpligt zijnde, lieden van allerlei klasfen, aanlcg en ge-
tardheid bevinden, het geen toch, bij andere natlen, op
verre na zoo aigemeen het geval niet is. Hoe veel

echter verfchillen deze van hun, die, onlangs, in' hec

deernlswaardig Lubek, zich aan de zoo verregcnnde af-
grijsfelijkheden hebben overgegeven, dat niet minder
dan de naain van eenen VILLERS noodzakeiijk is, om
dezelve geloofwaardig te dpen zijn.

O03
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durft men wel niet wagen; doch de opwekking
daartoe laat zich duidelijk bcfpturen, ach waarom
is men thans niet geheel alleen: nu dientmeu, aan
de hier zoo veel gezag voerende welvocgeUjkhcid,
toch gehoor te geven. — Met fchijnen nog zeer
jonge lieden — gelukkige oogc'nblikken — niisfdiicn
gevoelen zij die eerfte pas omloken, krachtige eu
liartelijke liefde, dieu waren wellust, waar vau de

herinnering, zelfs voor ieder, die denzelven {ledits

ecnmaal gevoeld heeft, nog zoo aangenaam, eu
(treelende is; de verrukkelijkfte beeîden, van genot

en zaligheid, door de levendigfîe verbeelding ge-
fchapen, en door het vuur der jeujd gckoesterd,

vertoonen zich aanhoudend, voor huiinen opgeruim-

den geest, begeerte en hoop brengen hunne zielen,

in de geltikkigfte gefteldheid — welligt wanen zij,

dat deze liefde eeuwig zal dnren, en hoe ligt zul-

len zij vooral, hier te Parijs, uit dien zoeten

droom ontwaken. Doch laten wij hun althans niet

ftoren door onze befpiegelingcn verder voor te

zetren; maar liever onze wandeling vcrvolgen.

.

Van de andere zijde, van dat terras afziende,

pntwaren wij, over en langs de Seine, grooten-
dccls «dezelfde voorwerpen, die wij reeds, op c!e

Pont Neuf zagen, hoe wel van eene andere zij-

de, en op eenen onderfeheiden afftand. Ilet gewoel

op de nabij liggende brug, Pont Royal genoemd,

en daar bijgelcgen kaaijen, is van hier zeer onder*

fcheidenlijk te zien. Op de, om hare fçlioone en be-
'* val
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vallige bouworde, wel belienswaardige, brug,
ter regter zljde wat verder gelegen en Pont de la
Concorde genaamd is het minder druk, omdat die
brug aan eeu der uiterfte en minderbevolkte deelcn
der ftad gelegen is. Des kaai regt hier tegen-
over, wordt naar den Keizer, quai BONAPARTE

genaamd, het aaiimerkelijk muurwerk, van gchou-

wcn fteenen, langs het water, is onlangs ccrst
voltooid geworden. Op die kaai zien wij eenige
aanzienlijke en fraai gebouwde hôtels, zoo als dat
van het Legioen van Eer, (voorheen van ZALM),

en wat verder dat van de Bataaffche Legatie, van
achteren hier uitkomende, en al zoo, ook eeu
aangenaam gezigt op de rivier enz. hebbende.
Tegen over de brug de la Concorde, zien wij het
paleis en fraaije vergaderzaal van het Wetgevcnd
Ligdiaam, voorheen van den Raad der Vijfhonder-
den.

Hier onder, op den kaai, langs den muur van dit

ttrras, zien wij eene menigte achter elkander
ftaâiide overdekte rijtuigjes, voor vier. perfonen,
door een paard getrokken wordende, welke gedu-
rig over en weder naar St. Cloud, Vtrfiùlles en
St. Germain enz. rijden; als men de vier plaatfen
betaalt, kan men aile oogenblikken vertrekken, an-
ders moet men wachten, tôt die vervuld zijn, het

geen doorgaans, ook nog al fpoedig gaat. Men
vindt ook dergelijke rijtuigjes in eenige andere voor-
fteden van Parijs, voor de daaromfireeks gelegen
plaatfen; doch waarom men aan dezelve deu wei-

0 0 4 uig
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nig kiefchen naam van pots de chambrf (waterpot-
ten) geeft, weet ik niet.

Verder voortgaande, opt dit terras, zien wij hier
eenige onlangs gemaakte veranderingcn, en nieu-

we Veplantingçn, zekerlijk tôt verbetering verftrek-
kende; doch waarom heeft men, het groote pleifter
beeld van den waardigen ROUSSEAU, dat hier iti

een klein tuintje, onder het lommer van eenigen-

boomen plagt te ftaan, weggenomen, en geen mar-

mer in de plaats gezet? Voor mij was het altijd,

eene aangenarae herrinnering, wanneer ik hier de

afbeelding van mijuen goeden JEAN JACQUES zag.
Ja! hoe zeer yelen zijn roem thans ook trachten te
verdonkeren, en hem zelfs in

»
verachting pogen te

brengen, zoo lang de menfchen nog eenigzins hun-

ne waarde blijveu gevoelen, en het gezond ver-
ftand niet ten eencmaai door drogredenen, of

gewcld onderdrukt is, zal hij toch altijd nog war-

me vrietiden bluven behouden.
Laat ons nu in den tuin aftredcn, en den grooten

vijver, aan het eind van den zelven, meer van nabij

bezien. Deze vijver zou, naar men verzekert, juist

zoo veel voeten pmtreks bevatten, als de gan-
fche tuin, van het hek, aan de plaats de la Cc/<-

corde,\ tôt Jict paleis toe, lang is; dit zou men,

op het oog, niet denkeii. De liefhebbers van
fchaatfenrijden, genoegzaam in geheel Parijs,
daar toe geene gelegenheid yindende dan hier (i),

dient

(i) Want de Seine, ftroomt in den winter te fte»k,

on
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dient deze vijver, zoo dra daar In het Ijs maar
eenigzins bruikbaar is, tôt een aigemeen lijpcrk,
en wordt dan, als niet zeer uitgebreid zijnde, al
ligtelijk te bekrompcn; met dat al zag ik, dat ge-
kras en gewemel, altijd nog al met geuoegen, gc-
lijk ik daartoe, gedurende mijn verblijf te Parijs,
meermaien gelegenheid had : immers herinnerde het
mij aan de zoo drukke, en onderfcheiden ijsver-
maken, op de velden,,.meren en ftroomcn van mijn
Vaderland.

Het gelaat van LODEWIJK den XVI, dat men in
de aderen van het marmer, op een piédefial, van
een der beelden, om dezen vijver ftaaudc, meent te
vinden, wordt door menig een, die het hier komt
opzoekcn, met aandoening, en eene foort van eer-
bied befchov.vd.

De menigte ftoelen, die wij hier tusfchen de boo-
men

om dlirt te kunnen vriezen en gebeurt het al eens, dap

het ijs zich hier en daar vast zet, dan is het natuurlijk

meest al te ongelijk, om op fcli3atfen te rijden, evenwel
heb ik zulks irl Januarij 1803, langs de kanten, voor de
Munt, zien doen. Bij zeer hoog water, levert het veld

van Mars overftroomd "en bevroren zijnde, wel eens
eene mime bran voor de fchaatferijders op; doch gedu-
rende mijn verblijf te Parijs, is dat althans niet gebeurd.
De Franfchen mogen goede danfers zijn; wij Hollanders
zijn hun ver deu baas, in het fraai en bevallig fchaatferi-
rijden.

Qo 5
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men vindcn ftaan, of die 'er op ganfche ftapels opge-
hooptliggen, doen ons zien, dat dit gedeelte van de-

zen tuin, het meest bczocht wordt, hier vinden

wij ook al een aantal, zoo jufFers als heeren zitten,
of heen en weder w.andelen. Deze ftoelen kan

men van lieden, die daar toe het voorregt ver-
gund is, voor twee franfche ftuivers huren, en 'er
dan eenen ganlchen voor, of namiddag gebruik van
jnaken.

Die kloeke, v/elgckleede en ftatige matrone, wel-

kc ginds een weinig van het gewoel verwijderd, met
jeenige papieren in He hand, heen en weder loopt,
vcrhuurt, voor eene of twee Franfche ftuivers het

ftuk, de nieuwspapiercn van den dag, ter lezing;
hare klanten ziet men ook, daaromftreeks ziitcn,

lk zelf breng hier dikwils- een uurtje, op die wijze

door; zij wect rolj veeltijds te zeggen, welke cou-

lanten de belangrijkfte zijn, en wil ook wel eens

praten; oppervlakkig is zij mij dan voorgcko*

men een rond' en goed yvijf te zijn.
Zij, die daar in het hof liveret gekleed, met eene

nieesterachtige houding, henen ftappen, zijn op*

pasfers, beftemd, om velerlei ongeregeldheden voor

te komen, en te zorgen, dat de verordening-

opzigtens, dezen tuin worden in acht genouien,
wakende alzoo tegen het befehadigen van beelden,

boomen en planten, het afplukken van blocnïen,
het rondloopen van; allerlei foort van kramers,. het

wancelen, of flechts doorgaan van niet behoorlij*

&'
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gekleede lieden, waaronder men half naakte vrou-
wen éditer niet fchijnt teverftaan; gelijk mede te-
gen de honden (1) enz.

Dat de zoo nette,* en rcgelniatige bloemperken,
door liekjes, van boonftaken en bout, naar het
fchijnt uip*(i!:kebosfen, afgefchut"zljn, is mij altijd
fnisfelijK en weinig overeenftemmende, met het ge-
heel voorgekomen, dit fchijnt men eindelijk ook te
zien; hier en daar is dan alrede begonnen met 'er
andere om te maken, deze zijn van gevlocliten
draadwerk, dat zeker wel netter, doch tevens zeer
ftijf ftaat, gelijk dat, in dezen tuin, inalleh opzig-
ten de fmaak is.

De tweezwanen, in den middelften vijver van
het bloemperk, hebben nog zeer veel bekijkers, de-
Wijï die vogel hier niet aigemeen bekend is (2), deze

zijn

(O Toen het bevel, dlenaangaande, pas^ werd'uitgo-
voerd, veroorzaakte dit geen gering gemor, ondor ver-
fcheide lieden, die gewoon waren, hier dagelijks infcfchien

met hunnen eenigen getrouwen medgezel, te komen wan-
delcn. Zelfs zijn daardoor, hooggaande onaangenaamhe-
den,, tusfchen fommige.swandelaars en de oppnsfrrs voor-
gevallen.

(a) Hoe wel *er, in de ménagerie van den pîanttuîn,
ook een of twee paar gehouden worden. Ook heeft men
darr eenen Ooijevaar, welke insgelijks, als een hier
zeldzanie vogel befchouwd wordt; naderhand heb ik 'er
een, bij een' vogelkooper op de plaats voor de kerk Se,

Ger*
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zijn aan Keizer NAPOLÉON door de ftad Amiens

bij zijne intrede aldaar gefchonken, zijnde dit, vol-

gens berigten des wegens, eene aioude hulde, wel-

ke men daar gewoon is, aan zijnen opperheer, bij

deszejfs intrede te bieden; veel ruimte om te zwem-

men hebben die dieren hier wel niet, doch wor-
den anders wel verzorgd. Zelfs is 'er het houten
huisje, aan den kant van dien vijver, opzettelijk

voor gemaakt (i). In de, aan beide zijden van het
bloémperk, kleinere vijvers, of gemetfelde water-
fcommen, met kale fteeuen boorden, gelijk zij hier

elle zijn,*ziet men eenige goudvischjes, doch ik ge-
loof niet,*" dat zij 'er in voorttelen, misfchien uit-

hoofde van de ondiepte, en om dat 'er hoegenaamd

geene water planten, in of om groeijen. 'sZondags

en bij plegtige feesten wordt de wandeling in

<jlit bloémperk veraangenaamd, door de waterfpron-

gen, welke men uit de vijvers doet fpelen. Wat
yerder in den tuin, tusfchen het geboomte, ziet men

een paar andere langwerpig vierkante bloempeiken,
wel

Germain] Pduxerrois, zien ftaan, en befpeurde dat vê-

le i van de mcnigvuldige bekljkers, 'er den naam niet cens

van vvlsten. <*

(i) I3ij deze vijver glng de Heer CHARLES, in 1783

voor de eerstemaal met eenen luchtbo) op, gevuld met

ontvlambarelucht s weinig tijds te voren had MONTGOLFIER
>

de eerfte lucht reis ondernomen, met eenen bol» waarin

de lucht door middel van vuur verdunu* was.
-
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welke men denwijdfchen, dogweinig voegendennaam

van Cirques (renperken der ouden) geeft ; misfchien

om dat in het eene, de beelden van ATALANTE

en HIPPOMENES, door LE PAUTRE, ftaan; aan
het een eind van ieder dier bloemperken, heeft

men dan ook een wit marmerebank, in den antieken
fmaak geplaatst. Toen ik pas te Parijs kwam, en
zulks in de Lente was, roemde men mij, als een
Hollander, met de bloemen -tee!reenigzinsbekend,<
die-bloemperken omgemeen; ik ging de pas ontlo-
ken Hiacinten en Tulpen, dan zien, en vond 'er
naar mij voorkwam, niet anders dan die foort

van goed, dat men te Haarlem en daaromftreeks
bij den hoop, voor eenen geringen prijs ^oopt.

De menigte wandeiende perfonen, die zich voor
het middagmaal nog eens komen vertredeu, is aan*
merkelijk toegenomen, doch nu zien wij, eene
zekere ktasfe komen, terwijl eene andere we-
der henen gaat: .vêle lieden juist, niet tôt die van
den eerften rang behoorende, eten te drie of vier

uren, terwijl gène gewoon zijn, om zich te vijf, of
zes uren, ja zelfs later aan tafel te zetten ; als de
eerstgenoemde dus henen gaan, om te eten, heb-
ben de andere nog een paar uren tijd. Ik herin-

ner mij ter dezer gelegenheid, een foort van oud
versje, waar na men kan afmeten, hoc zeer de le*

venswijze veranderd is; dus luid het:

„ Lever
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„ Lever a cinq, dîner a neuf;

„ Souper a cinq, coucher a neuf,

„ Fait vivre (Pans nouante neuf." (i)

De fchouburgen te Parijs beginnen eerst 's avonds

om zeven uren, en evemyel is zulks, voor eenaaw-
tal lieden, die'clan het middagmaal nog niet ge-
nuttigd hebben, veel te vroeg.

.
Hier omftreeks het middagmaal willende houden,

behoeven wij niet ver te gaan, men vindt om dezen

tuin \eifche\den\Lck$(restaurateurs). Devoornaamfte

en zelfs een der voornaamftevan Parijs is VERY; wij

zien zijnehuizingaan het terras, ter regter zijde, Ttr»

rasfe des Feuillansgenaamd, en beneden hetzelve, te*

gen dat terras, eene ruime en fraaije tent, van geftreept

doek, met zwierige roode franjes; deze tent aime*

de aan VERY behoorende, dient des zomers voor

een koflijhuîs, waar men allerlij ververfchingen,

van de fijnfte en beste foort, zoo als onderfcheiden
ijs» forbets enz. kan bekomen, en alwaar men
door een aantat, zeer net gekleede, en vlugge

knechts (a), op zijne wenken gediend wordt. Wil

men

(t) Dat Is» „ Opftaan ten vljf uren, het middagmaal

,,
' hoiiden om negen,

,, Het avondmaal houden om vljf, tebed

gaan om negen,

„ Doet negen en negentlg jaren leven.1'

(a) De knechts, in de koftîjhulzen, en bij de Koki,

tioemtmen te Parijs garçons, (jongens), anderen zelfs
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men hier of cidre (appel drank) drinken, dan gaat

men bnder het terras door, in eene fraaije wel iiigerig-

te kelder; zijnde aardigbefchilderd, en met fpiegels

verfierd: want in de tent, wordt de genoemde

drank niet verkocht, tegen den avond kunnen wij
die tent bezoeken, wanneer het, en indien het goed

weder blijft, zeer druk zal zijn; thans treden wij
lieverde fpijs zal in, om wat te eten: — Degroot-
fte lekkerbek, kan op een ofandere nog openftaau-
de plaats, aan een der tafeltjes in deze ruime en bc-
vallig verfierde zaal, nederzitten. Welk eene aan-
rherkelijke verfcheidenheld van fpijzen, en dran-
ken, vinden wij niet op de net gedrukte, hier en
daar op de tafeltjes liggende lijsten ! De crvarenfte

t navolgers vanLucuLLUS of de APICIUSSEN, vinden
hier dikwils geregten, die zij nog nictkenden : want de
vérdienste van eenen goeden kok beftaat niet al-
leen in het berciden van eene menigte fpijzen,
maar hij moet ook inzonderheid rijk zijn in het uit-
vinden van nieuwe fchotelen, ter onderhottding van
eene aangename verfeheidenheid, op den prachti-
gen disch ; vooral te Parijs moet een kok,. wil hij

roem verwerven, en daar door veel aftrek hebben,
zoo wel als eenen modekraamfter, klcOrenmaker,
behanger, gedurig wat nieuws weten uit te den.
ken; waarom men die ftad, dan ook te regt als de
hooge fchool der keukcnkunst, en den zetel der

ver-
Wmû bedlenden worden gevvoonlijk, wanneer men hun-
«eu naam niet weet, Monfitur (Mijn heer) geheten.
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verfijnste lekkerbekkerij kan befchouwen. De jaar-
boeken, federt eenige jaren, onder den titel van
Almanach des Gourmands (i), uitgegeven, doen

ons

(t) In het begln van dit wérk, inaakte ik van die
Almanach reeds gewag. Zie bladz. 68, dezelve zijn

nog door twee andere deeltjes, voor i8o5 en 1807 op-
gevolgd geworden. In het 5de, of tôt hier toe laatfte

deeltje, viudt men onder andere eene omftandige befchrij-

vlng van een gebraad, het geen genoemd wordt t gebraad

zonder wederga; om het zonderlinge van dit geregt, zal

ik 'er hier kortelijk een denkbeeld vangevent verfchelden

vogels van opklimmende grootte, worden in elkanderen

geftokent men begint, met een zeer klein gevuldvogeltje,
bec-fque genaamd, dit fteekt men in een ortolaan, deze

weder in een leeuwerik enz., ftoppende alzoo zeventien

vogels van onderfcheldene grootte en foorten, waar van 'er

eenigen met fpek omvvonden moeten zljn, In elkanderen ;
de laatften van allen is een trapgans; de ledige plaats, dlé

daar in nog mogt overbîijven, wordt met kastanjes enz.,
aangevuld, zoo dat ailes welflult. Dit geregt is niet vol-

flrekt nieuw, zegt onze fchrijver; de Rotnelnen, en zelfs

onze voorouders (de Franfchen) kende de wijze van de

dieren, zoo van het land en uit het water, als vllegende

In elkanderen te ftuiten ; doch geefc bij, als eenen nieuwe

ultvinding, onder anderen op een foort va» fuikergoed

(bonbons), dat men de naaui van kogels van jfena (bou-

Jets de Jena) gegeven heeft, en dat zeer lekker zljn

moet, vervolgens zegt hij, dlèn nangaandet ,, wanneer

„ men ons nog eenige bomme van Austerlitz, kogels

„ van Marengo enz,, geeft, zullen wij eene gefulkerda

** ai*
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ons de vorderiugen, en nieuwe uitvindingcn dier
kunst, benevens de voornaamfte bijzonderheden,
daartoe betrekkelijk, geregeld kennen, en maken
ook van de goede inrigting, en verfcheidenheid van
fpijze, welke men bij den Hr. VERY vindt, met
lof gewag, en zekerlijk, al is men zelfs geen lck-
kerbek, en al komt de maaltijd hier vrij hoog te
ftaan, verdient éditer dit huis als iets opmerkelijks
wel bezocht te worden.

Nu hervatten wij onze w'andeling weder in dat
gedeelte van den tuin der Tuillerien, alwaar zich de
menigte thans bijna verdringt. Een groot san-
tal heeren en juffers, naar de mode, gaat gedurig

op en neder, in een klein gedeelte van een laan,
tusfchen omirent 16 boomen; waarom ik hier dan
ook, dikwijls hoorde zeggen, van deze wandeling
fprekende: „ allons nous promener entre les feize

„ arbres»'* (Laat ons tusfchen de 16 boomen gaan
wandelen.) Aan beide zijden van die wandelplaats

voor en tusfchen die boomen, zien wij dan ook eeu
aantal, naar den fmaak uitgedcste, en opgefchikte
lieden, van onderfcheiden jaren en kunnen, in ver-
fcheiden rijê'n achter of op eene onregelmatige wiji

zen, door elkanderen zitten; de verfchillende klee-
ding, houding, gelaat enz., van velen en de aunge-

le-

„ artillerie hebben, die zonderllng roemrljk zijn zal, en

i, niet zal kunnen mfcfen, van de lekkerbekken met de

„ krijftjjuinst, zoovijandlg, van die vandenmond, te ver-
^ioenen.'' f/rm-.
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legenheden van fommige bekenden, leveren hier geen
geringe ftof, tôt een veelal hekelend onderhoud op.
Hier ziet men eene vrouw, die 'er wel uitziet, doch

men vindt haar fmakeloos gekleed, of onbevallig van
gang en houding. Een jong heer, die daar peinzen-
den henen treedt, kan men niet lijden, om zijn, air
bourru et mifantrope, (kwintig en menfchen ha-
tend voorkomen.) Een ander vindt men weder te ge-
maakt en met zich zelven te veel ingenomén. Men

vroeg hier-eens aan eenen vreemdeling, wat hij dacht

van eenige vrouwen, welke daar zaten, en zeer
fterk geblanket waren, waarop deze antwoordde: ik

heb geen kennis van fchilderijen. Va*n eene vrouw
welke altijd met haren man wandelt, zegt men : elle

est toujours fur les épaules de fon mari. (Zij is al-
tijd'op de fchouders van haren man.) Velen houden

het hier voor zeer onwellevend en belagchelijk, wan-

neer man en vrouw, gedurig arm in arm, met el-

kanderen wandelen, of zich in gezelfchappen, of

openbare zamenkomsten bijzonder aan elkanderen

gehechttoonen, en waar is ook de trek naar verfchei-

denheid in ailes zoo fterk dan hier? Men verhaalt

van een ecrrgenoot, die door zijnen leeraar aangaan-
dé de piigten jegens zijn huisvrouw vermaand, en

daar bij herinnérd zijnde, dat man en vrouw door

het liuwelijk vereenigd waren, antwoordde: ik weet
het, man en vrouw zljn een; doch neem mij niet

kwalijk, ik verveel mij doorgaans in de eenzaamheld.

Ik zag hier ook een fpotprent, waar in de echtge-

noot verbeeld wordt, geleidende de kindcren, en
be-
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bëladen met het mopshondje, en de parapluie, ter-»

Wijl mevrouw, zeer bevallig gekleed, met een //;-
croiabel heertje gearmd, achter aankomt wandelen.
In de voornaamfte prentewinkels van Parijs, vindt

men deze prent, te koop hangen. Had DELÀ
RÔCHEFOUCAULT andere natien en volkeren, zoo
wel van nabij gekend als die, waartoe hij behoorde

en waaronder hij verkeerde, misfchien zou hij zoo
aigemeen van het huwelljk niet gezegd hebben, „ Il

», y a de bons mariages; mais il\ n'y en apoint de de»

„ licieux." (1) Doch wij gaan nu verder op, hoe-
wel daar ook nog wel een aantal menfchen wandelt,
is het gedrang 'er éditer veel mînder. Oflchoon de
wandeling op het terras langs.de rivier zeer aange-
naam is bijzonder, door het fraai uitzigt, wordt
éditer dit gedeelte algemeeri verkozen, ailes pakt
zich hier op een, en in het grootste gedeelte van
den tuin ziet men naar evenredigheid van de zich
alhierbevlndende, maar zeer weinig menfchen: het
is de mode zoo, en dat is genoeg. tn de breede
laan langs het terras der Feuillans, zien wij een
aantal ongemeen groote Oranje boomen; 'swinters
worden zij In de mime Orangerie, in de galerij van
de Louvre bcwaard, en met daartoe gefchikte wel
ingerîgte wagens, heen en weder vervoerd.

Opmerkclijk is het gewoel van zoo veel men*
fchcu, van onderfcheide natien, veelal aan hunne

fpraak

(1) Dat is; „ 'erzljn gocde lui velijken j nuar geene

,s boogst aangennme."

Pp fi
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fpraak en kleeding te kennen. Zie hier een zwaarli]
vigcn Engelschman tusfchen twee vrouwen van zijne
natie, met lange ftijve keurslijven of corfetten, en
hoeden als kokers, voor het aangezigt uitftekende ;
zij hebben niet weinig bekijks, en geven al dikwijls
aanleiding tôt fpottemij (i). Die Griekfche vrouw,
met haren fluijeren ongewone bontékleeding, heeft
zich hier al meer vertoond, en wordt dus minder aan-
ge'gaapt, ook zien de Parijzenaars deze vrouwen,
met hare ongemeen hooge mutfen, en daarvan afhan-
gende kanten, dikwijls, doch zij trekken aanhoudend
het oog der vreemdelingen tôt zichî te Caux, eene
landftreek, in het voormalig Normandye, i' huis-
hoorende worden zij Cauchoifes (vtouwen van Caux)
genoemd (a). Een vreemdeling, aan zijn ordens
kruis, als Malthezer ridder kenbaar, wandelt hier
eenigen Turken, verzeld door hunnen dervis, met
zijne hooge muts, vreedzaam voorbij (3). Alweder

eene

(1) Men heeft zelfs een caricatuur plaat, van in dieu

fmaak geklecde Engetfche gemaakt; echter zag ik, eenigen

tijd daar na, de Franfche vrouwen, iingelijks met eene
foort van keurslijven of corfetten, waar door de borst
zoodnnlg voorultgeperst werd, dat zulks tusfchen de,
fchouder bladen een aanmcrkelijkc vouw of kloof veroor*
zaakte.

(2) Op de hier tegens overftaande plaat, vindt men

eene nfbeeldlng van die vrouwen.
(3) Bij het Turkfche gezantfchap, dat ik te Parijs ge-

zie.i heb, was een Dervis, en deze zag men benevens,

meer
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eene Engelfche vrouw, zij is bijnagekleed opeene
wijze als ten tijde van MARIA STUART, terwijl de
Franfche dames nog altijd de kleeding van SAPHO en
LAIS, trachten na te volgen; andere meer bejaarde

en vooral buiten lieden, zien 'er mede geheel anders
vit; het verfchil in de kleeding der inatinen, is ook
aanmerkelijk,' men telt onder dezelve wel 7 of 8 ver-
fchillende hocden, het zij in gedaante, ofkleur; de
ronde grijze hoed met eene, aan de dhderzijde groe-
nen rand, wordt vooral door jonge lieden naar de
mode veel gedragen. Zwarte en koper kleurige,
bruinen :c blanken, zoo mans als vrouwen, zitten
of wandelen hier door een ; bij deze bonté I kakering
door kleeding, kleuren der huid, bloemen en andere
omringende voorwerpen, komt nog de kleeding der
krijgsliedcn van zoo vêle onderfcheiden regimenten,
welke men hier dagelljks in menigte ziet, hunne roo-
de* witte, gelé, groene of blaauwe pluimen enz.
Men kan zich naauwelljks zulk een bont gewoel van
menfchen voorftellen; — en hoe zeer ieder, die hier
komt, wel wat fransch dient te kennen, daar de
Franfchen zelve, en vooral de Parijzenaars, zich
weinig moeite geven, om vreemde talen te leeren,
nogtans fpreken de meeste vreemdelingen, hunne
moedertaal onder elkanderen, zoo dat men hier dik-
wijls in een oogenblik zes of zevcnerlei talen hoort
fpreken, en meer dan cenmaal heb ik ondervonden,

dat

meer andere zljner geloofsgenooten dikwiljs, In den tuin
der Tullierien.

PP 3
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dat fommige vreemdelingen, zich op eene wijze met
elkanderen onderhielden, als of zij zich verbeeldden
dat niemand hunne moedertaal verftond; ondertus-
fchen, kan men zich daar mede.deerlijk vergisfen:

want ook zij, wicr beftémming het is, om te be-
fpieden, wat 'er hier en daar omgàat, en die zich
ook wel degeiijk, onder deze. wandelende menigte
bevinden, zelfs onder de bevallige kunne, of on-
der het deftigfte kleed, en eenvoudigst gelaat, de-

zulke zeg ik, verftaan fomtijds vreemde talen en ge-
dragen zich, als of zij niets verftonden; men heeft

mij daar wel eens voorbeelden van verhaald. Ook
onder de gaauwdievén en fielten, vindt men 'er ve-
len, die vreemde talen verftaan, of door dat zij over-
al rondgezworven hebben, of door .dat zij zelve

vreemdelingen zijn* Over niets dan onverfchillige
dingen in het openbaar te fpreken, in welke tanl

zulks ook zljn moge, is hier dan In ajlen opzigte

het raadzaamfte.
De kleeding van die man en vrouw, fchoon zij 'er

anders ordelljk uitzien, is wel eenige modes ten.ach-

teren, zoo wel als van het paar jonge juffrouwen,
dat voor hen uitgaat; zij fchijnen tôt een gezin te
behooren, en aan hunne houdingen wijze van ailes,

om zich heen, met bevreemding aanteftaren, ont.
dekt men ligtelijk, dat dit tooneel voor hun nog
nieuw is, eu zij alzoo in de hoofdftad niet t' huis

behooren, aan hunne fpraak fchijnen het echter Fran-
fchen. —- Daar hooren wij het al : „ voyez donc

,» ces provinciaux comme ils ont Pair gauche !" (zie

cens
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eens die provintialcn, wat zien zij 'er lomp uit,) zegt
men; die menfchen zullen hier, zoo als men zegt,
menig eene veer moeten laten; zoo gaat het door-

gaans met lieden, die 'er wat vreemd uit zien, wan-
neer zij zich op openbare zaraenkomsten, of in groo-
te gezelfchappen vertoonen. VeleParijzenaarslagchen

en fpotten gaarne met vreemdelingen, en fchijnen
zich tôt allerlei aaumerkingen ten hunnen opzigte
geregtigd te achten; hunne overige landgenooten zijn
daarvan gansch niet uitgefloten; doch hunne eigen
gebreken niet willende weten, of wanende, dat de
hoogst mogelijke trap van volmaaktheid te Parijs
te zoeken is, kunnen zij niet wel dulden, dat ande-

ren ook op die ftad, en hare bewoners in 't aige-

meen vrij wat aftewijzen vinden, niet zeldzaam leest

men zulk? echter, bij hunnen eigen fchrijvers, en
tôt lof van hunne fchouwburgen dient onderande-

ren gezegd, dat men 'er niet alleen, Les Provin-
ciaux à Paris et la Petite ville enz. (1) ziet fpe-
len, maar ook fchier dagelijks de gebreken en be-
lagchelljkhedçn van de hoofdftad,-daar op ziet ten
toon ftellen. Een paar dagen geleden, vonden wij
die lieden, die ons daar te gemoet komen, ook hier,
doch zij zagen 'er toen nog veel vreemder uit, dan
de provintialcn, die wij zoo even gezien hebben, en
thans zijn de vrouwen zoo wel als de mans, naar

den

(1) De Provintialen te Parijs, en de kleine ftad: beide
ftukken, van den bekende tooneel fchrijver en fpeler PI-

CARD, federt onltngs lid van het tnjlttut National.
PP4
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den eerften fmaak gekleed, het air Parifien ontbreekt
"er maar aan, zou een Parljzenaar welligt aanmerken,
Nergens kan welligt, zelfs de armfte landlooper,

wanneer hij het geluk heeft, van onverwacht eene
erfenis tekrijgen, of eenen grooten prljsuit de loterij

te trekken, fpoediffer een groot heer worden, dan
hier: om zich van kleederen, meubelen, rijtuig, la-

keijen enz. te voorzieu, hier toe zijn flechts wei-

nigen uren nodig; overal vindt men dani boeken,

om eenige aardigheden té leeren zeggen, en tafel-

vrienden bij den hoop. Ik heb hier meer dan eens
dergelijke aanmerkelijke veranderingen waargeno-
men, niemand kan dikwijls gisfen, waàr de over-
vloed zoo fpoedig van daan komt, maar veeltijds is

die uiterlijke vertooning ook bedriegelijk : men kan

te Parijs, een kleed enz. huren, om voor een oogen-
blik den heer te fpelen; eenen fraaije overrok, dien

men over zijne flordige en gefcheurde plunje aan-
trekt, noemt men niet oneigenlijk, un habit de cre>
dit, (een kleed van Crédit.) Te Parijs, zegt men:

„ on ne connoit la fortune des hommes qu'a leur

„ mort." (kent men het fortuin der menfchen niet

dan na 'hun dood) eu deze aanmerking komt mij

zeer gegrond voor.
Als men zoo veel pracht en weelde ziet, en hier

niet zeer bekend is, zou men nietligt vermoeden,
dat flechts eenige fchreden verder, armen en ellen-
digen, in enge en havelooze hokjes, op de hoogfte
verdiepingen zitten te zuchten. Zekerlijk brengt de

Weelde hier in vêle opzigten een aanmerkelijk voor-
deel
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deel aan; doch tôt welk eenen prljs ook? — Zij
vond en vindt nog fterke voorftanders, maar tevens
ook verftandige, en aditenswaardige beftrijders.
De MONTAIGNE heeft 'er reeds tegen geijverd. „ Le

„ luxe (zegt J. J. ROUSSEAU) fert au foutien des

„ États, comme les cariatides fervent à foutenir les

„ palais iqu'ellesdécorent,ou plutôtcomme ces poutres

„ dont on étaije des bâtiment pourris, et qui fou~

„ vent, achèvent de les renverfer. Hommes fages

» etprudent,foriezdetoute-maifort,qu'on etaye."(i).
Bij een' ander fchrijvèr lezen wij „ Le Luxe est une

i, Divinité bizarre, a laquelle on facrifie le necesfaire

,, pour en obtiner le fuperflu." (a). Verfcheidene
Vorsten in onderfcheiden tijden, hebben wetten en
regîementen tegen de weelde, en overdaad, bekend,
onder den naam van Loix fomtûaires gemaakt; van
HBNDRIK den IV , vindt men aangeteekend, dat hij,
bij een edict, aan zijne onderdanen, het dragen

van goud en zilver, op hunne kleederen, verbieden-
de

(1) De weelde dient tôt fteun der ftaten, gelijk de
becldpilaren dienen, om de paleizen die zij verfi^ren, te
onderfteunen, of liever als die balken, waarmede men de

verrotte gebouwen fchport, en die dikwijls hunnen val
voltooijen. Menfchen, die wijs *en voorzigdg zijt, gaat
Vit ieder huis, dat géfchoord is.

(a) Datisj De weelde is eene grillige Godheld, asn
welke men het noodzakelijk opoffert, om 'er h.?t over«
tolllge van te verkrijgen. Zie: Esfai fui les moeurs Biu-
telles 170*5,

PP5
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de daarblj voegde „ Excepté pourtant aux filles

„ de joie et aux filous, en qui nous m prenonspas

„ asfez (Pinteret, pour leurfaire Phonneur de donner

„ notre attention a leur conduite (i), Een aantal
Parijzenaars zullen u zeggen, dat de pracht en weel-

de voorname fteunen van den ftaat zijn ; doch hoe-

yele nljvere en eerlijke landlieden, of burgers, in

andere ftreken van Frankrijk, zulleu hier niet geheel

anders over denken?
Eilievet befchouwt mijdienParuikemakerenbaard-

fcheerder, uit mijne buurt, met zijne vrouw eens ; zou

men aan hunne kleeding niet alleen, maar zelfs aan
hunne houdlng en gebaarden niet zeggen, dat het

lieden van eene uitmuntende opvoeding waren, tôt
den voornaamftenftand behoorende; zulke ontmoetin-

gen zijn hier in 't geheel niet zeldzaam, en over het

aigemeen moet menbekennen, dat zelfs de geringe

burgerftand van Parijs dien van andere landen, en
plaatfen, in wellevendheid, overtreft; maarzouden
anderen hun daar en tegen, ook niet in opregtheid

en zedelijkheid overtrefFen? „ — Pexces de civil!-

„ fation (zegt zeker fchrijvèr) n'est autre chofe que

„ Pabfence des moeurs." (De overmaat van befcha-

ving, is niet anders dan de afwezigheid der zeden).

Daar men zich alzoo, aangaande de ftand van zoo

ve-

(i) — Uitgezonderd nogtam, de meisjes vin pleifier

en de ganuwdieven, in welke wij geen belang génoeg ftet'

len, om hun de eer «an te doen, van onze aandacht op

hun gedrag te verleenen,.
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vêle perfonen, op openbare zamenkomsteu enz.,
zoo ligtelijk kan bedriegen, is men ook bijzonder

gevat, op aile teekenen, welke eenig onderfcheid
zouden kunnen aan duiden ; zoo onderfcheidt men,
bij voorbeeid, inzonderheid op vermomde dans par-
tljenofbij de vastenavond vermakelijkheden, veelal
den zoogenaamden fatfoenlijken man, vandenwerk-
man, aan zijne zachte hand, en insgelijks de vrou-
wen. aan hunne kieine voeten, daar de voorname,
door dat zij van jongs af aan enge fchoenen dragen,
die doorgaans veel kleiner hebben, dan die van eenen
geringen ftand,waarommen bij dergelijkegelegenheden

aan vermomdeperfonen,dikwilsverzoekt, om eenen
handfdioen uit te trekken, ofden voet te toonen ; het
zelfde gefchledook veeltijds,wanneermen zoo iemand
als een bekende tracht te herkennen, het geen fomtijds
door het vertoonen van de hand kan gefehieden; doch
dat men zich bij dat ailes niet zeldzaam bedfiegt, is
ligtelijk te begrijpen. Op fijn en zuiver lijnwaad,
als tôt de kleeding van voorname lieden behoorende,
wordt thans ook veel gelet, en naar men mij verze-
kerd heeft, neemt hier de fmaak voor fraai linnen-
goed aanmerkelijk toe.

Onder de wandelende menigte zien wij van tijd

tôt tijd, eenige der voornaamfte ftaats ambtenaren,
zelfs den tweeden Conful zag ik hier dikwijls met een
klein gevolg, op en nedergaan, doch den eerften
Conful heb ik hier nimmer gezlen, zoo min als op
eenige andere openbare wandelplaats.

Het gezelfchapje van bejaarde dames, dat wij daar
in
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in een' halven cirkcl, bij elkanderen zien zitten, fchijnt

dezen hoek verkozen te hebben, om zich van de

menigte aftezonderen; zij hebben het verbaasd druk

en men kan uit haar gelaat, houdingen en gebaarden
duidelijk merken, dat zij vêle der voorbijgaanden
wakker over den hekel halen, waarfchijnlijk, niet
zeldzaam, wegens gebreken, waarvan zij zelve in

vroegere jaren niet vrij waren ; onder haar bevinden
'èr zich, die al zeer misfelijk opgefchikt zijn, en ge-
meénlijk laten dezulke niet na, om bij iedere gele-

genheid op de tegenwoordige modes te fmalen. Over
het aigemeen vergeten bejaarde of zoogenaamde,
ouderwetfche lieden, al dikwils dat zij ook hunne
grilligheden, aangaande zekere gebruiken, en ge-
hechtheid aan deze of gène kleeding hebben. Deze ze-
ventig jarige grijfaard, met zijn zijden rokje, gekapte

en gepoederde, fchoon buitendien, witte haren, en
klein plathoedje, onder zijn arm, ziet met een

glimlachvan verontwaardiging, op den naar démode

van den dag gekleeddenjongelingendezë lachtop zijne

beurt met den kluchtig toegetakelden grijsaard. Nu
is de vraag, wie van hun beiden den meesten grond

heeft om te lagchen. Lieden welke in het ftuk van
godsdiènst bijzonder naauwgezet zijn, of zij die

zulks willen fchijnen, onderfcheiden zich hier zoo
niet van anderen, door hunne ftijve kleeding, hou-

ding, gebaarden, fpraak enz,, als in ons Vaderlend

die foort van lieden doen. Zelfs onder de proteftan-

ten is mij dat niet voorgekomen.-
Laat ons nu, terwijl deze tuin op zijn drukst

be-
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bezocht is, nogeens in de tent van VERY gaan. — Men

moet bekennen, dat hier toch ailes, op eene beval-

lige wijze is ingerigt ; de gordijnen van de tent zljn

met fmaak opgeftrikt, hier en daar ftaanpotten met
fraaije en geurige planten en bloemen, tusfchen fpie-

gels en beelden, en de menigte tafeltjes, aile met

marmcrcn bladen , zien er zoo wel als de ftoelen, net
en zindelijk uit; wij plaatfen ons aan een derzel-

ven;*- op een papier, in een vanbruinhout gemaakt
lijstje, of bordje vast gezet, lezen wij de namen van
het op ondcrfcheiden wijze bcreide ijs, of der for-
hetten (1), welke 'er dien dag te bekomen zijn,
want hier omtrent, heeft 'er ook eenegedurige ver-
fcheidenheid plaats. Op den eerfteu vvenk is men ge-
diend. Eene menigte élégante vrouwen, zoo wel aïs

mans zitten hier in en voor de tent; gedurig verwis-
felt het gezelfchap af: want lang blijft men hier niet
zitten; maar maakt ; als men zich wat verfrischt heefc
al weder plaats voor andere. Zulk eene talrijke ver-
zameling van vrouwen, die niets onbeproefd laten,
om hare veel al natuurlijke bevalligheid, door al
wat de kunst vermag, nog meer te doen fchitteren,
en uitkomen, vindt men toch maar zeldzaam elders;
hier ziet men dezelven fchier dagelijks, en in dat
opzigt inzonderheid levert de wandeling van den

tuin

(1) Sorbet is eene foort van drank, bij de Turken zeer
gebruikelijk, het beftaat uit fap van deze of gène ftiiakelij*
ke vruchten, met fneeuw of gedeeltelljk ontbonden ijs
gemengd.
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tuin der Tuilkrien, eene belangrljke, en aangena*
mevertooniug op. Openbare gerijfelljke jufFertJesj

als zoodanige bekend zijnde, worden van deze wan-
deling geweerd, doch de zulke, welke zich meer
heimelijk met dat bedrijf bezighouden, herkent men
'er al dikwijls aan een fteelsgewijs lachje of lonkje,
in 't voorbijgaan; naar men mij verzekerd heeft,
vindt men ook onder die foort van vrouwen, niet
zeldzaam verfpiedfters van de politie.

Niet moeijelijk valt het, zelfs voor den vreemde-
ling, om hier met den een of ander in gefprek te ge-
raken (i). De Franfchen over het aigemeen, praten

gaarne, en zekerlijk munten bezonder 4e Parijzc-

naars, in eene foort van tegenwoordigheidvan geest,
ongedwongenheid, en gcmakkelljkheid, bij het on-
derhoud, boven velen anderen uit; dikwijls wordt
dit aan meerder geestigheid, of verftand toe ge-
fchreven, doch wie weet niet, dat de beoefening

dienaangaande, en waar toe men hier zoo aanhou-

dend gelegenheid vipdt, al zeer veel afdoet. De in-

boorlingen dezer hbofdftad, of zij die daar toe mee-

nen te behooren, zijn dan ook met hun /avoir vivre,
houding fpraak enz,, niet weinig ingenomen, en ve-
len daarop zelfs zoo verwaand, dat zij aan vreem-

de*

(i) Men befchuldigt ons wel eens van koelheid, en eene

foort van mistrouwen jegens vreemdelingen; deze be-

fchuldigîng Is.in 't aigemeen wel zoo geheel ongeg'rond

niet; doch hebben wij helaas, tôt onze aaumerkeliike

fchade niet geleerd, dat ook dit mistrouwen veeltijds

maar al te gegrond is ?
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delingen den grootften lof over derzelver beha-
gelijkheid, en innemende hoedanigheden willende

geven, op eenen vleijcnden toon zeggen : Vraiment
Monfieur, Madame, of Mademoi/elle I onvouspren*
droit pour un Parifien, of une Parifienne enz. ,
(waarlijk Mijn heer î Mevrouw, of Mejuffrouw,
men zou U voor eenen Parijzenaar, of eene Parlj»
fche nemen.) Deze tltel fchijnt dan ook voor vêle
vreemdelingen zelfs, als zij in hun vaderland terug
zijn gckomen, zoo ftreelende te zijn, dat zij ook
daar zoo veel mogelijk te Parijzenaars trachten nate-
bootfen, en koos men dan altijd nog maar goede
modellen ; doch heeft niet meest al het tegendeel
plaats ? Ik hoorde hier eens een Duitfcher zeggen :

„ Vêle onzer jongelieden du bon ton, zijn mislukte

„ kopijen, van ellendige originelen," en kan men
dit gezegde, ook op andere natien niet toepasfen?
onder ons Hollanders vindt men 'er althans wel die
degeest van nabootfmg, van al wat fransch is, zoo
ver trekken, dat zij zich zelfs hunne fchoone moe-
dertaal fchijnen te fchamen. De Franfchen zelve
daar en tegen zijn zeer gehecht aan hunne moeder-
taal, en misfchien, wel wat al te nalatig, in het lee-

ren van die hunner naburen. Dat de franfche taal

zeer gefchikt is, tôt woord-fpelingen, door dat
één woord dikwils ondérfcheiden beteekenisfenheeft,
is aigemeen bekend; aardigheden van dien aard
tracht men hier dan ook dikwijls, als geestigheden
te doen voorkomen, zoo wel in gefchriften, als ge-
fprekken : geheele bundels zijn daar van reeds ge-

drukt,
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drukt, en door den dagelijkfchen toevoer kan der-
zelver getal, nog met eene menigte anderen ver-
meerderd worden. Men lacht, bij den eersten op.
flag, pm die foort van dingen, doch bij naderinzien
verliezen zij toch, zeer veel van hunne waarde.
Zoo vindt men ook aangeteekend, van zekeren Hr.
MARCHAND, die volgens dat berigt, ettelijke jaren
geleden, als een geestig en vcrftandig man, in de
beste gezelfchappen van Parijs bekend was, dat hij
zich bezig hield met brieven te fchijven, met uitla-
ting van een der vijf vokalen, uit ieder derzel-

ve. (i). Doch laten wij deze aanmerkingen ftaken,

om

(i) De eerfte dezer brieven zijnde zonder A, is in den
naàm van Mevr. de Prefident le M.,., en geadresfeerdaan

Mevr. de L.... Ik fchrljf'erhier eenige regels van af: Pbici

„ (dus begint dezelve) une nouvelle invention, mon coeur,

„ pour exciter votre curiofité: nous voulons juger de finit-

„ tilité de quelques unes des cinq vojelles. L'écriture

„ feroit très bonne, fi Pon pouvait fe réduire de n'en

„ conferver que deux ou trois, le tout fondéJur le prin-

„ cipe, que c'est une folie que de multiplier les êtres, lors

„ qu'onyy voit de nécesfitê. Peut être
»
êusfirons nous,

„ Et bien, mus ferons glorieufes de Pentreprife, Tout

„ homme qui invente, mérite que le peuple lui décerne

» le triomphe? enz. Dat is: zie hier eene nieuwe uitvin-

ding mijn hirt, om uwe nieuwsglerigheid op te wekken:

wii willen oordeelen over de nutteloosheid van eenige der

vijf vokalen. Het fchrlft zou zeer goed zijn, als men

zich kon verrninderen, en 'er niet meer dan tweeof drie

be-
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om onze voorgenomen wandeling, in de naby gele-

gen Champs Elyfées te vervolgen.
De terrasfen, langs den tuin der Tuillericn loopen ,

aan het eiud van dcnzelven, in de gedaantc van
eeu hoefijzer, bij elkanderen, het geen aldaareene
grootfche,en nietonbevalligcvertooningmaakt.In het
midden van dit half rond, gaat men door een fraai
ijzer hek uit dezen tuin, op de ruime plaats de
Louis XV. of de la Concorde genaamd. De zware
posten, of pilaren ter zijde, van dezen uitgang zijn
verfierd met twee gevleugelde paarden, van wit mar-
mer, beiden dooor COISEVOX, het eene wordbere-
dm door de Faam, en het andere door Mercurius.
Terzijde van dezen uitgang is een wachthuis,
voor de militaire wacht; des avonds, tegen
dat het donker wordt, na dat de wandelaars,
door trommelflag gewaarfchuwd zijn, om te ver-
trekken, fluit men ook de hekken, en toegangen
van dezen tuin.

De plaats Louis. XV heeft een fraai en prachtig
aanzien; aan onze regterhand zien wij het groote

en

behouden: allés gevestigd op den grondregel, dat het

eene dwaasheld is, de wezens te vermenigvuldigen, wan-
neer men 'er geene noodzakelijkheid inziet. Mogelijk zul-
len wij ftagen. Wel nu, wij zullen trotsch zijn op de
onderneming. Ieder mensch die eene uitvinding doet, ver-
dlent, dat het volk hem de zegepraal toewijst. Zie!
NOUOARET. les fottlfes et les folies Varifitnnes le. part*

Qq
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en fchoone gebouw, genaamd la Garde meuble, om
dat *er eeu gedeelte van het prachtige buisraadvan het
Hof certijds bewaard werd; aan de linkerzijde,
heeft men het gezigt over de Seine, en de fraaije
brug die wij.reeds van het terras, en den tuin za-
gen , en voor ons den ingang van de Champs Ely-
fées. Welk een zwerm van menfchen, die gedurig
derwaarts vlôeit, of'er van daan komtl Tusfchen
die menigte rijdt en rost een aantal rijtuigen, en
lieden te paard, insgelijks onophoudelijk heen en
weder. Hier en daar ter zijde van het plein, vinden

de kunstenaars en potfemakers nog plaatsgenoeg,

om in eenen ruimen cirkel,door honderde aanfchou-

wers gevormd, hunne fprôngen te maken, of hun

ligchaam in allerlei bogten te wringen. Insgelijks

vindt een aantal kooplieden, of kleine kramers met
vrucluen, fnoeperijen enz. onder dit gewoel, eene
voordeelige plaats voor die foort van nering.

Aan beide zijden van den ingang der groote laan,
welke door de Champs Elyfées opWaarts naar de bar-

rière van Neuilly, of des Bonshommes loopt, zien

wij wederom, op zware verheven voetftukken,

twee fraaie wit marmeren beelden ftellende ieder een
paard voor, dat door een fterk gefpierd man be-

dwongen word; zij worden de paarden van Marly
geriaamt, om dat zij, eenige jaren geleden, van dat

lusthuis niet ver van deze ftad, herwaart gebragt

zijn. De breede ftrooken lands aan beiden zijden van
deze laan, zijn gelijk wij dezelve thans zien met
opgaande boomen beplant geworden, onder de rege-

ring



TUILLERIEN EN CHAMPS ELYSÉES. 585

ring van LODEWVK den XV. eenigen tijd voor hethu-
welijk van LODBWYK den XVI ; doch de boomen fchij-

nen niet tierig te gioeijen; waarfchijnlijk uit hoof*
de van den krijt-ofkalkaardigengrond;tusfchen beide
heeft men mime plcinen opeitgelaten, voor de bal-
kaatfers en diergelijke foort van fpelers. Met fchoone
weder lokt hier dagdijks eene menigte wandelaars
henen ; vooral op zon- en feestdagen is het 'er ver-
bazende vol. De Parijzenaars over het aigemeen,
zijn llefhebbçrs van wandelen, of liever, van op
die foort van-algemcene bijeenkomften, heen en we-
der te drentelen. Langs deze wandeling, zien wij
ook verfcheiden koffijhuizen, en herbergen (Guinguet-
tes), Aan de uithangborden, en opfchi iften erken-
hen wij hier en daar eenige Y.\eme Restraurateurs, en
wijntappers ;" hier gaan de ambachts man, en geringe
burger•zondags met zijn huisgezin ook cens eten,
al zou hij 'er zich in de week ook om behelpen. Ziet
die menigte jongons en meisjens, mans en vrouwen ,
in die aardig ingerigte danszalen (Bastringues) eenâ
lustîg omfpringen. Hier ftaat weder een malmo-
len, en daar laat zich een paar jongelieden, in eene
groote fchommel heen en weder flingeren: het is

een foort van houten ftoelen, aan lange touwen
hàfigendé, daar het meisje in zit, terwijl de jonge-
ling zich met beide handen aan die touwen vast-
houdende voor haar ftaat; forfitijds kunnen de aan-
gezigten door den fchok wel eens zeer digt bij een
kômen, zoo dat de lippeh elkanderen raken ; dit is
toevallig, en het ineisje kan het daarom niet kwalijk

Qq a ne-
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men. Ten einde het gevaar van vallen, zoo veel

voor te komen,, is deze ftoel, rondom omgeven
door een fterk net ; fomtijds ziet men wel drie of
vier perfonen te gelijk, in zulk een fchommel. Hier
zijn de balkaatfcrs druk bezig, met het heen en te-
rugllaan van hunne groote opgeblazen ballons, en
verder op zien wij weder een ander gezelfchap, dat
zich met kegelen vermaakt. Vêle onzer landgenooten

aan gedurige bezigheden geWoon, zouden zich zeker

verwonderen, van hier zelfs door de week zoo vê-
le lieden van den geringen burgerftand te vinden,
welke zich alleen met allerlei vermaken fchijnen be-

zigte houden; onder ons is misfchien, vooral in de

koopfteden, de trek om geld te winnen, zonder zich

den tijd te gunnen, van te genicten, wel wat al te
fterk, en hier heeft de trek naar vermaak bij vêle

misfchien wel wat al te veel de overhand : onder ons
vindt men menfchen, die hoevyel overvloedig rijk ge-

noeg zich naauwelijks den tijd gunnen, omeenewan-
deling te doen, en hier ontmoet men 'er welligt ver-
fçheiden op de wandelingen of in de zamenkomsten

van vermaak, die beter zouden doen, van bij hunne
zaken te blijven. In het eerfte geval beroofd zoo
iemand zich zelven van vêle genoegens, en handelt

alzoo dwaasfelijk; doch in het laatfte, berooft een
hoofd des hitisgezins zijne vrouw en kinderen,
veeltljds van brood, en handelt alzoo misdadig.

Voor goede nijvere lieden, die flechts nu en dan

ôvereenkomftig hunne omftandigheden, eene uit-

fpanning nemen, is de inrigting dezer volks verma-
ken
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ken zeer goed, Voor een of twee franfche ftuivers,
kan men hier een man, ter zijde van de laan, met zij-

nen toeftel ftaande, op eene zeer liefcliike wijze,
op de harmonica hooren fpclcn. Wat verder laat
zich een ander op dezelfde wijze, op de forte piano
hooren, en Wederom wat verder voortgaande zien
wij een kunftige vioolfpeler, door eene menigte
menfchen omringd. Hier kan men zich op eene
zeer makkelijke wijze voor een paar ftuivers laten

wegen; men behoeft zich flechts in den, van een zacht
kusfen voorzienerç, leuningftoel, die in dat kleine net
en fierlijk ingerigte kraamtje hangt te plaatfen ; tegen
over zich omhoog, ziet men dan een wijzer plaat,
in den fmaak van die eens uurwerks, en hier op wordt
het getal ponden dat men weegt oogenblikkelijk aan-
gewezen. In en voor de deur van de ordelijkfte
koftijhuizen, langs deze wandeling, ziet men veel
bier drinken; het is een der voornaamfte vcrveifchin-

gen, welke men daar gebVuikt; alleen in mindere
herbergen en kroegen, drinkt het volk een gemeen
foort van wijn, die veelal door de wijnkoopers ge-
mengd en gebrouwen wordt, doch met dat al, naar
evenredigheid goedkooper, en krachtiger zijnde dan
het bier, misfchien daarom, door vêle minvermo-
genden verkozen wordr. Nergens ziet men tabak
rooken,' zelfs niet in de kroegen, behalvein die weini-

ge, welke daar opzettelijk toegefchikt zijn, en daar-.

om tabagies (tabakgezelfchappen) genaamd worden.
Des niettegeriftaande gebruikt men hier zeer veel
tabak, de Franfchen rooken weinig, doch zij halen

Qq 3 hun-
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hunne fchade met fnuiven in, en deze gewoonte is
.mij toegefchenen, algemeener te zijn, onder hun dan
onder ons. Ik heb hier dikwils Waargenomen,
dat fommigen afkeerig fchijnen, om met lieden dio

zij niet kennen te fnuiven, of hun te laten fnuiven;

en hoorde de oorzaak daar van toe fchrijven, of aan
viesheid van fnuîftabak, die een ander bij zich ge-
dragen heeft, gelijk men om die zelfde reden, niet

gaarne een ander in zijne doos laat tasten; terwijl
de vrees voor de een of andere befmetting tôt de-

ze viesheid niet weinig aanleiding geeft. Of wel

fchreef men de oorzaak van deze afkeeriglieid toe,
aan de vrees van vergeven te zullen worden; en
deze vrees was hier althans in vroegere jaren gansch
niet ongegrond: fommige booswichten mcngden on-
der den fnuiftabak, en ook daar zij konden, onder
den drank een bedwelmend vergift, met oogmerk, om
de lieden, die daar door fpoedig in een foort van flaap

raakten, als dan te beftelen.; dezeflaapziekteduurde
fomtijds verfeheiden uren ; en liet vergift greep zoo«
danig het zenuwgeftel van deze ongelukkigen aan,
dat velen 'er aan geftorven zijn. De gefchiedcnjs

levert verfeheiden voorbeelden diergruwejijkefchelm-
ftukken op. Eenige jaren zelfs voor de,,bekende
omwenteling beftond 'ei te Parijs eene bende van
die foort van roovers, bekend onder den naam van
les Endormeurs, zij vergenoegden zich niet, met hun

fchandelljk handwerk in de'hoofdftad te oefeneu,

maar verfpreidden zich ook in den omtrek, vooral otn
de reizigers te verfchaiken. Gelukkig, dat dit kwaad

door
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door de zorg van de politie flechts eenige nrnn-
den op zulk eene verontrustende wijze geduurd
heeft.

De fijne krijtachtige ftof, welke 'er door de me-
nigte van rijtuigen, en fomwijten ook door den wind
gedurig wordt opgejaagd, is een groot ongeniak,
bij deze wandeling; bij langdurige droogte, of-
fchoon'ertusfchen beiden nog al eens gegoten wordt,
kan dit alzeer hinderlijk zijn. De zoogenaamde beau
monde biijft dan ook liever in den tuin der Tuillerien;
anders wanneer het goed weder is, ziet men hier
lieden van allerlei ftanden ; waardoordcze wande-
ling, al wederom eene andere vertooning oplevert,
dan gène, en alzoo verdient gezien te worden ; doeh
ik wil wel bekenncn, dat ik mijn door den verheven

naam van Champs Elyfées, een geheel ander denk-
beeld van de aangename ligging, en gcfteldhcid van
deze plaats had Voorgefteld.

Aan deze wandeling, is een lustlniis, met eenen
grooten tuin, gelegen, dat thans den naam draagt van
Hameau de Chantilly, en voorheen Elyfées Bourbon
genaatnd werd. Eertijds behoorde het aan de ver-
maarde Mevr. de POMPADOUR , vervolgcns aan den
pachter BAUJON, en daama aan Mevr. van BOUR-

BON. Thans is het een domeingoed, en word aan
eenige lieden verhnurd, die 'er eene foort van vaux-
hal van gemaakt hebben. Tegens betaling van
30 franfche ftuivers, gaat men 'er in, en krijgt
bij zijn toegang• kaattje nog een ander, waarop

Qq 4 * men
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men voor 15 ftuivers, en dus voor de helft van zijn

entrée geld ververfchingen kan krijgen, 't zij ijs,
bierof iets diergelijks. Men vermaakt zich hier met
wandelen, het varen met kleine fchuitjes in een vij-

ver , met danfen, billardfpelen, raketten enz.,
s'avonds word 'er doorgaans ook een vuurwerk af-

geftoken. Hier en daar in den tuin, die niet onaar-
dig ingerigtis, heeft men houten gefehilderde huisjes
gemaakt^ aïs een boeren-gehucht, op een derzelyer
leest men : brasferie Hollandaife (Hollandfche brou-
werij). In het huis zijn verfcheide fraaije zalen;
het zelve komt met een voorhof (basfe cour), in de

ftraat van de voorftad St. Honoré uit. Dergelijke
inrigtingen vindt men hier meer, zij zijn aangenaain
en niet kostbaar, maar wanneer men dezelve een

en andermaat gezien heeft, verliezen zij veel van
hare aantrekkelijkbeid. Zoo gaat het in 't aige-

meen , maar ook te Parijs in het bijzonder, en men
ziet die Hoofdftad geheel anders, wanneer men 'er

pas komt, dan wanneer men 'er een paar jaren ge-

weest is. De Graaf van OXBNSTIERN, zegt 'er

van: Op het twintigfte jaar is hetbetooverend, op
het dertigfte aangenaam, op het veertigfte verve-
lende, en op het vljftigfte onverdragelijk. Zoo
geheel en al heeft hij misfehen wel geen ongelijk;
doch dit ailes hangt ook veel af van den kring,

waar in men leeft, en het is niet te ontkennen, dat

voor hem, die eenigzins onafhankelijk kan leven,
Parijs ook zijne aangenaamheden heeft, ja vooral

tç«
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tegenwoordig hoogstbelangrijk is voor den bemin-

naar der fchoone kunsten; en kan dan zoo iemand
zijn verblijf niet zeer veel veraangenamen, al was
het hier door alleen maar?

Qq 5 HET
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V an, verfcheide merkwaardigheden te Parijs,
blijft na het geen t'er reeds over gefchreven is, niet
veel overig te zeggen. Het.volgende versje, op
het zoo vermaarde Palais Royal, is mij echter zoo
wel bevallen, datik mij ook vlei,mijnen lezers geen'
ondienst te zullen doen, met het zelve hier te plaat-
fen. Dus luide het :

„ yai traverfé ce jardin renommé

• „ Environné d'èlegans* édifices,

„ Nouveau Paris dans l'ancien enfermé,

„ Ou le plaifir a Pétranger charmé

„ Tend mille embûches féductrices ;

„ Ou fans fortir, on a pour fon argent,
,, Valets, festin, ameublement,

,, Byoux, habits, livres de toute espèce,

„ Spectacle noble et fpectacle bouffon,

,, Concert et jeu, lit et tnaitresfe;

„ Ou le fage a fouvent oublié /a fagesfe,

„ Et le raisonneur fa raifon;

„ Ou de fes jeunes jouisfances,

,, La bourfe en main, plus d'un barbon

„ Va chercher des réminiscences ',

,, En
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„ Enclos magique et feul dans PUnivers;
„ Ou vous prouvez fatisfaire fans cesfe

,, Vos caprices vos goûts et vos befoins divers;

„ Ou vous trouvez tout, hors la mesfe." (i)

Verder zegt de fchrijvèr: ,, La description Com-

„ plètedu Palais Royal demanderait un livre. Ce-fe-
' „ tait pour un conteur égrillard une belle occafion,

,, de s'évertuer; je la laisfe à des plumes moins chas-

,, tes que la mienne, etc." (2) Zie Voyagea Pasfy,
waar-

(1) Dat hi Ik bendezenvermaarden tuin, omringdmet
zwierige gebouwen doorgegaan, dat nieuw Parijs, In het
oude befloten, waar het vermaak aan den bckoorden
vreemdellng dulzend verleldende flrikken fpantj waar
men zonder uittegaan, voor zijn geld heeft knechts, fecf-

ten, huisraad ,
klelnoodien, kleederen, boeken van allerlei

foort, een verheven enkluchtig fchouwfpel, concert en
fpel, een bed en eene mlnnares; waar de wijze dikwijls
zijne wijsheid vergeten heeft, en de redeneerder zijnere-
de; waar meer dan een oude priai, met débours In de
hand, de hèrinnerlng van zijne jeugdige vermsken gaac
zoeken; dat tooverkunstlgc park, dat eenig is in *t heel-
«H en waar gij onophoudclijk uwe grilligheden, ttwe fini-
ken, en uwe onderfchelden behoeften kunt voldoen;

waar gij ailes vindt, behalve de mis.
(a) Dat ist De volledige befcbrijvlng, van het Palais

Royal zou een boekdeel vereifehen. Dit zou voor een
lustigen vertellcr, eene fchoone gelegenheid zijn, om zich

te
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waarvan een uittrekfel geplaatst is, in het tijd-
fchrift, La Revue philofophique etc. No. 10 dezes
jaars 1807.

te benaardigen; Ik ltat die aan minder kiefche pennen,
dan de mijne enz.

1ETS
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Parijs ligt, gelijk men weet, ruim drie en eenen
halven graad zuidelijker dan Amflerdam; echter is
het verfchil, aangaande de gefteldheid van het we*
der, zoo groot niet, als vêle wel fchijnen te veron-
derftellen. -

De ftad is, tusfchen verfcheide heuvels, of voor
een gedeelte tegen de helling van eenige dier hoog-
ten gelegen. De Seine genoegzaam midden door
dezelve loopende, veroorzaakt het regenwater, dat
zich van rondom daarin ontlast, zeer veel vocht

en vuiligheid, want het régent 'er zeer dikwijls, en
zelfs, volgens waarnemingen een goed derde deel

van het Jaar (i). Veeltijds is het 'er ook mistig,

en damperig, zoo dat men 'er niet vêle volkomen
heldere dagen telt. Dezen damp fchrijft men toe aan
de'uitwafeming van de rivier, en van de zoo digt

op een gepakte bevolking; en daar de ftad in eene
laagte digt, blijft die damp daarin gedurlg hangen*
De zuidenwinden brengen dikwijls het hunne toe, ter
vermeerdering van het bederf der lucht, tôt dat die,

door
(i) De Franfchen zelve noemen Parijs, un véritable

égout, (een waar riool)



596* IETS OVER DE LUCHTSTREEK

doorden noordewind,ofhet onweder wedergezuiverd
.wordt. Velen houden het lage gedeelte der ftad, en
vooral dat langs de rivier, voor min of meer onge-
zond. En in 't aigemeen fchijnt 'er volgens ver-
fcheide aanduidingen eene feorbutike gefteldheid

te heerfchcn.
De hitte is 'er doorgaans niet veel fterker, dan in

Holland, doch gemeenlljk is het weder 'er geftadi-

ger, bijzonder, dan in die ftreken, welke daar digt

aan zeeziiiv gelegen. Ikheb 'erzeer aangename voor-
jarenbijgcwoônd, doch éditer ook getuigen geweest
dat het'er den i6Meiaanmerkelijk vroor, namelijk in

1802. Eenige dagert daar na, in het bois de Boulogne

wandelehde vond ik het jonge loof aldaar grooteu-
deels door den vorst befchadigd, zoodanig dat de

blnadjes zwart, en ineengekrompen waren.
In 1803 fneeuwde het op den' 19 Mei, en de kou-

debleefeenige dagen aanhouden, zoo dat menfchen,
die het uit zuinigheid niet behoefden te laten, nog
bij het vuur zaten.

De zomer van 1802 leverde ongemeene 'heete

dagen op: de thèrmometer van RIUUMUR, heeft

toen tôt over de 28 gr.,' dat is omirent 96 van FAH-

RENHEIT geftaan.
Den volgenden zomer, was de hitte niet min-

der fterk, en daarbij aanhoudender; de buitenge.

wone langdurlge droogte, welke daarbij plaats had,
maakte, dat fchier ailes, wat men niet kon begieten,

op de hooge en fchrale gronden, omftreeks Parijs
verdorde. Op eene brandende hitte volgde toen

cens»
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eensklaps koude* Zie hier eene vertaling van het

geen men ten dezen opzigte, in een der Parijfche
nieuwspapieren las: „ Op eene onmatige hitte voor

„ onze luchtftreek, iseenebetrekkelijkkoudeluchts-

„ geftéldheid gevolgd ; ' en noch geen regen, (Dit

„ las ik den 24 Augustus, en federt den 5 Julij,

„ had het niet geregent.) De rivier is zeer laag,

„ de arm, die ten noorden van het Palais de Justice

„ loopt is droog, het welk geen een grijsaards, zich

„ herinnert gezien te hebben." (1) Weinige dagen
daarna, in het laatst van Augustus, begon het édi-
ter te regenen.

Dat het weder hier fpoedig kan veranderen, heb
ik ook het zelfde jaar, eenige weken vroeger, onder-
dervonden. Op den 5 Julij, omftreeks een uur na-
middag,ftond de thèrmometer op 24^ gr., fchaal van

RÊ-

(I) Op verfcheide drooge plaatfen van de rivier, zag
men toen menfchen, die bezlg waren met grnvcn, om
het een en ander, dat 'er federt jaren in het water mogt
geraakt zijn, op te fporen ; inzonderheid zag men die

gravers, langs de kaai der goudfmeders (quai des orfè-
vres.) Eenige kinderen, die wat gevondeu hadden, fche-

nen daar toe aanleidlng gegeven te hebben. Misfchien
dat 'er met vullnîs van de Goudfineden en Juweliers, wel
lets van eenlg belang In het water is geraakt; men verze-
kerdealthans, dat fommige *t zij daar door, of door ande-

re dlngen van wnarde, die zij gevonden hadden, voor
hunne moeite wel beloond waren.
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RIÎAUMUR (86 a 87 F.) hier op volgde tegen
den avond, donder en zware regen, en *dien zelf»
den avond, omtrent half acht, ftond tethermome*

ter volgens RÊAUMUR op 14^ gr. (63 en 6*4 van
FAHRENHEIT,) dus vvas dezelve in dien korten tijd

10 gr. (22^. volgens F.) gedaald.
In December 1803 ftormde het geweldig: dm

28 diermaand, s*morgens zeer vroeg, nog te bed
liggende, werd ik wakker, door een vreesfelijk ge.

raas, dat ik eerst voor donder hield; toenhet dag

werd, opgeltaan zynde, zag ik, dat de Seine zoo on»
ftitimi* was, dat het water tôt boven aan de Pont*

neuf floeg. Overal vlogen leijen, ftukken lood en
fteencu van de huizen en daken; terwijl de ineu-
fchen op ftraat door den wind tegen werden geliou-

den. Daar de wind Z. VV. vvas, en mijne kaniers

tegen het N. O. lagen, had ik *cr weinig hinder

van; doch bij mijne overburen zag ik verbrijzeldc

glasramen. Tegen den middag begon het ftiller tc-
worden,ens'avondsvernam ik,dat 'crindentuinder
71f//7/^vV//,eenigeboonien en beelden omgewaaid, en
*ervan deze laatfte zeer befchadigd vvaren geworden.
Verfcheide menfehenvvaren door de fteenen en leijen,
die in de ftraten vielen, gekvvetstgeworden 5 eene vrouw
pnderanderenhadniet vervan mijne woning, door eene
kl zulk eene zvvare wonde aan het hoofd bekomen,
datmen voor haarlevenbeducht was. Den volgenden

dag hoorde men 00k nog veel van fchade eu onge»
lukken, in en om de Had.
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t)2 wintervvas zeer ftreng, in het begin van 1803:
den 9 Februarij s'morgens om 9 uren ftond de ther-

mototter, volgens RÉAOMUR op 9 gr. onder à (if
gr. volgens F.) vroeger had hij op 10 gr. ge-
ftaan. Den 12 daaraan volgende ftond hij nf onder

0 volgens R. (6f volgens F.) te weten s'morgens

om vijf uren. De harde vorst hield toen verfelieide
dagen âchter elkander aan, en de thermometer ftond
veeltijds op 6, 7 en 8 graden, of daar omtrent, dac
hij 00k nog lager geftaan heeft, dan n|- is wel mo-
gelijki want zelfs geen thermometer hebbende, nam
ik die nu en dan flechts waar, bij den Hr. CHEVA-

LIER, Phyfifche en Mathematifcheinftrumentmaker
in mijne buurt, blj wien een beproefd goedegroote
thermometer aan de deur tegen het noord-oosten
hing ; volgens denzelven wordendeweerkundigewaar*
nemingen, die men in de openbare berigten vindt
aangekondigd, gedaan; en ieder heeft hier gekgen-
heid, om zelf die waarnemingen te doen. Bij but*
tengewone warmte of koude, ftond *er doorgaans
00k een aantal menfchen te kijken. Ik herinner mij
niet van op andere plaatfen eene dergclijke inrigting
gevonden te hebben.

Van tijd tôt tljd viel *er dien winter 00k zeer veel
fneeuvv teParys* gelljkzulks nldaar gansch niet zeld*
zaamis.

Op den 16 Junij 1804, 'snamiddngs omftreeks $
uren, werd het eensklaps donker, het was een wollc
van ftof, die door een* zeer fterken westen wind, van de

R r hoog"
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hoogte, beneden Parijs afgedreven werd, en bijna
de geheele Seine zoodanig overdekte, dat ik van de
Pontneuf, naauvvelijks de naastbijgelegen brugg'en
kon zien.

.,

Toen de wind ging leggen, begon bec

een vveinig te regenen; op het midden van den dag,
had de thnnometer op ongeveer 25 gr. volgens R.
(88 en 89 volgens F.) geftaan.

V)2n 27 derzelfde maandv had 'er eene zonderlînge
verandering van het vveder plaats: nadat de thermo*

wcter, daags te voren op ruim 26 gr. volgens R.
Ç^o en 91 volgens F.) geftaan had, ftond zijheden

om een uur namiddag.op 23 gr. volgens R. (833 vol-

gens F.) en dien zelfden avond omtrent 10 urenop n
volgens R. (56$ volgens F.) zoo dat zij in negen

uren tyds de vooral in dit jaargetijde ongewone da*

Jingvan 13 gr. volgens R. (29^ volgens F.) onder»

gaan heeft; des te zonderlinger was dit veifchijnfel,
daar 'er voor zoo ver men had kutinen nagaan,
hier omftreeks geen onweder was gevallen, enzelfs

îiaar men, had Wûargeuometv, had de btirometer gee-

ne nanmcrkeltikc verandering ondergaan.
Geweldig vvas de flagregen, die 'er den 10 Juli}

deszelfden jaars vielî in verfcheiden wijken van Pa»

rijs ftpnden de ftraten zoo vol water, dat men 'er

niet door kon komen zonder waden, ;hier en daar

]iep het in de huizen, en kelders. Don volgemletî

dagvernam ik, dat 'er in de onderfcheide ftadsrio
len, zeven menfchen verdronken vvaren gevonden;
a'tj waren daar in bezigzijnde met den doortogt, van

'
'. het
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het water te bevorderen, hoogst waarfchijnJijk,
door den onmatigen toevloed van hetzelve, van de
beenen getaakt, en alzoo mede gevoerd (i).

In de najareri, die ik in Parijs beh geweest, was
het weder 'er dikwijls flordig en regeriachtig; naar
men mij verzekerde, was men het doorgaans niet
beter gewoon.

Op eenen thermometer van WAST te Amflerâam,
vind ik aangeteekend, dat de graden van koude te
Parijs, in 1742, volgens de fchaal van FAHRENHEIT

geweest zijn 5 boven o.

.
Dit een en ander voldoende achtende, om mijne

lezers een genoegzaam denkbeeld van het weder te
Parijs te geven, zal het onnoodig zijn, om huti
langer, met waarnemingen dien aangaande bezig
te houden : ik ga dan liever, tôt het mededeelen mij*

ner befchouwingen, van eenige omftreeks die Hoofd»
ftad gelegeu plaatfen over. I

(t) Dezerlolen vertoonen zich, aan derzelver ingangen1,

als eene foort van lage ondoraardfche gangen, en 'er zijn
lieden aangeueld, om dezelve gediirig open te houden}
îlj worden met ijzeren hekken of roosters gefloten.

Kt 9 DR
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Vy le zou zich ten tyde van die kermis (omtrent
toàlf September), ta Parijs bevinden, en dezelve

nietgaanzien? Het is voor de Parijzenaars eenefoort

vau volks feest; geen oud wjjf blijft 'erdan, zoo
als men zegt, aan haar fpinnèwiel. Het eërfte jaar,
dat ik te Parijs was, ging ik 'er dus ook henen, en
wel op den eerften zondag, die de drukfte en voor-
naamftedag is. Voor ons gezelfchap, waaronderook

een paar Parijzenaars, huurden vvij in tijds een van
die rijtuigen, met een paard, daar ik hier voor reeds

van gefproken heb, want de voerlieden, hoemenig-
vuldigook, hebben hctdipndaiR, met af en aanrij-

den ongemeen druk. 'sMorgens vroegtijdig reden

wij 'er reeds henen; de weg die zeer goed en gansch

jniet onaangenaam is, loopende een eind wegslangs
de Seine

9 en vervolgens door Pasfy, vonden vvij

van het begin tôt het einde wcmelende van rijtuigen,

en voetgangers; doch die het maar eenigzins doen

kan, moet dien dagrijden, of varen, zoo;jdat de ri-

vier ook als bedekt was met fchuitjes (i), en daar
de

0) De bedienden van de polftte zijn verpligt, om

dieu dag hunne oplettendheidte verdubbelen, om tebelet-
'

<
ten,
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de voerlieden het vverk niet afknnnen, wanneer het
goed weder is, gelijk vvij zulks allergunftigst trof»

ftn, komen ook de bocren en bleekers te hulp, om
de menigte kermis gasten te helpen vervoeren, eh
alzoo ook wat kermisgeld te verdienen Î voor wei-
nige ftuivers kan men 'er henen rijden, en dewijl de
lieden met hunne karren nog wat goedkoopcr zijn,
dan de voerlieden,hebben zij van den zoogenaamden,

gemeenen man veel nering.
St. Cloud is een fteedje omtrent anderhalf uiir van

Parijs, op en tegen eenenheuvel, aan den oever van
•de Seine gelegen; het is vermaard door het fchoo-

ne Kasteel, en daar bij gelegen aangenaam park. De

toegang van den kant van Parijs,' is overeene fraaije
fteenenbrugoverdcSV/V/tfliggende. Hierftondenreeds
eene menigte tenten, met eeten en drinken, -ver-
fcheide kraamtjes met koeken andere vvaren enz. De
toevloed van menfchen en rijtuigen was zoo fterk
dat men naauwelijks over debrug kon komen (1), de-
zelve overzijnde gaat men door een groot ijzer hek,
dat voor ieder eenopenftaat, in het park; hier ftond
ouk een aautal kramen, met allerleije fnuifterijen, pop-

pe-

ten, dat de fchippers of fcliuifevoerders niet boven het
<Joor de wet bepaalde getal perfonen innemen; Treurige
voorvallen hebben reeds geleerd, hoe noodzakèlijk die
wet en derzelver handhaving is,

(1) Aan deze brug hangeh groote en fterke netten, ge-
fchikt omlijken en andere verongelnkte zak'en, die met
&n nroom mede gevoerd worden, op te vangen,

Rr 3
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pegoed, koek of bauket; doch waren van eanigen
prijs zag men 'er niet; voorts verfcheide kijkfpellet-
jes, liedjeszangers en zangfters, goochelaars, kwak-
zàlvers en rarekijkkasfen» Hier liep men nu in eene
breede laan, onder een aanhoudend gewoel van al-
lerlei foort van menfchen, op en neder. Op een
vaatje, in eene kraam, alwaar men likeuren verkocht,
las ik Ratafia de cent ans (i). Ik hield dezen drank

voor iets zonderlings ; doch vond in verfcheide ande-

re kramen hetzelfde ppfchrift, en nu vernam ik,
dat daar de oudfte drank van die foort voor de beste
gehouden wordt, men daar aan hier dien naam gaf,
om de ligtgeloovigen uittelokken, maar dat hij in der
daad veelal gcen drie jaren oud is. De poppe kra-

men hadden het meest aftrek van eene foort van fpeel-
tuig, dat aan deze kermis bijzonder eigen fchijnt te
zijn: namelijk eene foort van zingrietjes, beftaande
uit ftukjes riet van omirent eenenkleinen vingerdikte,

en vijfofzcs duimen lengte; aan beide zijden waren
vliezen geplakten opdezijdegaatjesgemaakt, orna}

zingende het geluid 'er door in te laten, het geen dan

doo/ de trilling, op die yliezen, eenen toon voort-
bragt

i
(i) Dat is: ifo/tf/fo van honderd jaren. Ratafia U een

drank, welke zamengefteld wordt uit brandewljn, pitten

yan kerfen, abrikozen, pruimen enz., waarbij men fram-

bozen, kerfen en andere vruchten doet, met fuiker of
flroop enz;, ook worden de bladen van wilde klaprozen

daar veeltijds bijgedaan. Goed gemaakt zijnde is dezelvo

voor een enkel glaasje niet onfmakelijk.
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bragt, die mij althaus vveinig ftreelende voorkvvara.
Ik herinner mij, van in mijne jeugd foortgclijke
zingrietjes, van het gewone riet, dat men in onze
rivieren vindt, gemaakt te hebben; deze waren dan

maar zeer eenvoudig; doch hier had men die met ge-
kleurd papier en zelfs met gâtante deviefen beplakt,
en men noemt dezelve des Mer/itons.- In den begin-

ne floeg ik nog^niet veel acht op diedingen, hoe-
wel ik daar van met honderde zag verkoopen : den-
kende, dat het alleen tôt vermaak voor de kinderen

moest dienen; doch hoe verwonderde ik mij, van
'er vervolgens ook een aantal volwasfene en zclfs
bejaarde oeenfchen, al toetende en zingende mede te
zienloopen, en op deze vvijze doorde menigte henen
dringen. Om eenige verandering van tooneel te heb-
ben, verlieten vvij het gewoel, en gingen de meer
afgelegen wandelingen van dit park bezoeken (i) ;
langs de rivier was het, bij dit verrukkend weder,
alleraangenaamst. Dieper in het bosch gaande vindt

men hier en daar aangeriame natuurlijk met boomen
begroeide en romaneske gedeelten. Nu en dan

zagen wij, op de minst bezochte plaatfen, eenjeug-
dig

(i) Het park is zeer uitgebreid, hebbende, naar men
mij verzekerd heeft: ruitn *\ hur otmreks. Er is ook

een ingang door een ijzerhek, aan den kant v&n Sevrés
%

door welk dorp
-

de weg van Parijs naar FerfaiUcs
toopt. Dit vorstelijk landgoed, werd door LODEWYK àen
XIV in 1658, van het huis.van GONDY verkregeu, voor
den Hertog van Orléans zijnen eenigen broeder.

Rr 4
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dig paar, dat het genot van elkanders gezclfchap
fcheen te verkiezen boven, het druk eu luidrirthtig
fcermtegcwoel. Van het bergachtige gedeeltc, waar
vvij op klauterden, heeft men bevallige gezigten tôt
Parijs

y en de omliggende landftreken. Het groote

en prachtige kasteel ligt op een verheven ferras, en
daar het zelve. beftemd was, tôt een zoinerverblijf

voor den eerften Conful, had men het zeer veel ver-
beterd en verfraaid, ook was het federt eenigen tijd

invvendig op eene fchitterende en tevens bevallige

vvijze verfierd, en van kostbaar huisraad voorzien;
zelfs vvas men, naar ik vernam daarmede hier eu
daar nog niet volkomen gereed (i). Wij gingen

nu ook eens buiten het park, om het aangelegeu
viek te zien; het zag 'er niet zeer vvelvarende uit,
en wij vonden 'er niets merkwaardigs. Het hart

van IfENDRii; den III, Koningvan Frankrijk, be-

rustte in de Kerk yan Stf Cloud, waar zich die ko?

Di.ng b^vond, toen hij door JAQUES CLÉMENT, Ja*
çobijnermonnik, met een mes vermoordvverd(2).Het

was naST.CLouAUD ofST. CLOUD, wiens Hgchaam

jnen \n deze kerk begroef (3), dat dit vkk ge.«
naamd1

(1) Nnderhând is dit ailes, naar ik vernomen het?, in

pracht en luister nog aaninerkelijk tpegenomep.
(a) Djt gebeurde den 1 Augustus 1589.

(3) V>n deze CLOUAUD, zopn van CLODOMIR, Koning

yan Orléans
»

vinden wij aangeteekend, dat hij omirent
JietmMilen Van de ô"de eeuw, monnik werd, en in hec

fjorp Nogent, thans St, Cloud, een klposter bouwde,

\vaar
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naamd werd. Overigens fcheen ook de kerk, die
wij, devvijl het zondag was, open vonden, niets
bijzonders opteleveren. Overal waren de ftraten zoo
vol menfchen, dat men 'er door drlngen moest, en
daar het tijd werd, om het middagmaal te. h'ouden

zochten wij lang te vergeefs naar gelegenheid daar toe,
enkvvamen eindelijk te vegt bijeen* restaurateur, in
het park, waar eene menigte tafeltjes op een terras
in de open lucht gedekt ftonden; hier wachten wij

zoo lang, tôt 'er zulk een tafeltje iedig kvvam; doch
kregen 'er voor veel geld maar zeer middel matige

•
fpijs en flechts half genoeg.

Om vijf uren begonnen de wateren te fpelen, en
het volk begaf zich in menigte derwaarts. De door
Uunst gemaakte groote waterval, waarvan het wa-
ter langs trappen afloopt, met de waterfprongen
rondomen voor denzelven, leverdewel eene grootfche
vertooningop; dochhadden door hunne regelmatig-
heid en kunftige verfierfelen, gelijk al die foort van
dingen, voor mij toch iets ftijfs en onbevalligs. Een
weinig hooger op, ter zijde van het Kasteel,Jzagen
wij eenen waterfprong, die al zeer hoog was; men
verzekerde,dat dezelve wel honderd voeten bereikte,
dit kvvam mij wat hoog voor; echter zag men hem,
op eenen afftand boven de hoogfte boomen, die 'er
ïondom ftonden, en waar onder al zeer oude wa-

ren,
waar hij heiliglijk leefde, zoodathij vervolgens, onder het
fetal der heiligen werd opgenomen. Zie MORERY , Hç-
f<AULT, en?,

&r 5
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ren, uitkomen. De ftra'al fcheen m|j evcnwel niet
dikker dan twce a drie dtiim overkruis, en vertoonde
zïeh op eene zekere hoogte niet anders dan ftof;
de bauenide fprong, dien ik vzWeisfenflein bijCto-
fet gézlen heb, was ongelijk veel zwaarder en
fchooner.

's Avonds danste men in het park, op verfcheide
plaatfen in de open lucht, en onder de boomen; men
had eene menigte van kleine Pauxhafs met lantarens

en lampions verlichtgemaakt; eenige muzijkanten,of
Jiever fpeellieden zaagden en bliezen daar lustig een
deuntje, en deden 'er onze kermisgasten met hun-

ne meisjes of vrouwen rondfpringen, ajs jonge lam-

meren; wantdanfeuis hier toch onder aile ftanden,
als men ^ens vrolijk zijn zal9 de geliefkoosde bezig-
heid, Geen feest zonder dans; zelfs deelen lieden van
zekere jaren nog dikwijls in die luidruchtige en ver-
inoeijende vermaken der jeugd. Meeruialen zag ik in

Frankrijk met genoegen diergelijke" landelijke dan-

fen op het gras (fur le gazon} en onder het loin-

nier. Verder van Parijs verwijderd, zijn zij dan ook
eenvoudiger, en gefehieden bij dag, de landlieden
vermaken zich alzoo op eene betamelijke en onkost-
bare vvtjze ; ook hier kan men zich voor weinige ftui-

vers eenige uren daar mede Bezig houden.
Dat een aantal dier meisjes, welke men anders in

deftraten van Parijs aantreft, hier thans ook een
buiten luchtje komen fchepp'en, laat zich ligtraden:
haar bedrijf wordt door de duisternis, en de eenzame
plaatfen,welke men hier aantreft, begunftigd ; en dat

ook
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ook diergelijke ongeregeldheden het hoofddocl z\jn

van vêle andere, welke deze kermis bezocken, hier

aan behoeft men niet te twijfêle11, wanneer men
(ledits een weinig let, op het geen 'er omgaat.

In de kofïïjhuizen en temen zat het vol ; bier
braudewijn en likeur, was de drank die men voor-
namelijk dronk; doch ik heb onder de duizende,
welke zich hier bevonden, maar zeer weinige men-
fchen gevonden, die. men kon aanzien, dat zij te
vecl gedronken hadden; hoc zeer men zulks wel
ligt zou meenen te raoeten befluiten uit het vreémd

en buitenfporig gedrag van eene groote menigte:
want nu hoorde men niet alleen met honderde Mér-
itions; daar oud en jong op blaasde of zong; maac
men begonookop kindertrommeltjeste flaan, en met
rateltjes, trompetjes en fîuitjes bij geheele benden te,
loopen; zoo dat vvij fchiec geneigd vvaren, om,
niet wijzer willende fchijnen dan de overigen, insge-
lijks ieder een Merliton te koopen.

Tegen tien uren begon het gevvoel aanmerkelijk
te verminderen, en wij keerden ook huisvvaarts.
Den ganfehen weg over tôt? Parijs toe hoorde men
Merlitons, trompetten enz., welk geluiù nu en dan
afgewisfeld werd, door een woest gefchreeuvv en
getier: want de Parijzenaars, zoovrouvven als man-
nen hebben de gewoonte, om bij dergelijke, zoo wel
als bij hunne vastenavondfeesten, elkander in het
yoorbijgaan metrijtuig, of anderzins, in eene foort
van ftraat taal (termes Poisfard) voor al wat leelijk
j§ uittemaken; en dat uit loutere fcherts, en zonder

dut
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dat zij malkander eenigzins kennen. Dit hoorden wij
dan onderweg ook verfcheiden malen. Men vved-

Jjvert, om door barder te fchreeuwen, of te fchel-

den zijne partij tôt zwijgen te brengen; en dezul-

kcn die den grootften voorraad van dergelijke vvoorden

en uitdrukkingen bij de hand hebben, en dezelve

fpoedig achter elkander uit kunnen rammelen, wor-
den voor de grootfte bollen gehouden, en als zij

het winnen, doorgaans door hun bijhebbend ge-
zelfahap, met handgeklap toegejuicht. Men verbeel-

•

de zich nietdat deze misfelijke liefiiebberij maar alleen

plaats heeft, onder de zoo genaamde geringfte klas-
fe, niet zeldzaam hoort men zulks ook van dezul-
ke, die eene befchaafde opvoeding genoten heb-
ben. — En dit fchijnt men voor aardig te hou-
den (i).

Door de week is 'er op deze kermis vveinig of
niets te doen ; den volgenden zondag viert men die

andermaal op de zelfde wijze, als den eerften, en
vêle Parijzenaars zijn 'er zoo op gefteld, dat zij dat
vermaak dan nog eens komen hervatten, doch ik
vond het park van St. Cloud buiten die kermis veel

aangenamer, en heb 'er dan ook meer dan eens ge-
bruik: van gemaakt. Wanneer het zacht en helder
weder is, de rivier met een roei-fchuitje der-

waarts aftezakken, vond ik inzonderheid aange-
jiaam; omdat de omliggende gezigten van daar

door-

(i) Zie verder hier omtrent de npot op bladz. 233 en
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doorgaans zeer bevallig zijn. Daar het tegen den
ftroom op te roeijen te moeijelijk en langwijlig is,
wandelt of rijdt men weder te rug; zijnde tôt ge*
rijf van het Hof, en de zulken, die daar bij noo-
dig hebben, de weg tôt Parijs toe met réverbères
verlicht.

TREZ
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XJM is de nnam van een aangenaam gelegen dorp-

je, flechts eene kleine wandeling noord-oostwaarts,
buiten Parijs gelegen. Dat plaatsje is onder de Pa-
rijzenaars zijn' roem vooral verfchuldigd aan de me-
nigte Seringen, welke men daar teelt. In het voor-
jaar, doorgaans in het laatst van April, of hetbe-
gin van Mei, gaan daar eene menigte menfchen he-

nen, om die bloemen te rien bloeijen. Over Mesnil*

montant gaande, heeft ifrcn van de hoogten, die

men beklimt, zeer fraaije en uitgeftrekte gezigten.

De liefelijke feringen geur kondigt de nabijheid van
Prez St. Gervais aan en wel dra word men geheele

bloeijende boschjes daar van gewaar ; waarinde zachte

kleur der bloemen, tusfchen het pas ontloken groen

eene zeer bevallige vertooning maken. In de nabijheid

van dit dorpje, zag ik ook een fteengroef, welke

een grootfch en fchilderachtig aanzien oplever-

de. Men vindt hier ook verfcheide herbergen, of

restaurateurs, waar men vrij goed, en nog al niet

duur eet. Vooral in den tijd,als de Seringen bloeijen,

hebben deze lieclen vecl te doen, dezelve worden
hoofdzakelijk aangekweekt om bloeijende afgefne-

den, en te Parijs verkocht te worden. Men kweekt

'er ook veel vruchten, en de grond fchijnt 'ervrij
goed
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goed, zljnde van eenen kleiachtigen aard; dit laatfte
heb ik eens ondervonden : ik ging 'er tocn met mool
weder naar toe; doch térwijl ik 'er was, viel 'er een
zware flagregen ten gevolge van een donderbuij

maar die was dan ook fpoedig voorbij; nu wilde ik
mijne wandeling voortzetten ; doch had in het begîn

zeer veel moeite, oin voort te komen, daar de klei-
achtige flijk, tôt eene aanmerkelijke dikte, aan de

voeten bleef hangen, en mij waarlijk het gaan al

zeer bezwaarlijk maakte; naar mate dat de vochtig-
heid in den grond drong, werd zulks echter allcngs-
kens beter, en weldra vond ik mij fchadeioos gefteld
door de bekoorlijke ftreken, die deze wandeling
oplevert. Langs hoogten en laagten, en door aangc-
na.me boschjes, vvàarin zich tde nachtegaal decd
hooren; tervvijl ik tusfchen beiden door fchoone ge-
zigten verrukt werd, kvvam ik vervolgens in hetbosch

van Romainville, waar de goede JEAN JAQUES
ROUSSEAU zoo menigmaal plagt te gaan wandelen,
om te herboriferen, zljnde dit gelijk men weet, eene
zijner geliefkoosde bezigheden. Het grootfte ge-
deelte van dit bosch, dat echter raeest al uit hak-
hout beftaat, behoorde toen, naar ik vernam tôt
het buitengped van eene il/*« de M. eertijds mai-
tresfe van den Hertog van O., voorheen diende het
tôt eene openbare wandeling; doch van dit* genoc-
gen ftond men wel dra beroofd te worden: en men
vvas reeds bezig, om het zelve met (hketfels af te
fchicten.

Weinige vreemdelingen fchijnen deze wandeling

te
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te doen, en velc hooren daarvan ook, wanneer zij
niet in den bloeitijd van de feringen te Parijs zijn,
misfchien niet eens fpreken; ondertusfchen heb ifc

het altijd een der aangenaamfte ftreken in de nabij-
heid van Parijs gevondeiij en *er meermalen gebruik

van gemaakt. Jammer is het maar, dat men zoo
eenen grooten weg iin de ftad moet alleggen, om
buiten te komen.

CHA-
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Charenton en Alfort, ten naasten bij anderhalf uur
van Parijs gelegen zijude, Ievert een tqgtje naar
die plaatfen en door de daar bijgelegen ftreken al*

niede eene aangename wandeling op. Men gaat
langs de Seine opvvaarts, latende die rivier aan de
regterhand liggen. Even buiten de ftad, in een
buurt aan de rivier gelegen, en la Râpé genaamd
komt men eenige herbergen voorbij, welke beroemd
zijn om een uitmuntend geregt van geftoofde Karper
(uneMatelotede Carpe), het welk mendaar volgens de
eenparige getuigenis der lekkerbekken, opeene mces-
terachtige vvijze vveet klaar te^ niaken. De bewe-
ging, op en langs de rivier, en de omliggende lan-
douwen verfchaften den wandelaar eene vermakelijke
afwisfeling van tooneelen.

Charenton fcheen mij toe een tamelijk beyolkt en
welvarend vlek te zijn, de ligging aan den grooteu
weg, naar Dyon, Zwitferland, Lyon, enz. en aau
den oever van de Marne, digt bij de plaats, daar
zich die rivier met de Seine vereenigt, deze voordee-
ligeligging, zeg ik, maakt dit plaatsje, tôt den han-
del, en het vervoeren van goedereu z er gefchikt,
terwijl de aanhoudende doortogt, den ingezetenen
tevens nog al wat voordeel aanbrengt. Ten tijde

S s van
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van HENDRÎK den IV. gingen de Protestanten van
Parijs, en daar onder de bekende SULLY, boezem-
vriend van dien vorst (i), alliier ter kerke, en ble-

ven 'er hunnen tem^zX(temple gelijk men eene pro-
teftahtfche kerk in Frankrijk noemt), behouden,
tôt de hcrroeping van het Edict van Nantes in 1685,

wanneer dezelve werd afgebroken.
Over de Marne, die hier tamelijk breed is, en

z\c\\ gelijk ik gezegd heb, een weinig lager met de

Seine vereenigt, ligt een fteenen brug, welke al oud
fchijnt te zijn. Het gezigt op en van dezelve isfcliil-
derachtig. Deze brug overgegnan zijnde, komt men
in het gehucht Alfort, bekend door de vermaarde
veeartfenykundige fchool (école vétérinaire'), welke
aldaar, indien ik mij niet bedrieg, op last van Ko-

ning LODEWYK den XV. in het Kasteel van dien

' naam gefticht is (a). Even als andere openbarein-

(1) In een Hymne aan de vrlendfchap zegt zeker dichten

,, Cett par toi que le grand HENRY,

,, Plein de tes flammes immortelles,

„ A Vamour de vingt Cabttelles,

„ Préférait le coeur de Suit).
Dati* s Het isdoor n (dô vriendfehap) dat HENDRÎK de groote»

Vol van uwe onfjetfelijke vlauimen,
lloveu de liefde van twintlg Gabrîelles,"

Het hart van Slilly verkooj.
(a) De Heer BouROEf,AT, ftalmeester des KoningJ, oti

Correspondent van de koulnklijke Hoogefchool der wcien-

febappen te Parijs, rîgtte cenfgey tljd vroeger eene dle^e-
lijke
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rigtingen, tôt de kunften, of vvetenfchappen be-
trekking hebbende, te Parijs, is ook dit nu.ttig ge*
fticht op bepaalde dagen, voor eçn ieder om niet,
en zonder ecnig voorafgaande verzock te zien. fon-
der "eenige moeite, trad ,ik dat uitgebreide gèbouw,
dat ook uitwendig een fraai, doch eenvoudfg aan-
zien heeft, binnen. Bij het inkomen heeft men aan
de regterhand eene zaai, rondom met glazen kasten,
waarîn meestal voeten van paarden, enallerlei foort

van hoefijzers; de voeten en beenen vvaren van pleis-
ter of gips ; en dit gedeelte van het Kabinet fcheen
mij voornamelijk gefchikt, voor het ondervvijs der
hoeffmeden; vervolgens komt men in eene groote
zaal, waar in eene aanzienlijke verzameling geplaatst,
is van verfcheide ontledingen, en gedeetten zoo van
het menfchelijk,als dierlijk ligchaam, veelal kunst-
matig uitgefneden en opgefpoten, gedfoogd, of
ook wel in wijngeest bewaard. In eene diergelij-
kczaal, boven de laatst gemelde, ziet men iqsge-
lijks eene menigte foortgelijke voorwerpen, waaron-
dermij de ontledingen (disfectieën), van een pnard

met een* miter 'er op, als mede dat van een hert
enz., ongemeen

kuns'tlg fclienen bereid te zijn*
Het verwonderlijk weeflel der fpieren, zennwen,
pezen, aderen enzM zoo veelnoodigvarielkanderen
gefchciden, opgefpoten en met onderfcheiden kleu-

ren
lijke fchool te Lyon op» en het 1$ nan den goeden uitllag

van deze onderneming, dat die van /llfort hara fliçhting
verfchuldigd If.

Ss 2
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ren gekleurd, bleef echter een geheel uitmaken, en
moest alzoo zelfs voor minkundiggn, eene belangrijke
vertooning opleveren.

In de derde of bovenfte zaal, vindt men de bibhc*
theek, zijude,eene verzameling van werken, tôt de

veeartfenijkunde betrëkking hebbende, benevens de

daartoe vereischt wordende werktuigen, en einde-
lijk nog eenige voorwerpen, tôt de natuurlijke hi-

ftorie behoorende.
Voorts zijn 'er bij dit gebouw verfcheide italien

çn hokken, voor zieke dieren, of de zulkewelke
tôt eenigerlei waarnemingen dienen.

Bij deze fchool behoort almedc eene ftoeterij van
,

* fpaanfche en andere foorten van fchapcn, ter verbe-

tering en aankvveeking der wolle.
Ailes zag 'er zindelijk en wel onderhouden uit,

en fcheen mij toe zeer doelmatig ingcrigt te zijn.

.

Daar het, toen ik 'er mij bevond, zondag was,
werd *er geen les gegeven ; op andere dagen zijn de

ouderfcheiden werkzaamheden bepaald, en de uren
daartoe beltemd; naar ik vernam, was 'er een aan*
tal Kweekclingen, de profesforenen verdere leermees-

ters werden geprezen, en men verzekerde mij, ge-
lijk njet tvvijfelachtig is, dat deze fchool reeds eene
menigte bekwame lieden in dat vak had opgeleverd,

'• en alzoo voor den landbouw, het krijgswezen, enz,

van het uiterfte belang is (i).
Een

(0 Is hetntette verwonderen, daar de flankweekinj»

en ondcrhouding, inzotiderheid van liet rutid*vee, in uni

va-
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Een eind wegs langs de Marne opwaarts wandc-
lende, heeft men onder anderen het gezigt op eeni-

ge aangenaam gelegen Insthuizen ; doch dit is de weg
naar Parijs niet : — ik keerde dan weder naar Al*
fort terug, eu mij aldaar over de Seine latende zet-
ten, wandelde ik veelal door akkerland tôt het dorpje
hry (1). Het fchecn nog al grooter, als men op het
eerfte aanzien zou denken; in en omftreeks het zelve
lagen eenige tuinen en.buiten-goederen, doch ailes
had, zoo als de meeste dorpen hier omftreeks, een
onaangenaam voorkomen, door de ruwe grijsaçhtige
iteenen muren, waarmede de tuinen omringd zijn

>
zoo

dat men flechts hier en daar een huis, dat ook een
tomber voorkomen heeft, en voor het overigenietsdan
die muren ziet, zondereeniggroen, of het moestecii
enkelen tak van een boom zijn, die over de muur hangt,
gewaar te worden. Het dorp doorgegaan zijnde
klom ik op eenen heuvel, van waar ik.een aller fchopnst
gezigt had over de Seine, en de ganfche landftreek

aan den overkant van dezelve. hry lag aan mijne

voe-

vaderland, zoo a5.nmerke!ijk is, dat men daar in't geheet

geene Inrigtlng van dien aard heeft.

-
(\) Evcn eens is de naam van een (leedje In Norman'

â^e\ bekend door den veldflag* la bataille a"hty, wel-

ke in de daarbij gelegen vlakte in 1590 voorviel, en
waar HENDIUK. de IV voor de tvveedenmal overwinnacr

vvas ven ikn Mertog van Mayenne) hoewel het léger van
den Hertog een derde flerker was, dan dat van den Ko-

ning.

Ss 3
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Voeten, en jk zag over de dorpskerk henen. Ver-
der door de akkers gaande, waarop de tarwe, garst,
ôfrbgge reeds begon te rijpen, en. de haver reeds-ge-
ihaaid vvas, was ik dikwijls verwbnderd, over de
flordigheid der landlieden, ointrent het wleden en
uitroeijen van het onkruid. Op eenen akker, alwaar
de afgemaaide haver op gehoopt was, kvvam het

hiij bij de befchouwing vafl die hoopen voor, dat de

lioeveelheid distelen misfchien niet minder vvas, dan

die der haver, zoo dat men 'er niet aan kon raken
fconder zich de handën te bézeeren; onder de haver
fchljnt men hier vèèhiLucefne- klaver te zaaijen (i).
Hier en daar in die akkers ziet men eenige fteen-

groeven, waar op een rad of windas ftaat, om 'er
jde fteenen uit op te winden. Deze fteengroeven

eijn op fommige plaatfen nog al yrij diep. Vervol-

gens komt men op den breeden en Welbeplanten
ftraatweg

^

van Fontainebleau, Aân de linkerhand

ziet men het dorpje Pillejuive, en wat verder bij dat

Van Gentilly het groote kastêel Picétre, wnarvan
de grondflageh al tamelijk pudzljn, daar men aan-

. ge-

(t) Daar de landlieden hier omflreeki, en nlgemeen In

Frankrljk, veel gebrttik maken van ezels, zag ik meer-

malen, het koren van den akker, door deze dieren ver*

vocren; aan iédere zljde van den draagzadel, is dan een
foort van laddenje gehecht, met uitrtekende houtenpennen

voorzien, hier asn hangt mon de koren fchoven, fin be-

dekt het bee/t daar mede zoodmig, dat men van achterci
éict dan eenen vyandetenden korenhoop ziet»
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geteekend vindt, dat het in 1290 aan eenen bisfchop

van Parijs behoorde; daarna raakte het in 't bezit

van JOHANNES , bisfchop van Winchester in Enge»
land; die 'er zijn verblijf hield; na hem kreeg het
den naam van Kasteel van Winchester, daar men ein-
delijk bij verbastering Bicétre van gemaakt hceit;
het behoorde vervolgens aan verfcheide meesters,
en is meermalen afgebroken, en hetbouwd gewor-
den, en eindelljk grootendeels geflecht zijnde, deed
LODEWYK de XIII 'er een groot en fraai gefticht
bouvven, voor oude en vermhikte Krijgslieden, wel-
ke men 'er daarna weder uitgenomen heeft, om 'er
krankzinnîgen, bedelaars, landloopers en misdadigers
in te bewaren, en op te fluitçn. Tôt dat einde
vvord het thans nog gebruikt. Ik had dit huis, reeds
eenigen tljd geleden (in 1802) gczien; 'er werden
toen ook eenige honderde arme oude mannen onder-
houden, zij waren veelal bezig, met het fnljdenvan
houten pennetjesvoor de fchoenmakers, ook was 'er
in een gastbuis voor mannen, door de Venusziek-

te befmet, een aantal van die lijders te vinden.
Mljn bljhebbendgezelfchapookdezinneloozen willen*
de zien, gaven wij dit ons oogmerk aan een der op-
imfers te kennen, denkende dat hij met ons mede op
de afz'onderlijke plaats, alwaar die lieden opgcfloten
zijn, zou gaan, doch dit fchecn geen gebruik te
zijn, men liet ons althans gehccl alteendaarbinuen»
en iloot de poort achter ons toe. Hier ftonden vvij

nu in het midden van eene groote menigte onzinnige

niannen, deze in eenenhoogeu, gène in eenen minderen
S s 4 graad,
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graad; een paar van hun,v die nog al niet van de

riwaaste fchenen', diende ons voor geleiders, en nu
hoorden en zagen wij de treurigfte uitvverkfels der
krankzinnigheid, en befpeurden duidelijk, dat de-

zelve bij foramigen ontllond uit liefde, uit hoog-
woed, uit droefgeestigheid, of uit dvveepzucht.
Deze babbeldeonoplioudelijk, tenvijleen andertreu-
rigvoor zich ziende, zonder een woord te fpreken,

op en neder liep;.hier zong, en daar vloekte 'er
eeni Bij dit: tooneel van ellende was men evenwel
fchier geneigd tôt lagchen, op het zien van. een be-

Jaard man »met eenen langenbaard en vrouwekleederen

aan, ja zelfs eene vrouvve muts op; dit misfelijk

toegetakeld mensch had 'er, naar ik'vernam, al ver-
fcheiden jaren in gezeten. Daar wij nu gereed vva-

ren om heen te gaan, volgdén ons de- meeste dier

ongelukkigen, vragende om aalmoezen, doch meti
had ons gezegd, dat indien vvij ietswilden geven,het
beter was, dat in een bus bij het uitgaan te doen,
dan dat vvij aan ieder afzonderlijk, eene kleinigheid

uitreikten, otndat het geta! zoo groot is, dat men

op zulk eene wijze naauvvelijks gedaan krijgt, en
dan ligtelijk misnoegen geeft. Wij gedroegen ons

naar dezen raad, ondertusfchen werd het bijna alge-

meen gebedel hoe lancer hoe dringender. Aan onze
taal merkende, dat vvij vreemdelingen vyaren, hiel-

den fommigen ons voor Engelfchen, en begonnen te

morren, en te fchelden, nu werden wij eerst onzen
haychelijken toeftand gevvaar, hergenior natn meec

eu meer toc, en wij waren blijdo, toen men ons den..';"'' uitj
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witgang weder opende, daar men toch op zulk eene
vyijze zijn leven niet zeker is.

Wij veruamen yerder, toen men ons degevangen-
huizen ainwees, dat* nicttegenftaande 'er eenige da-

gen geleden, eene menigte misdadigers naar de Ga-
leijen waren vervoerd 'er evenvvel nog eenige hon-
derden overbleven. Eene afzonJerlijkc plaats ftrekt

tôt een verb'eterhuis, voor lieden vUti een flordig ge-
drag, welke 'er op verzoek van hunne bloedver-

vyanten, of anderzins geplaatst worden men kan
uit dit ailes over de uitgebreidheid van dit gebouvv
eenigzins oor.deelen»

Met merkwaardigfte, dat men te Bicétre zlct, is
de ontzaggclijké groote put ; de emniers waarméde

men het water naar boven windt, houdenieder, naar
men mij verzekerde, meer dan een Okshoofd yocht,
en de put is zoo diep, dat een fteentje daaringewor-

pen eenige feconden onder weg blijlt, eer men het in
hetvvater hoortvallen; bij denzelven is eene gemet-
fdde overdekte verzamelplaats, of bak voor het gc-
fchepte water, Welke eene zeer aanmerkelijke hoe-
veelheid daarvan bevat. Weinig.iijds voor onze
komst had zich een der arme lieden in dieu put willeu
verdrinken, doch men had het ontdckt, en verhiit-
derd.

Daar ik dus Bicétre reeds naauwkeurig genoeg be-
zien had, vond ik vveinig opgewektheid, om zulks
thans te hervatten. Ik vervoigde dan, fléchis een
groot kwartier van Parijs zljnde, mynu wandeling,
enkwam de barrière des Gobelins binnen; eer mon

S s 55 aan
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aan dezelve komt, kan men zich nog eens verlusti-

gen met de befchouwing van het aangenaam gezigt,
dat de landouw ter regter zijde oplevert, en waar-
op men van deze hoogte een ruim uitzigt heeft, ver-
volgens langs geen der onaangenaamfte boulevards,

van Parijs gaande, voorbij verfcheiderestaurateurs,
ginguettes en bastringues, alwaar eene menigte men^
fchen bezig waren, met zich door datifen, en on-
derfcheide fpelen te vermaken (i), kvvam ik in den

planttuin, en daar het eene heerlijke zômer avond

was, rustte ik daar onder het genot van velerlei
welriekende planten en bloemen wat uit.

(t) Âchter die herbergen zijn tuinen met een aantsl

prieeltjes, als het goed weder is, gaat men hier in de open
luchteteu, en het is der moeite waard, om zondags te*

gen etenstijds, daar henen te gaan ; ôveral ftaan dan ge-
dekte tafeltjes, en zoo in als buiten de huizen, Is 'er dan

naauwelijks plàats te krijgen.

MONT-
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JL/e laatfte afdeeling des eerften deels van KOTZE-

HUB'S Herinneringen uit en aan Parijs, voert wel
tentitel: Het dal vm Montmorencyzm**, doch men
vindt daar onder niets meer dan eene befchrijving

van het huis, of zoogenaamde Hermitage van ROUS-

SEAU. Nade oude yerwoesteabdij van St> Denis (i),
bezigtigd te hebben, fchijnt de fchrijver maar eens
heen en weder naar die Hermitage gereden te zijn

»

en het dal van Montmorency, met de daarbij gele-

gen hoogten, bosfchen enz., zoo merkwaardig om
zijue aangename enfchiideragtîgeligging, naauvvehjks

ter loops gezien te hebben.
Omtrent anderhalven dag bragt ik genocgzaam ge-

heel en al met de befchouwing dier te regt gcroem*
de landftreek door, en daar mijne gehouden aantee-
keningen dienaangaande mij nog eene genoegelijk
aandenken verfehafTen, fchrijf ik dezelve hier met
een bijzondet' vermaak ter ncder.

In

(>) peze obdlj metfe tôt eenebegraafpîaats voor het te*
gcnwoordige ketzerlljk geflacht, en verdere afrtammellngen
belïemd zljnde, is dezelve naar (k vcrnecm, federt een!-

ten ttjd weder .opgemaakt*
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In Julij 1803 reed ik 'er henen, onder anderen
vergezeld door eenen liefhebbcr van wandelen, die
in deze ftreken volkomen bekend vvas. Een goed
eind wpgs verder dan St. Denis gekomen zijnde,
lieten wij ons aan den voet van eenen heuvel, na bij

het dorpje Grolet afzetten, en gaven on zen voerman
zijn aflcheid. Nu wandelden vvij door akkers, wijn-
gaarden en boschjes, tôt aan het eenvoudige huis,
weleer door ROUSSEAU, en^thans door den be-
kenden muzijkant en componist GRETRY be-

woond; het is ongemcen aaugenaam gelegen, en
heèfc van de hoogte een ruim en bevallig uitzigt,

op eene landftreek, waar ailes bijna fchilderachtig
is (1).

Na eenigen tijd voorrgewandeld te hebben, meest
al onder en langs groote Kastanje boomen (c), die

in vollen bloei.ftonden, en tenvijl zich de bekoor-
lijkfte gezigten aan onze linkerhand opdeden, kvva-

men vvij aan eene foort van plein, ofvlakke plants,
insgelijks doorzware kastanje boomen befchaduwd,

en rondom met zoden banken omgeven ; hier kvvam

de jeugd van het nabijgelegen dorp des zondags

danfen, en ten dieu einde had men eene vcrheven
plaats

(1) îinvendig ziet 'er dît huis ook ze?r oenvoudis? uit;

zoo wel aïs dettîin: de bcfchrljving, dieKoTzenUE'er van

gcjfi:, znt Ik hier wel niet behoeven te herhalen. \
(2) Namcîiik van die, welke. men tamme kastanje?

(castaitca) noemt. Die boom fc'iijnt hier wel te grocijeu\

ook toi li.-lihuut vindt men 'er het iii menigte*
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pîaats insgelijks van zoden, voordemuzijkanten ge-
ftiaakt, — ailes had 'er een bevallig en natuurlijk
aanzien. Een aangenaam koeltje temperde op
eene liefelijke vvijze de warme lucht, en het dikke
lommer belette hier genoegzaam het doordringen der
zonneftralen. Niet ver van daarvonden vvij aan den
ftam van eenen ouden en zvvaren kastanje boom, om-
ringd van een aantal anderen van die foort, eeni-

ge groote fteenen liggen, —- het waren de over-
blijffels van een gedenkteeken, dat men tereere van
ROUSSEAU had opgerigt, om dat de gocde jnan hier

zeer dikwils gezeten was; van daar hadshij het
fchoonfte gezigt op het dal, en het meertje van
Montmorency. Dit gezigt herinnerde hem aan de
omftreken en het meer van zijne geboorte ftad Ge-

nève, hoe zeer dat meer, wat zijne uitgebreidheid

aangaat, en de grootschheid der tooneelen, die het
zelve omgeven, op verre na met dit landfchap niet
te vergelijken is. —

Hier vvas het dat hij zijne Nouvelle
Ifehïfe grootendeels fchreef, of althans" de denk-
beiiden daar voor opteekende. Dit bekoorlijk deugd-
wekkend boek, waar in wij de werking der menfche-
fijke hartstogten doorgaans zoo levendig gefchil-
derd vinden, had ik<in vrocgere jarcn, reeds met
zoo veel genoegen gelezcn, weinig hiuder hebbenda

van eenige gebreken, die men aan het zelve, zeker-
lijk niet zonder grond, toefchrijft. Thans kwarç
mij de inhoud van het zelve weder levendig voor*
den geest. Met moeite verlii't ik dcz^i plaats, doch

be«
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befloot dezelve, tegçn het vallen van den avond,
andermaal te gaan bezoeken, terwijïvyij onze voor-
genomen wandeling verder voortzetten. Op het
hoogftegedeeltevanden aanzienlyken heuvel geklom-

men zijnde, vonden wij daar eenen woesten, en on-
bebouwdengrônd, waar uit men een foort van kei,

en vuurfteenen fcheén te trekken, het geen eene aar-
dige tegenftrijdigheid, met de liefelijke, en groene
ftreken, die wij zoo even verlaten hadden, ople-
verde; de laatfte echter verkiezende, klommen wij

weder nederwaarts, en hieldcn ons eenen geruimen
tijd bezig met wandelen, daarbij gedurig de zoo be-

hagelijke verfcheidénheid, die de natuur hier ople-

vert, bewonderende.
De zop wasgereed, om onder te gaan, toen ik we-

der aan het verwoeste gedenkteeken van ROUSSEAU

kvvam.
-*•

Ik zette mij op dezelfde plaats, waar de

goede man plagt te zitten, neder, en vond hier eene

aangename rustplaats. Men heeft daar het uitmtin-
tend gezigt op de vallei, door eene opening, ge-
vormd door de takken der kastanje boomen, welke

aan den kant van den heuvel ftaan, en welke takken

tôt tegen de helling des hcuvels afhangende, niet
dan deze opening overlaten ; het geen eene fchoone
uitwerking doet. — De geheele plaats was nu op
eene fombere wijze befchaduwd, en de ftatige ft lte
rondom heerfchende, maakte dezelve tôt ernftige
overdcnkingen zeer gefchikt. — Niet voor dat de
fchemeringmij aan den naderendennacht hcrinncrde,

ftond
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ftond ik op, om de herberg die ons tôt nachtverblijf

moest dienen,te bereiken, en zoo naar het bijgelegen

fteedje Montmorency te gaan. **

Den volgenden morgen voor zes uren werd ik reeds
gewekt, door het geluid van trommels, en veldmu-
zijk; ailes liep uit: om, dat het fteedje geheel bui-

ten den doortogt ligt, en men 'er alzoo aan die bewe-
ging niet gewoon is. Het waren eenige honderde
militairen, tôt de bezetting van het een goed uur
van hier gelegen St. Denis behoorende. Men liet
hen, naarik vernam dezen kleinen marsch doen, ont
zich eens te vertreden.

Zoo dra ik gekleed was, ging ik het plaatsje eens
dôor wandelen; het ligt tegen de vrij fteile helling

van eenen heuvel, en onze herberg was op de
markt, op het hoogfte gedeelte. Na eenige ftraten
door nederwaarts afgedaatd te zijn, kwam ik aan de
kerk, die fchoon geen onaardig gebouw, echter

voor zoo ver mij toefcheen, niets merkwaardigs op-
leverde, zoo min in als uitwendig; doch van het
Kerkhof, dat zich als een terras opdoet, heeft meit
een verrukkelijk-gezigt over het dal en tegen de.
hoogten , die het omringen ; dit gezigt heeft hier we-
der een geheel ander voorkomen,dan van de hoogte

vvaamp ik mij den vorigen dag bevond, en trof dus
weder op nieuvv, en daar men hier op verre na nog
niet aan den voet van den heuvel is, is het gezigt
Van dit terras ook vrij ultgebreid, *~ waarlijkecne
tiitnemende ligging voor de plaats, ahvàar menza»
inen komt; om den wehladigen Schepper deriiatutir

te
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t vefeeren. — Lager afgeklommen zijnde, vondik
ook het gezigt op de hoogte, waarop de kerk ge*

bouvvd was, vrij teekenachtig (i); jn eh om het

fteedje zag ik ook verfcheide lusthuizeh' en buiten-

plaatsjes, doch voor het overige fcheen het niets bij.

zonders te hebben, en voornamelijkvan den land-
bouw en kweekerij van vruchten te beftaan. Langs

eenen anderen weg, die mij een vrieridelijk landmeis-

je wees, klom ik nu weder den heuvel op, tôt aan
de herberg. Het ontbijt, dat op mijn verzoekvoor-
namelijk beftond uitkerfen, vond ik gereed ftaan.

Dezekerfen worden, gelijk ik in het begin van dit

werk reeds gezegd heb, met regt voor de besté ge-
houden, vvelkë men omtrent Parijs teelt, en zijn

in der daad zeer goed, doch niet overvloedig ge-

noeg zijnde voor het algemeen gebruik, doorgaans
vrij hoog van prijs. Daar men 'er te Parijs het

inceste geld van maakt, worden zij meestal daar

heen gevoerd, zoo wel aïs de andere vruchten, wel.

ke men 'er teelt.
Naar het zich liet aanzien geene onmatîge warm-

te te vreezen hebbende, en het weder alleraange-

îiaamst zijnde, hervatte ik met het overige gezel*

fchap de wandeling, om, zoo veel de tijd ons toeliet,
de liefelijke ftreken van dit oord te doorkruifen.
Langs eenen gansch anderen weg, dan dien wij reeds

gegaau hadden, door natuurlijk gevormde (lingerbusch-
jcs, en over hoogten en laagten, kwameu vvij

aan

(i) Zie de plaat hier tegen overfiaande.
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aan een bekoorlijk gelegen buitengoed ; het behoor-
de aan den, om zijn edelaardig karakter, door vêle
hoog geachtcn republikein,LAREVEiLLiERBLEPEAU

een der ledcn van het vernietigde Directoire executif*

Dit landgoed was thans te koop, zijnde deeigenaar
hier toe uitlioofde van den bekrompen toeftand, waar
in hij zich met zijn huisgeziubevondt, genoodzaakt.
Indien àez& oinftandigheid niet algemeen bekend

vvas, zou ik mij niet veroorloven, om 'er hier mel-
ding van te maken ; doch hoe onaangenaam s'mans
toeftand ook zijn moge, kan dezelve immers niet
dan vereerende voor hem worden befchouwd.

Ilet vvas op een hier omftreeks gelegen dorpje, dat
de vermaarde tooneelfpeler LARIVE woonde ; doch
de naam is 'er mij van ontgaan, (zie verder bladz.
429) (1).

Terwijl het weder helder was, zochten wij, op
de meest verheven plaats, die wij hier vindenkonden,
eene gefcliikte gelegenheid, om van daar het dal van
Montmorency, op de beste wijze te kunnen over-
zien. — Hier lag het nu als eene. landkaart voor
onze Voeten.' want de hoogten, die ik hier heuvels

noem, zouden anderen welligt bergenhceten, en in
der daad zij zijn al tamelijk verheven. De groene

beem-

(1) De voorlezlngen in den vvinter van 1603 en 1804,
door LARIVE gehouden, heefc hij naderhand in een boek-
deel uitgegeven, onder den tltel van, Coûts de Déclamation
divifé en douze fiances,par LARIVIÏ. Paris An, Xtl. 1804»

T t
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beemden^enakkers, in het dal met het meertje of den
vijver, (étangde Montmorency)daar tusfchen gelegen,
en de beekjes, die de velden doorfneden. Deze mi-
me vlakte was tusfchen de hoogte (coteau) waarop
wij ftonden, en die, welke tegen ons overlag, inge-
floten, en het gezigt, in 't verfchiet aan onze reg-
terhand doordrie achter elkandere liggende ketens van
aanmerkelijke heuvelen bepaald, eenige bij elkande-

ren, of afzonderlijk gelegen woningen, groepen,
boomen, bosfchen, dorpen enz., maakten eene nog
bevalliger verfcheidenheid, in dit fchooiie tafereel,
dat bovei dien, hier en daar met eenige landlieden

en vee aardig geftoffeerd was. De menigte kei, of
vuurfteenen, die ik hier omftreeks almede aantrof,,
hadden veel al de gedaante van beenderen van groote
dieren; doch" fchenen mij echter niet anders, dan

eenvoudige fteenen te zijn. Op de hoogte verder
voortwandelende, vond ik redelijk goed korenland,
dat langs-den weg bezet was met kerfen boomen,

waar van de takken zoo laag hingen, dat men 'er de

vruchten in het voorbijgaan gemakkelijk af kon pluk-

ken. Wat verder had deze ftreek hét voorkomen,

van een aan de heide gelegen Meijerij's akker gezigt.

Den heuvel weder afklimmende, en voortwandelen-
de, dan door zware bosfchen, dan doorhakhout,
of door akkers en vlakten, bragt de menigte on-
derfcheiden kruiden- en planten, die wij hier von-
den, onsdikwijis'den hatuurbefchouwenden Roua-

SEAU voor'den geest.
Ile»
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.
Het oude Kasteel van Montmorency (1), dat vvij

op eenen afftand zagen, had naar men ons verzeker-
de niets bijzonders, onze aandacht waardig, dus
hielden vvij ons daar niet bij op.

Langs eene zeer net onderhouden buitenplaats,
kwamen wij nu, van eenen anderen kant, het fteedje
weder binnen, en hoe zeer ik dien dag reeds omtrent
vijf Uren gewandeld had, k'ôn ik niet nalaten, om
mij, na eene poos gerust te hebben, nog eens naar de
zitplaats, en het vervvoeste gedenkteeken van ROUS-

SEAU tebegeven, te meer, omdat ik het opfchrift
dat op de verfpreide fteenen vvas uitgehouwen, zoo
veel doenlijk vvilde uitfchrijven. Zie hier wat ik daar

van heb kunnen bljeenbrengen „ LES

„ HABITANS DE LA VILLE ET DU CANTON DE

,,...... MEMOIRE DU SEJOUR QUE

„ ROUSSEAU ..... AU MILIEU D'EUX

„ 7«REL'AM 3 DE LA LIBERTÉ." Op een ander
ftuk In.s ik „ ICI J. J. ROUSSEAU AIMOITA SE RE-

„ POSER.," En wedi ron) op een ander

„ LE BIEN GENRUAL DS TOUS

„ DEUX

(1) De naam vnn ftfotitmirfucj, eon der oudrte en aan-
îlenlijkrte gelîachten in Fraukrijk, is van dit fteedje,

en zijn aangelegen grondgebied, herkomlllg. In de ge-
fchledenls van Franhrijk, ook ten rljde van de religle- oti-
lusten, onder KARELden IX, komthij menlgmaal voor, IliJ
MÔY&RV vindt men een omflandig berigt van dat fec*

flacht.

Tt a
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„ DEUXPOlNTS PRINCIPAUX, LA LIBERTÉ ET....#
„ CONTRACT SOCIAL." (i)

In het terug keeren eenen bejaarden landman ont-
moetende, maakte ik met hem een pfaatje en werd
daardoor bevestigd, in het geen ik reeds aangaan-
de de verwoesting van dit gedenkteeketl gehoord had :
namelijk, dat het, weinige jarengeleden, was omge-
worpen en gefchondcn geworden, door eenige lie-

den waarfchijnlijk daartoe omgekocht, of opgeruid,
door dezulken, die toen reeds openlijk begonnen,
met, 't zij uit haat,.of uit belang, de grondbegin-
felen van ROUSSEAU aanteranden, en daarom aile

pogingen aauwenden, ten einde, al wat dien menfchen-
vriend betrofzoo veel riiogelijk iu verachting te brengen.

Al wat ons in deze landftreek als fchoon en merk-
waardig bekend vvas, zoo veel de tijd zulks toeliet,
bezigtigd hebbende, vcrlieten wij na het middag-

maal dit bekoorlijk oord, en bezagen bij het uit-

gaan van het fteedje nog eenfraai buitengoed; men

vvas

(t) Dat is ,i .... de jnwoners van de (lad, en het

„ landfchap van . • . oandenken van het verblijf van . . .

„ ROUSSEAU .... in hun midden .... September het

„ derde Jaar der vrijheid." Verder. „ Hier vvas J. J,

„ ROUSSEAU gewoon te rusten." En eindelijk

„ Het atgemeen welzijn ..... van aile ..... tuée

„ voorname punten, de vrijheid en ..... ."
Contract Social (Een bekend werk van

ROUSSEAU.)



MONTMORENCY. 635

was bezig met het zelve op de Engelfche vvijze aan
te leggen, en zulks gefchiedde hier en daar nog al

metfmaak; éditer zou het ons beter bevallen htb-
ben, hadden wij, zoo kortgeleden, denatuurlijk be-
vallige omftreken niet gezien.

Door een gedeelte van de vallei, naar St. Denis
gaande, zagen wij achter ons het fteedje Montmo-

rency tegen de hoogten, benevens de verheven ftre*
ken en bosfchen, die ons zulk eene genoegelijke
wandeling hadden verfchaft. — Eenige weilanden

waren met Lombardfche of Itaîiaanfche popelen, als
hooge piramiden omzet, en een foort van beekje,
uit het meertje van Montmorency ftroomende

,•
be-

vochtigde de buitenplaatsjesen velden, daar het door

en langs henen flingerde. Wat verder decd ziçh een
regt Hollandsch gezigt op! de grond was hier vlak,
men vvas 'er bezig met hooijen, terwijl in eene an-
dere vveide eenige koeijcn en fchapen liepen.

Door het dorpje Epinet, komt men vervolgens tôt
bij St. Denis — hoe verwonderd vvas ik van daar
eensklaps de Seine te zien, daar ik dezelve aan eene
andere zljde van Parijs zou gezocht hebben. Die

,
rivier draait zoo verbazend links en regts, dat de

weg te water naar Rouaan enz., daar door aanmer-
kelijk verlengd wordt, en zekerlijk is dezelve uit
hoofde van de hoogten, die 'er langs gelegen zijn,

.niet gemakkelijk te verleggen.
Té St. Denis namen vvij wedçr een van de gewo-

nebuiten-rijtuigen, gelijk vvij daar ook mede geko-
Tt 3 men
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„ DEUXPOINTS PRINCIPAUX, LA LIBERTÉ ET*....
T

„ CONTRACT SOCIAL." (I)
In het terug keeren eenen bejaardcn landman ont-

moetende, maakte ik met hem een praatje en werd
daardoor bevestigd, in het geen ik reeds aangaan-
de de verwoesting van dit gedenkteekert gehoord had :
namelijk, dat het, vveinige jarengeleden, vvas om ge-

worpen en gefehonden geworden, door eenige lie-

den waarfchijnlijk daartoe omgekocht, of opgeruid,
door dezulken, die toen reeds openlijk begonnen,

met, 't zij uit haat,. of uit belang, de grondbegin-
felen van ROUSSEAU aanterauden, en daarom aile

pogingen aanwenden, ten einde, ai wat dien menfehen-

vriend betrofzoo veel mogelijk iu verachtingte brengen.

Al wat ons in deze landftreek als fchoon en merk-

waardig bekend vvas, zoo veel de tijd zulks toeliet,
bezigtigd hebbende, verlieten wij na het middag-

maal dit bekoorlljk oord, .en bezagen bij het uit-

gaan van het fteedje nog eenfraai buitengoed; men

vvas

(t) Dat is„
• • . . de jnwoners van de (lad, en het

„ landfchap van . . . aandenken van het verblijfvan ...
„ ROUSSEAU .... In hun midden .... September het

„ derde jaar der vrljheld." Verder. „ Hier vvas J. J.

„ ROUSSBAU gewoon te rusten." En eindelijk

„ Het atgemeen vvelzljn ..... van aile
* . . » • twee

„ vootname punten »
de vrljheld en •"

Contract Sociat (Etn bekend werk van
ROUSSEAU.)
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was bezig met het zelve op de Engelfche wijze aan

te leggen, en zulks gefchiedde hier en daar nog al

met fmaak ; echter zou het ons beter bevallen lub-
ben, hadden wij, zoo kortgeleden, denatuurlijk be-

vallige omftreken niet gezien.
Door een gedeelte van de vallei, naar St. Denis

gaande, zagen wij achter ons het fteedje Montmo-

rency tegen de hoogteu, benevens de verheven ftre.
ken en bosfchen, die ons zulk eene genoegelijke

wandeling hadden verfchaft. — Eenige weilanden

waren met Lombardfche of Italiaanfche popelen, als

hooge piramiden omzet, en een foort van beekje,
uit het meertje van Montmorency ftroomende, be-
vochtigde de buitenplaatsjesen velden, daar het door

en langs henen flingerde. Wat verder deed zich een
regt Hollandsch gezigt opi de grond was hier vlak,

men was 'er bezig met hooijen, terwiji in eene an-
dere vveide eenige koeijen en fchapen liepen.

Door het dorpje Epinet, komt men vervolgens tôt
bij St. Denis -^ hoe verwonderd vvas ik van daar
eensklaps de Seine te zien, daar ik dezelve aan eene
andere zijde van Parijs zou gezocht hebben. Die

,
rivier draait zoo verbazend links en regts, dat de

weg te water naar Rouaan enz., daar door aanmer-
kelljk verlengd wordt, en zekerlijk is dezelve uit
hoofde van de hoogten, die 'er langs gelegen zijn,

.x

niet gemakkelljk te verleggen.
Té St. Denis namen vvij weder een van de gewo-

nebuiten-rijtuigen, gelijk wij daar ook mede geko-
Tt 3 men
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men waren, en reden naar Parijs, zijnde nog wel
anderhalf uur van daar gelegen.

Daar 'er weinig nieuws van Verfailles, St. Ger-
main, Vincennes, en eenige andere plaatfen om
Parijs te zeggen valt, heb ik beter geoordeeld, ont
mijne gehouden aanteekeningen desvvegens ter zy'de te
leggen, en alzoo dit werk te befluiten, met dezeaf-
deelihg, daar bij ten flot voegende dne zang versjes,
welke men niet'oneigenlijk in den mond gelegd heeft

van ROUSSEAU, daar men hem doet voorkomen in

een aardig Tooneelftukje, getiteld, La vallée de Mont-

morency, of JEAN JACQUES ROUSSEAU dans fon.

Hermitage (i), Zie hier wàt rrten hem in antvvoord

op een brief van den Heer DE MALESHERBES doet

zeggen.

Ain Femmes voulez vous éprouver,

Fous me demandez, mon ami;
i

Â quoi je pasfe mes journées:
On tfest point heureux à demi
Dans ces retraites fortunées :
On y jouit, fans nul effort,

,
De la volupté la plus pure*,
Car Von s'y levé et l'on y dort
En même temps que la nature (bis).

Vhâ.

(i) Het dal van Montmorency, of de Hermitage van
J. J. ROUSSEAU.
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L'habitant de Montmorency
Vaut pour moi celui de la ville',
^'apprends a distinguer ici
L'homme actif de l'homme inutile.
A Paris, qut d'olftfs, hélas!
Déferteurs de l'agriculture!
Matin et Joir croisfent les bras
Qtie redemandent la nature • . . (bis),

Dans ma maifon, fuis
•
je au repos

Condamné par un temps *de pluie ,
Mon chien, ma chatte et mes oiféaux
Me tiennent douce compagnie :
Si du beau tems je m'appercois,
Je cours dans la forêt obscure,
Pour être vis a vis de moi.
Et de l'auteur de la nature (bis) (1),

(1) Dat Is: Gij vraagt mij vriend, vvaarmede ik mijne

dagen doorbreng: m'en is niet ten halve gelukkig, in deze
gelukkigo nfzondering: men geniet 'erzonder eenige moei-

te den zuiverften vvellust; want men ftaat 'er op, en men
flaapt 'er tenzclfden tijd, als de natuur.

De bewoner van Montmorency is voor mij den rtede-

lingvvelwaardig: hierleer ik dennnttigen van denonnutten
mensch onderfchelden, Helaas, hoevcle lcdigiangers
wegloopers van den landbouw, gaan 'er te Paiijs^ den
fcanfchen dag niet» met de armcn, die de natuur terug
Chcht, over malkanderen.

Tt 4 Ben
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Ben ik door den regen, in mijn huis tôt rust genood.
zaakt, mijn hond, mijn kat en mijne vogels, houden mij

zoet gezelfchapi en word ik het goede weder gewaar,
dan loop ik in de donkere bosfchen, om in gezelfchap te
Zijn van mij zelven, en van den Schepper der natuur.

BLAD<



B L A 0 W IJ Z E R

DER

VOORNAAMSTE ZAKEN,

A,

jfYalmoezen(Hoe de înza-
melîng van) in de kerken
te Parijs gefchiedt, bl. 481

Académies de jeu, te Parijs,
bl. 147

Alfort, (Togtnaar) bl. 615,
Ecole vétérinaire ajdaar,

bl, 6*16
Almanak der Lekkerbekken,

bl. 69. n. Icts naders in den-
zelven vvegens een nieuw
gebraad,

. bl. 565 n.
ALVARÊS('t Beeld van Gani-

medes door), bl. 579
ANQUETIL DUPERRON (Ee-

nige Levensbijzonderheden
van),

,
bl. 397

Antwerpen (Veranderingon
in), door de omwenteling
plaats hebbendc, W..5 her-
ftellîng der Lieve Vrouvve
kerk nldaar, bl. 0*

AttUjokken overvlocdig te
Parijs,

. bl. 84
/iftrappe, (wat une) bl, 238

T

B.

Badente Parijs, bl. 54, dat
van VioiEii op de Seine,
bl. 54, opgefmukte be-
fchrijving daarvan, bl.

55
Baden hoe van binneii nange-

lcgd, bl.57, in de Seine,
bl. 58

Baden, (Nieuw uitgevonden)
van DESQUINEMARE bl. 368

Bains (les) Chinois (De Chi-
neefche baden) hoedanig
aangelegd,

. bl. 57
Balcon met bloemen verfierd.

bl. 40*

Bankbrlefjes te Parijs, hoeda-
nig en hoc daar mode te
handelen, bl. 297

Barboteufes, (Ongelukkige
fiant der)

.
bl. 121

BARRABAND, (Teekenlngen'
van) . bl. 375

Bedden te Parijs hoedanig,
bl. 44, en dat Ineen'Ro-
meinfehen fmaak, bl, 45

t 5 Bc-
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Behangfel, (Papier) te Pa-

rijs zeer nlgçmeen in ge-
bruik,

. bl, 43 u.
Belastingen

„»
Parijs gehevcn,

bl, 290
Bibliotheck, (De Nationale)

te Parijs . bl. 459
Bibliotheken, (Openbare) te

Parijs, behalve de Natio-
nale, , bl. 462

2?/aV/?,(Nnamoorfprongvan)
bl. 621, door krankzînnl-
gen bcvvoond, ib. groote
put aldanr, , bl. 623

Bidets, (Het gebruik der)
door de franfche Vrouwen,

bl. 60
Bisfchoppen, (Inhuldîging

der nieuvve) te Parijs,
bl. 197

Bloedzuîgers fterk in Parijs
in gebruik, bl, 406

Boeken te Parijs uitkomende
bl. 464

Boekhandelanrs en Bibliogra-
phie te Parijs, bl. 464

K

BONAPARTE, zieEcrite Con-
fui.

Boter hoedanig te Parijs,
bl. 93

Boni'Ilote
*

(het fpel der) hoe-
daniggefpeeldwordt bl. 7ot
Bij fatfoenlijke lieden hoe
gefpeeld, bl. 150

BOYER beroemt vvondarts te
P?rijs, bl. 404.

Brandblusfchers,(fletCorps)
te Prrijs hoedanig ingerigt
bl. 262 — ook in de
Schouvvburgen, bl. 263

Brsndladders, (Nieuw foort

.

van) . bl. 367
Brandmerken weder te Parijs

ingevoerd 1802, bl. 285
Bii&GfET een der voornaam-

fte uurvverkmakers te Pa-
*rljs, . . bl. 466

Breuken, ('tWarme bad ge-
bruikt tôt iubrenging v:•n)

bl. 405
Broodbakken, (Wijzevan) te

Parijs . ' bl. 517 n,
Brood, (Sterk gebruik van)

in Parijs bl, 63 en n. goe-
dc hoedanigheid van het-
zelve en gedoante, bl, 82

Brug over de Louvre naar het
Collègue de quatre Nations

bl. 475
Bruggen, (VVie de mtvinders

der ijzeren) bl. 477 n.
BRUN, (LE) derde Conful be-

kend in het vak van Let-
terkunde,

. bl. 250
Brusfel, Verminderiug 'van

pracht aldaar, bl. 9 — Vrij-
heids boom aldsar, bl. 9
Vastenavond - buitenfporig-
heden wedér in zwang, bl,
JO, (bat van den Schouw-
burg fldtar, , bl. 11

C
CAMB.ACfÎRÉs, (De Tweede

Conful) muniuit alsRegts*
geleerde, ". bl. 250

Café de Pariiasfe, en ande-
ren beantwoorden niet aan
hun' naam, . bl. 542

CARNOT
,

verklaart zich tegen
het keizerfchap van den
eerftenConful, bl. 303 enz.

Carousfel, (verbetering van
de plaats du) bl. 474naams
oorfprong, . bl. 554

CAR*
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CARTEI.LIER,
(Standbeeld vr.n

ARISIIOES door) bl, 379
Cartes de Sûreté moetui

dikwijls vernicuwd worden
bh 274

ÇIIAMEROI , (Met lijk derdanfe-
res) geweigerd in de kerk
te begraven en gevolgen
daarvr.n,

, bl, 456
Chantilly, (Hameau de) een

iustluiis,
. bl. 589

Chapelle, (La Sainte) dient
tôt eene Blbliotheek der
RegtbankenteParijs,bl. 277

Charenton, (Togtje naar)
bl. 615. lkfchrijving ib.

Chatelet, (le grand) afge-
broken, . bl. 473

CHAUDET, (Beeld van CIN-
CINATUS door) bl. 379

Chijfoniers (wie) en Chijfo-

tiières te Parijs, bl. 518
Cidre en Poire, zeer goede

drank,
.

bl. 20
Cloud, (kermis van St.) bl.

602, befchrijving van het
fteedje,

.
bl. 603

COLLIN HARI.EVILLE , leest
een boertig vers voorin't
Inft. Nat. bl. 391

Çonfcriptie, (Gebeurtenis
bij de RUHtaire) te Parijs
plaats hebbende, bl. 295

Çonfommè, ('t gebruik van)
enwaarin beftaat, bl. 408

Conful, (Eenige bijzonder-
heden wegens het Karakter
en Leveuswijs van den
Eersten) bl. 247. Zijn ge-
laatstrekken, bl. 248,
Acrostiches op hem ver-

,
vaardigd, bl. 257. Af-
beeldingen ter zijner eer,

bl. 058, Tôt Keizer voor-
gefteld, . bl 30a

CRASOSKI, ('t goraamte van
JAN) Poolsch Dwcrgje bl.
412. Diens gefehiedenis
te Parijs, ib, n.

Courtijaucs, (K-ts over de
zooijenaamde) bl. 116*

D

Dagbladen, (Staatkundige)
te Parijs, . bl. 463

Danfen, (Zucht der Parijze-
naars voor het) bl, 186

DAVID, (Schiïderij van) de
Sabijufdio Maagdenroof
voorftellende, bl. 388

DEJOUX , (llandbeeld vau
ALEXANDER door) bl 380

DELUXE, (Dichterlijke waar-
de van)

.
bl. 421

Denis, (Een nieuwe Pasjage
in de Strnat St.) bl. 492

DESsAix,(Gcdenkteekenvoor)
te Parijs opgerigt, bl. 168

Dicluftukje, (oud) wegens
de Paus en Geestelijkhcid,

bl. 7
DiefibHen, (Kleine) 'e Pa-

rijs gepleegd uit armoede,
bl. 103

Dimanche Gras, hoe door
de Parijfc/ie llagtersgevierd

bl. 236
Dobbelfp.el, zeer in zwang

te P; rijs, . bl. 129
DOJAR (waarzeggersbiljetvan

denBurger)
. bl. 155

Domino, (Jiet) Domine-
fpelletje) te Parijs in de
Koftijhuizenzeerinzwang,

•
bl, 70
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DLCHESNOI, (Gefchillen over
de Franfche Actrices) en
GEORGES WEIMER, bl, 430

DtMouRiER, (Het léger van
den Generar.l) komt te
Brusfel, en gevolgen daar-
van, . bi. 11

E.

Ecole vétérinaire, zie Alfort
Ecrivains publics, waar ge-

vondth en van welke nut-
tigheid, bl, 276 n. bl. 277.

F,

FAHRE, (Dichtftuk van)over
de onafhankclijkheid van
den man van Letteren, bl.

395 n.
Faire pic nie, vvaarin bc-ftaat

bl. 71
Feest van de Herftelling des

Vredesen van den Gods-
dienst, hoe te Parijs gc-
vierd,

. bl; 206
Fréteurs,(Wrijvers)gebruikt

om de vloeren fclioon te
maken, . bl, 38

G.

Galerie dyApollon in het Mu-
feum Napoléon, bl. 350.
Wat in dezelve gevonden
wordt, . bl. 350 env.

Gastvrijheid te Parijs, hoe-
danig te befchouwen, bl.

179
Geldmurir,(Zwarigheden om-

trent de nieuwe Franfche)
bl. 94

GENLÎS, (Mad. DE) werpt
zich voor de voeten vm
den Paus, . bl. 386

GÉRARD , ( Oordecl over etna
fchilderij van Mej.) bi. 3;6
Portrait van Gen. MOKE\U
en afbeelding van BELISA-

RIUS, , . bl. 388
Gereformeerde Predikanteu

genieten cenebezolding,bl.
219. Hunne \vij*e van
Godsdienst-oefening, bl.

220
Gierigheîd, (Voorbeeldvan)

in het fnuiven aan den drg
gelegd, . bl. 293 n.

Gohûlins, X Eenige llukken
uit de Tcpijtweverij der)

bl. 366
Godsdienst, (Staat van den)

te Parijs, . bl. 194
Grocnten te Parijs, hoedanig

bl. 83, Gekookt bij de
kruideniers te koop, bl.

91 n.
Grootregter, flnhuldiging

van den)befchrevenbl, 272
GROS ,

(Eenfchilderftukvan)
bekroond,

.
bl. 370

GUERIX, (Een hiftorie- ftuk
xm) bekroond, bl. 354

GUIGUENÉ, vertaling van 't
Dichtftuk van CATULLUS
T/ietis en Pelats, in 't
Initiait National, bl. 394
rédacteur van Tijdfchriî-
ten, .

bl. 394 n.
Guillotine, (Het ftraf werk-

tuig de) in Frankrijk tôt ai-
le doodftraf gebezigd, bl.
278. Door den Arts GUIL-

LOTIN aangeprezen, bl.
278 n. Aanmerkingen

ove?
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over dat werktuig bl, 279
en n,

H.

Halle, (De groote) te Parijs,
bl. 79, De Dames de la
Halle, bl. 79. En de
Forts de la Halle, bl, 80

HARPE, (I.A) herroepingvan
zijne gefehriften tegen de
R. C, Kerk, bl. 400 env,

Heiligen, (De nar.sn der)
weder voor de ftraten gc-
voegd als Rue Stt Denis
enz., bl. 28 n.

HendrikdelVde, (Plaats van
't ftandbeeld van) bl. 523

Honden, (Groote) tôt het
fluiken gebruikt, bl. 15

Hospice, (Berigt aangaande
het) de}Ecok dit de Per-
fectionnement, bl, 403

Hôtel, (Verbetering van \)
Dieu, . bl. 480

Huizen, (Uit en inwendige
gefteldheid der) te Parijs,
bl, 31,. Winkelsonder de-
zelve, bl, 32. Hoedanig
gemeubileerd, bl. 36

Huwclijken , (Zeldzaamheid
der) te Parijs, bl. 100

Huwlijkstrouw te Parijs, hoe-
danig, . bl. 73

I.

Inftimt, (Befchrijving van
de Vergaderplaats enz. van
het; National, bl. 390.
Getal der Leden, bl. 396.
benoeming en kleeding,

bl. 397

J-

Joden, (De) venigten lum-
nen Godsdienst te Parijs

bl. 219
K.

Kagchels, (Nieuwe foort
van; of haardftedett door
DEJARNOD uitgevouden,

bl. 368
Kerken, (Roomfche) te Pa-

rijs, bl.229, enderzelver
kerk fieraden, bl. 231

Kerfen, hoedanig in Parijs
enz. . bl. 87

Kersnacht, (Hoe de) te Pa-
rijs gevierd wordt, bl. 241

Kleeding, (Van de) moken
de Parijzenaars veelwcrk,

bl. 49
Kleederraakers, (Getal van.)

te Parijs, bl. 468 n.
KNIP, (Teekening van; à

gouache,
. bl. 375

Knuflook te Parijs in gebruik
bl. 86

Koepokftof, (Inenting der)
te Parijs in gebruik ,£1.406

Koctfen, (Wanneer de) te
Parijs in gebruik geko-
men, . bl. 533 n.

Krooning, (De) plegtigheid
te Parijs,bl. 314, Feesten
ter dezer gelegenheid, bl.
320. Een Feest door don
Sennat ter dter gelegen-
heid, bl. 325. Alsmede
de Stad Parijs ; kostbaar-
heid en toeftel tôt hetzelve,
bl. 326. Vermakelijkhe-
den voor het volk, bl.
233. Ougeregeldhedendaar

bij
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bij plaats hebbende, bl. 334
Korenhal, (Befchrijving van

den) te Parijs, bl. 264 n,
Kruisdrager, (De) v;n &z\i

Paiis op een Ezelgezeten
trektdebijzondereaandacht
der Parijzenaars, bl. 318

Kunstplaten, bij gelegenheid
dertentoonftclling, b!.358

L.

Laitue Romaine en Répoufs

te Parijs in gebruik, bl. 85
Laken, (Ondoordringbarr)

van BEYERMAN, bl. 367
LALANDE leest eene vef-

hand. over eene negende
Planect,bl. 392.Zijn Dicto-
niaireder Atheisten, bl. 400

LAREVEILUERE LEPEAU,(Arm-
lijke toeltr.nd van) bl. 631

LARIVE, (Woouplants vrn)
1 bl. 631

Leemven, (De) iii de plant-
tuin te Parijs, bî. 418

LELiE,~(Eene fchilderij van
de) bij de tentoonftelling
te Pfdis,

.
bl. 355

Levensmiddeîente Parijsbl.78
Levensvvijze te Parijs, bl.

62. Die der aanzicuelij-
ken. .

bl. 64
LÉVESQUE, (Twijfelingen

van) over zeker punten in
de Rom. Gefchiedenis
voorgelezen in *t Injîitut
National, bl. 394

Lezen, fj-let) te Parijs hoe-
drnig, .

bl. 74
LIGNEREUX, (Het Modema-

gr.zijn van)
Lijfttrsifhoe en waargefchiedt

bl. 283 en 284

Lijfltraflfelijk Regt, hoe te
IVrijsuitgeoefend, bl. 268

Lijken, (Zorg der Politiete
Parijs omtrentde)bl.221 \\.

Livereljen weder te Parijs in-
gevoerd, . bl. 51

LODEWYK den XIV, (Ge-
zegde van) betrefFendc zij-
ne fpoedige vermeestering
v.m Valenciennes, Kame-
rijk en Sr. Oiner en ant-
wot>rd van RACINE, bl. 13

Lombard te Parijs en deszelf*
kantoren, ' bl. 297

Longchamps, (Het Feesr
van) of Bedevaart ni hn
bosch van Bologne, bl. 198

.
LoRt.\UF.u,(Oordeelovereene

fchilderij van Mej.) bl. 377
Loterijen,hoedanig en grootezucînvoordezelvojbl. 151
Louvre, (Verbetering van da

pfrats de) . bl. 474
Lucluftreek te Parijs, bl.

595 cnv.
Luxemburg, (De Galcrij

voormaals van) bl. 387
Luxembourg, (Verbetcring

van het Paleis le) bl. 482

M.
Maitresfen,(Methoudenvnn)

behoortte Parijs tôtde bon-
bon, . bl. 128

Mameluk derKeizeriijke Gar-
de, . bl. 316

Marly,(Paarden van) b!.5 84
MARRON

, doet eene reden-
dewoering bij gelegenheid
\an de zalving en kroom'ng
van BOXU'ARTE, bl. 023

Maten en gewigten, ( Nieu-
we) te Parijs zijn aan vo-

le*
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le raoeijelijkheden onder-

.

hevig,
.

bl. 94
MATMLDE, (Het Behanglel

van de Koningin) bl, 384
Meisjes van plaider te Parijs,

bl, 104, — Sommige hr.n-
delenzeer Hefderijkomtrent
hare medemenfchen, Voor-
beeld, 105 n, Het getal
derzoodanigeinonderfchei-
detijdvakken.bl. io8,Zorg
der wetgevingdaaromtrent,
bl, 109. Een weik daar-
omtrent onder den t ij tel van
Pomograp/ie, bl, 110,
Reg'ementen ten dien op-
zigte, . bl, 113

MELUNG, (Teekeningen van
Conftantlnopolen door) bl,

375
Mcrlitom, (Fluitjes) gehe-

ten in groote menigteop de

v

kermis te St. Cloud, bl.604
MILLEVOYE Dichtltiik op de

onafhcnkclijkhcid van den
man van Letteren, bl. 394

Misdadigers,(Het gedragvan)
bij het ondergnanderdood-
ftraf, bl. 281 env.

Modcllen van Bouwkunde
bij de Tentoonftelling, bl.

356 env.
MOITE, (Kunstftukkenen af-

gietfels van) *bl. 389
MONSIAU ,(Schilderftuk van)

trektbijzonderùe aandacht,
bl. 355, Een ander voor-
ftellende den dood van
Raphaël, '

.
bl. 371

Monfleura» Madame, (clge-
meenheid van den titcl vnn)
te Parijs, bl. 73 n.

MOREAU, (Aanfpraak van deu

General) bij gelegenheid
zijnerbefchuldiging,bl. 270

Montmorency, (Het huis \;\\
J.J.ROUSSEAU te) bl.626

Montmcrcncy, (Befchrijving
van 't Dalvan) bl, 621 env.

Munt, (De) te Parijs bl.
266. Nieuwe fchroeven, ib.

Munt, (De) der Gedenk-
penningen, bl. 267

MURÂT, wordt gouverneur
van Parijs, bl. 310

Mufeum, (Eerftegewaarwor-
dingen in het) Napoléon,
bl. 339. De toenmalige
overkropte ftaat van het-
zelve, bl. 342

Muzijk, (Liefhebberij voor
de) te Parijs, bl. 72

N.
NAPOLÉON BONAPARTE ,

door
het

•
Tribunaat tôt Keizer

verklaard, bl. 305. Deelt
de teekens van het ecrlegi-
oenuit, bl 319

O.

Obfervatorium te Parijs van
een nieuwen Teloscoop
voorzien, bl. 420

Odeon, (Het) te Parijs nf-
gebrand,dichtftukjebij die
gelegenheid, bl. 263

Olifanten te Parijs, bl. 418.
Geilhcid van het mannetje,

bl 419
OLIVET, (FABRE) zijne uit-

vînding van de Muflque
Hellénique, bl. 223

Ooft, (Het) te Parijs,hoeda-
nig,

.
bl. 87

Opéra, (De) te Parijs her-
haal-
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haalde keeren afgebrand,
bl. 263 n.

Opéra, (Welke deftukkenin
groote) ten tooneclgevoerd

bl. 446
Opvocding der kinderen,

hoedanig, bl. 99
ORFEUIKLE, (De Heer D')

geeft les in de Decmalatie,
bl, 429

P.

Paarden, (Opzetten van de
ftarrten der) bl. 71

Palais (In 't) Royal twee
fehouwburgen, bl, 449,
Befchrijving van het zel-
ve, .

bl. 592
Pallasj (De) van lelàtri

m't Muleum N. geplcatst,
bl. 3&3«

Parijs, (Beweegredenen'van)
den fchrijver, tôt het be-
zoekcn van) bl. 1 env.
De ftraten en derzelver aan-
zien, bl. 22 en 23. Mor-
figheid derzelve, bl. 24

Parvenus, (Aanmerkingen
overdc)ofnieuwe Rijken,

bl. 181
Pasfages, (de) door de hoek-

huizen, bl. 490
Paus, (De) komt te Parijs,

bl. 313. Zijn gedrag om-
trenteenen onbefcheidenen,

bl 336 n.
Peroune, (Ligging van de.

Vesting) bl. 15 — Postvan '

Conuriifen aldaar, ib. Al-
daar wordt het ontwerpvau
de Ligue, in 'tjaar 1577
geteekeud, bl, 17

PICARD, (Het Tooneel v-àiï)
bl. 437. Eenige bijzou-
derheden hembetreftende,

bl. 438
Planttuin, (Het bezoekenvan

den) te Parijs, bl, 409
Pleister-afgietfel bij de ten-

toonftelling, bl. 356
Plumeau, (Gebruik van de)

om de huizen te reinigen,
b!. 47

Poisfard, (rets betreftende
den Catéchisme)bl. 234 n.

Pont A^w/jCTafereelvande)
bl. 499.Stichtiagderzelve.

ib. n.
Pont au Change, bl, 505 n.
Portiers, (Dô) aan de Hotels

bl. 33 n.
Post (De kleine) tç Parijs,

hoe mgerigt, bl. 265
Postkantoor (Inrigting van

het) te Parijs, bl. 266
Pot aufeu (Wat een) is, bl.

62
Près St. Gervals, Dorpje

beroemd door de Seringen
daar gekweekt wordende,

bl. 612
Proteftanten, (Getal der) te

Parijs, . bl 220

R.

Rébus, op een man aan de
graat van een Rog gellpr-

ven, . bl. 82
REDouV^,(Bîoemftukjesvan)

bl 374
Regering, (Staat der) in

Frankrijk, in het begin

van de Negentiende Eeuw.
bl. 246.

Re-
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Regcring van Parijs, hoeza-
mengelteld, bl, 260

Regtbanken, (De hoogere en
minderc) te Parijs, bl.267

Reiitspiegtng aan de Mode-
pllgtigen in den aanflag,
op het leven van den Eiv-
ften Conful, bl. 271

Reukwerken te Parijs, en/,
bl. 469

Réverbères, (Nieuwe)op do
Pont Neuf, bl. 543. Gewl
derzelve te P.mjs, bl. 543

Romans (Goedkoopen prijs
der) te Parijs, bl. 531

ROUSSEAU, (Verwoest vy.-
denkteeken van J.jObl.63;}

ROUSELOIS, (Mail.de) eenj
zccrbcroemdc Zangeres to
Brusfcl,

.
bl, 1 rRoye, (Ellendîge ftrat vr:i

het fteedje) bl. 19. B>
roennl door de Bifcuic;
cldaar, . bl. co

S.

1 Schaatsrijden te Parijs, wrar
bl. 559 n.

Schandbcnkje, in gevallevan
kleine diefftalleniugebruik,

bl. 286
Schermen,(Nieuw foort van

bl. 452
Schilderijen, (Het overbren-

gen van oude) op nieuw
doek, bl, 349 n.

Schilderftukken, (Nederland-
fche) lu het Mufeum Na-
poléon,

. bl. 345
Schouwburg,(Zucht der Pa-

rijzenaars voorden)bi. 185
Seine, (Vcrbetering van hui-

V

zen langs de) bl. 480, Na-
deelige gevolgen van 't ge-
bruik van derzelver water,

bl. 5-\6
Senatoriën; Waarin beftaan,

bl. 337 n.
Sèvres, (Een Candélabre, uit

de Porfeleiu •
fabriek van)

bl. 367
SICARD, (Het Inftituut van)

bl. 539 n.
Slaapkamers, (De) zelfs die

de Vrouvven dienen om be-
zoeken te omvangen, bl.

40 en 41
Sorbet, welkcdrank, bl, 579
SPAENDONCK( Bloemen Fruit-

llukjes van CORNELIS VAN)
bl. 374. Beoefent de Tee-
kenkunde in ikn Pianttuin,

bl. 414
Speelgezelfchnppen te Parijs

hoedanig, . bl. 69
Stecucn, zoogenaamd uit de

ninangevalleu, bl. 416
Steenfnijdinggefchiedt te Pa-

rijs veelmaal, bl. 405
Stokcn (Wijzevfn) te Parijs,

bl. 40
Straten (Voorname) in Pa-

rijs,
.

bl. 26
STRINASACCHI

, eene beroem-
de Zangeres in de Opéra
Buffa,

. bl. 447
Stilpice, ('t Seminnrium van

St.) afgebroken, bl,
4*U

T.

Tafelgoed te Parijs, hoeda-
nig, . bl. 90

TAM.EYRAND, (Eenige bij-
r ' zou-
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zonderhcden betreftende)
bl, 294

' Ten toonftcllingen van Schil-
derijen, bl, 352, Boek-
jes en beoordeelingen bij
die gelegenheid uitgegeven,

bl. 357 env.
Théâtre Français, (Aanmer-

kingen wegens het) bl. 431
env.

Théâtre d: la Port St. Mar-
tin, Wat daar ten tooneel
gevoerd wordt, bl. 441

Theophilantropijuen: het hou-
den van hunne Godsdien-
ftige Vergaderingen verbo-
àcw, bl. 194. Hun ver-
zoekfchrift afgewezen, bl.

218
Tijdfchriften, (Letterkundi-

ge) te Parijs, bl. 463
Tifanc, (Het gebruik van de

zoogenaanide) bl; 406
Titels van Mijn Meer enz.,

hoedanig te Parijs, bl.50 n.
Tooneel, (Staat van het

Fransch) . .
bl. 422

Tooneeldichtkunde(Aanmoe-
diging der) in Parijs, bl.

423 n.
TRADUCIIV, (de gebroeders)

vervnardigen van gebakken
fteen, een namaakfel van
een gedenkteeken der oud-
heid, . bl. 365

Tribunal de Casfatiou, de
eerfte Regtbank in Frank-
rijk,

. bl. 272
Trotoirs, (Aanleg van nieu-.

we) . bl. 471
Tuillerien, ('t Paleis der)

door den Keizer bewoond,
bl. 485. Befchrijving van

deszelfs vertrekken en fie-
raden, bl. 486. Tafereel
v.an den Tuln, bl, 552

Tweegevecluen nog in zwang
te Parijs, bl. 166

U.

Uithangborden (Woordfpc-
lingen op de) te Parijs,

bl. 30

V.

Valenciennes, (Staat vân)
bl. 12

Vastenavonds buitenfporighe-
den teBrusfel, bl. 10. Te
Parijs,

- .
bl '233

Verbeteringen en Verfraaijiu-
geu van Parijs, bl. 471.
Nog nieuwere aan den
îchrijver medegedeeld, bl.

493
Verecniging der Godsd. Ge-

zindheden,- .
bl. 243

Verjaardagen, (De Franfche
vieren geen) bl. 242

VERY, Voornaamfte Restau-
rateur td Parijs, bl. 564

VILLENEUVE, (Zekere Mad.)
beroemd wegens het leg-
gen van kaarten, bl. 153

VJLLERS, (Bekrooning van in
't Inftitut National) bl.

.
?P3

Vlcesch (Rund) en ander
hoedanig te Parijs-, bl. 83

Vocalen, (Brieven met uitla-
ting van de een of ander
der) bl. 582 en-11.

Volksliedjes teParijs in zwang,
bl. 188

Vro-
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Vrolijkhcid (OVer de) der Pa-
rijzenaren» . bl. 172

W.

Waarzoggerijen (Geloof in)
te Parijs, . bl, 153

Wafelkramen, (Hollandfche)
te Parijs, . bl. 492

Weder te Parijs, bl. 595 env,
Weelde, (Aanmerkingenover

de) te Parijs, bl. 574
Welvoegclijkheid, (Over het

in acht tiemen def) te Pa-
rijs, . bl. 174

Wildbraad te Parijs, bl. 88
Winkeliers, (Het gedrag der)

te Parijs, . bl. 27
Wreedheid, (De Parijzenaars

van) tegen de dieren be-
fchnldigd, bl. 512 n.

Z.

Zcden en gcwoonten te Pa-
rijs, . bl. 97

Zeevisch te Parijs, hoedanig,
bl. 81

Zegelregt te Parijs, hoe ont-
doken, ' . bl. 292

Zclfsmoord, vrij algemeen te
Parijs, W. 160. Zorgdaar
tegen, door den Eerllen
Conful omirent den Mlli.
tairen ftand, bl. 164

Zwemfcholcn onder den naam
van Ecoles de Natation,
licedanig ingerigt, bl. 59

Vv 9. NA-



N A B E R I G T.

V ele rnijuer lezers zullen vvaarfchijnlijk hebben
hooren fprcke» va» zeker Fransch ftuk, tegen dit

toen nog onvoltooide vverk, over Parijs. Het-
zelve is gcplaatst, in het Feuilleton, van een Pa*
rijsch dagblad genaamd GAZETTE DE FRANCE, on-
der de nomnicrs 214, 216 en 222; zijnde van den

ien,sen en peu. Augustusdezesjaars 1807. Defchrij-

ver of fchrijve'rs van een Fransch tijdfchrift, dat te
Amfîerdam uitkomt, onder den titel van LE CON-

SERVATEUR etc., hebben goedgevonden, om dit,

nog al eenige bladzijden vullende ftuk, overtenemeii,
gelijk men het in hun Fol. Illme No. 1 et 2. 1807

fine Cahier kan lezen. Doch daar'vel.e mijne lezers

hier toe vvelligt de gelegenheid ontbreekt, vooral ook

daardoor, dat het ftuk in de Franfche taal gefchreven

is, en de fchrijver intusfchen, zijne gramftorighcid
daar bij aan den dag legt, niet alleen tegen mij, maar
ook tegen mijne landgenooten, in het algemeen, heb

ik mij de moete der vertaling van dit ftuk getroost,
en voeg het (ledits, met vveinige aanmerkingen hier

bij, daar het toch voor het overige nietmoeijelijkzal
vallen, om het zelve naar vvaarde te beoordeelen;
zelfs onbcvooroorA.'elde vreemdelingen, hebben daar

toe immers vveinig inlichting, en kennis van zàken
noodig. Zie hier de vertaling :

PA-



PARIJS HIJ DEN AANVANG VAN
DE NEGENTIENDE EEUIV.

JL/it is de titel van eene lompe brochure (i), on-
langs in Ilolland uitgekomen, waarmedc een ontloo-

pene (échappé), uit den llaag (2), die laatstleden
jaar (3), eenige vveken (4) te Parijsdoorbragt, zich
bij zijne tevugkomst, gehaast heeft, de nieuvvsgie-
righeid zijner landgenooten te voldoen. Indien 'er
iets bevvijst, hoe zeer de handel in Rolland vèrval-
len is, en hoe zeer het den fpeculateurs van datland
thans aan arbeid ontbreekt, het is, zonder tvvijfel, de
uitgaaf van dit werk; want, inderdaad, zal eenHol-
lander niets beters te dôen vinden, dannioet 'er geen
volftrekt geen werk in zijn Vadcrland meer voor-
handen zijn (5).

De

(1) Het cerfte en tvveede ftuk.
(0) Waârom men mij zoo^ioemt,.enhoe men hier aan

den Haag komt, betuig ik niet te begriipen.
(3) Heeft men dan niet gelezen, dat ik in het begiu

van 1802 naar Parijs gegr.an ben? gelijk zulks op bl.
4 van mijn werk te zien is.

(4) Ruim twee jaren en een half bevatten zekerlijk

nog al eenige weken.
(5) Hoe zeer de handel vervallen is, ondervinden vvij

Vv ^ be-
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De Hr. KOTZBBUE lieeft onder de vreemdelingen,
het houden van reisjournalen in zvvang gebragt. Het
is bekend, dat deze zvvervende fchrijver een middel

van beftaan in die foort van fpeculatie gevonden
heeft. Hij overftioomde Duitschland reeds met op-t
merkingen, hier en daar, té post reizende, opge-
raapt. De goede Duitfchers ftonden over zijne ont-
dekkingen opgetogen, en kochten ter goeder trouvv
aile de opgefchikte verhalen, die hij voor hun mede-
bragt. Hij zag in een land zottemijën, die hij op
rckening van een ander ftelt ; en zoodanige bevvoners
der Chausfée d'Antin, die meenden hem flechts een*
maal ter maaltijd gehad te hebben, konden daarna
zien, lezende, het geen hij wegens het inwendig ge-
deelte hunner huizen, over hunne gezelfchappen,
hunne zeden en karakter, fchreef, dat zij hem in der
daad ftofTe opgeleverd hebben, waar door hij veel

meer dan eens, op hunne kosten , kan eten.
De wel gelukte onderneming van den Hr. KOTZE-

BUE, in deze wijze van fchrijven, moest andere
vreemdelingen ook daartoe verleiden ; en vvij verwon-
deren ons ook niet, dat zijn voorbeeld gevolgd is

door den Hollander, die onlangs een tafereel van Pa-
rijs in den aanvang der negentiende eeuvv, heeft pu-
bliek gemaakt, Deze had ondèrtusfchen îçijn werk
wel eenen anderen titel kunnen geven, want zonder
tvvijfel is Parijs in den aanvangder negentiende eeuWt

voor

helaas! op de gevoeligfle wijze, doch het bewijs, dat men
hier meent gevonden \Q hebben, is verbaasd ver gezocbt.
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voor hem, als Parijs in het begin der wcreld; hij
hadhetnooit voorheen gezien (i); en uit het geen
hij 'er van zegt, blijkt niet, dat hij het deze eerste-
maal gezien heeft. Indien hij tijd heeft, om 'er vve-
dertekomen, laat hij het doen; vvij kunnen hem ver-
zekeren, dat ailes in zijne reisbefçjirijving weder te
herdoen is (2). Maar laat hij zich haastcn ; de ker-
fen tijd.gaat voorbij, en maakt hij geenfpoed, hij
zal, even als verleden jaar, naar Holland terugkee-

ren, overtuigd, dat men te Parijs geen kerfen

eet (3). Dit zou ons in een' flechten naam bij on-
ze naburen .brengen, dien wij niet verdienen; en
daarenboven kan het voor de Hollanders zelve van

(1) Echter zijn *er gcloofwaardige fjefchrijvîngen, waar
uit men Parijs, zoo aïs het in vroegera jaren was, kan

leeren kennen, voor handen; doch al had ik deze nimmer

gelezen, of zelfs nooit van die ftad hooren fpreken, zie
ik evenvvel niet, waaronvzelfs in zulk een gevaldezetl-
tel niet goed zou zijn.

(a) Mijne befchrijving van dien tijd meen ik overeen-
komftig de waarheid te zijn. Doch daar ailes te Parijs
federt eenige jaren, zoo gedurig van gedaanteverandert,
kan *er gedurende twee en een half jaar, dat ik van daar
vert/okken ben, zekerlijk ook nog al ietsvoorgevallenzijn,
dat ftof tôt bijvoegfels zou kunnen opleveren.

(3) Ikheb immersniet gezegd, dat men te Parijs geene
kerfen eet, maar dat zij 'er in 't algemeen zoo goed niet
zijn als bij ons ; en dit zeg ik nog.

Vv 4 ' r
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belang zijn, dat deze dvvaling van korten duur zij.
Daar zij uit hunn' aard groote fpeculateurs zijn, zou
hun de lust kunnen bekruipen, om ons hunne kleine
zuurachtige kerfen (t), over te zenden, wier fcherp-
heid zelfs niet gematigil wordt, door de moerasfige
dampen, die zij opflurpcn, en die niet kunnen rijp
worden, dan door een dvvaling der natuur. Zij zou-
den, buiten noodzakelijkheid, zich in dit geval van
eene vrucht berooven, die zij uitmuntend fchijnen te
vinden, en het zou ons wanrlijk leed doen, indien
zij, op het woord van een* reiziger van hunne na-
tle af, hier van een tak van koophandel meenden te
maken; want met aile vvelwillendheid, en. beleefd*
heid, die men den Parijzenaars toekent, zouden vvij

zeker niet meer dan een der kerfen eten (2). Ja zij
zouden zich kunnen ontllaanvan 'ereeneteproeven,

de»

(1) In Staats Draband en fommfge ftreeken vati GcU

derland,ofOve/ljsfel, mag men in de bosfchen hier en daar

eenen wilden kerfenboora vinden} doch waar teelt men
bij ons kleine zuurachtige kerfen?

(a) Welke aardlgheden de fchrijver van dit ftuk hier

over ook zeggen moge, indien onze kerfen zich naar Pa*

tljs llcten vervoeren, en het mogelljk vvare, dat zulks

zond«r groote onkosten gefchledde, zou ik de ondernemers

van dien handel *er wel voor durven inftaan, dat zij 'er geeneu
gerlngen aftrekvan hebben zouden,en hetgroot cantal ker-

fen hoomgaardcn om Thlel, Buren enz, zou daardoor zeker

nog aanmerkelijk vermeerderd kunnen worden,
de*
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devvijl het zeer bekend is, dat men in Holland, even
als in Engeland, nooit andere rijpe vruchten, dan
gebraden appelen eet (i).

Overigens laat zich de vreemde dvvalin?, waartoe

.

de Hollandfche reiziger vervallen is, dus verklaren.
Hij zal zeker wel kerfen te Parijs gezien en gegeten
hebben, maar zich, ten dczen opzigte, niet in het
zelfde geval bevonden hebben vau dien knecht in het
blijfpel, die gedacht had eenflesch vergifttc drinken ;
doch daarna hoorende, dat hij een flesch besten vvijn

van zijn meester had ledig gedronken, aanmerktc,
dat hij dien in derdaad bij het doorflikken meende te
herkennen. Iemand, die nooit kerfen dan in HoU
landat, herkentdie, welke men te Parijs cet, noch

op het gezigt, noch bij het doorflikken. Maar het
is onbegrijpelijk, dat onze reiziger niet op het denk-
beeld kvvam, om te vragen, wat het vvaren.

De Franfchen in het algemeen, en de Parijzenaars
in het bijzonder, kunnen 'er niet anders dan bijvvin-

nen, door gekend te" worden; ook bevlijtigen zij zich

om hunne deuren voor vreemdelingen te openen,
die met hun zoeken kennis te ninkcii. Deze, niet
wctende, waar bij hun te vcrgclijken, en daar en bo-
ven ten voile overtuîgd, dat hoe meer men van hun-
ne wijze van leven, denken en doen afvvijkt, hoc

meer men zich van de volmaaktheid venvijdert, kee-

ren naar hun Vaderland te n«g, vcrrukt van ontdekt
te

(i) Deze ongerljmdheld h te plat, om te kunnen

%

doen iagehen.
Vv5
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te hebben, dat men in .tfwjfr/yAhetgeluk niet heeft,
vaneenTurk, Duitfcher of Hollander te zijn. Zij
vertrekken van daar, om hunne landgenooten daar-
mede geluk te wenfchen, -dat zij aan den mond der
Maas en Rhijn, of aan den oever van den Donati en
Elve wonen, en niet aan de boorden van de Seine.

.
Men wect hoe ligtgeloovig in zulk een geval hunne
landgenooten zijn, en hoe veel vermaak het hun doet,
van te hooren zeggen, dat men om iets waardig te
zijn, hun moet gelijken (i). De onbekwaamfte rei-
ziger' is bij hen welkom,door tegen huneene dusdanige
reden te voeren. „ Uwe zeden en nationaal karakter

„ zijn de beste van de ganfche vvereld; uvvegewoon»

„ ten en levensvvijze zijn de redelijkften die 'er be-

„ ftaan.Oordeelt, hoebefpottelijkmenzichini'Vrt/j*-
„rijk gedraagt, ik hcb 'er niemand gezien, diç

„ naar u geleek, uwe gebruiken worden 'er niet ge-

„ volgdl Isdit niet het toppunt van buitenfporig-
„heid.»(2)

£ulk eene taal kittelt aangenaam het oor der
landgenooten, en een Hollander, bij voorbecld

,
is

(i) Arme onervaren en konzlgtlge landgenootenII —

en gij hebt dan in 't geheel geene gelegenheid om het geen

.men u zoo al op de momv fpeldt, aan de waarheid te
toetfon.

(2) Volgens ouzen fchrljverzekerlljk: want immers, hoe

meer men van de Parijzenaars hunne vvljze van leven, den-

ken en doen, afwijkt, hoe meer incn zich van de vol-
maakthcid verwijdcrt. Zie hier boven.
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is niet voor zulk eene redenering beftatid. Dit vcr-
fterkt hem meer en/meer in het Sijstema, dat hij
zich gevormd heeft, om aile vreemdelingen, die iti
zijn Vaderland reizen, zoo veel mogelijk van zijn
huis, en vooral van zijne tafel te vervvijderen (i).
Hij befchouwt het. als eene gelukkige ingeving, van
hij hun nooit een glas water aangiboden te hebben ;eiî
hijbefluit bij zich zelven nooit meer gcmeenfchap met
hun te hebben, dan in gelegenheden, vvaarin het buiten
dien onmogelijk zou zijn, aan hunne beurs te ko-
men. Misfchien konu hij dan noi; wel op het denk"
beeld van een muur, even als r'iede Chinezen tus-
fchen hen en andere Volken gebomvd luhben, en
vvaarin alîeen getralide venfters zouden geplaatsr wor-
den , om het geld 'er door te laten, dat ziclr mog1

vertoonen (2).
».

Hoevvel onze Hollandfche vvaarncrmT veel te veel
tijd verkwist heeft, aan het zoèken van kerfen te
Parijs (3), hij heeft zich éditer ook nog met andere

za-

(1) Indien'er zulk eene afkeerîgheid van vreemdelingen
beftaat, geven fommigen hunner daartoe vvelllgt aanleiding.

(2) Indien het mogelijk ware, dat zulk een muur be-

ter tôt verdedlgîng der grenzen, en alzoo tôt beveilijïing
kon verdrekken, hoe vêle volkeren zouden dan de Chine-

zen daar niet in navolgen.
(3) Zekerlljk, hoewel men de goede vceltijds muet zoe-

ken, heb ik daar aan nimmer zoo veel tijd ten kosten ge"
legd, als hier de behandeling van dit onderwcrp aan den
fchrijver kost,
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zaken bezig gehouden. Het fchijntdat hij h la bouil-
lotte gefpeeld heeft, en dat het hem heugt. Hij is

zeer verftoord op de huizen, waar hij toegelaten
werd, om zijne partij te maken. Hij is vooral ver-
bitterd op de fchoone dames, die hem de eer aande-
den, van zijn geld te winnen (i). Hij zegti.om
zich daar van te vvreken, dat zij van den kandelaar
leven, als de priester van het altaar. Onder andere
oneenigheden, die hij tegen haar zoekt, verwijt hij haar

van deze foort van fchatting tejiebben ingefteld, die
de fpelers gewoon zijn op den kandelaar te betalen ; en
hij merktaan, dat deze belasting, die ten voordeele
der dienstboden fchijnt geheven te worden, in der
daad ten batc der meesteresfen van den huize wordt
ingevorderd, die zich 'er meester van maken.( Het
is zeker waar, dat deze foort van fpeculatie te TV//;
bekend is, maar uit den toon, waarop de fchrijver

van deze fraaije reis, 'er van fpreekt, kan men ge-
makkelijk raden, dat hij alleen in huizen toegelaten
werd, waar men zonder onderfeheid aile perfoneu

ontvangt, die geld te verliezen hebben, en bij voor-
keur vreemdelingen, die niet weten, waar te gaan,
of die zoo wat een dom voorkomen hebben (2).

Daar-

(1) Ik fpeel genoegzanm nooit, en heb dan ook te Pa-
rijs noch met la bouillotte noch met eenig ander fpel

*
niet

verloren, zoo min als gewonnen; zoo dat men hier den

bal al weder deerliik misflaat.
(a) .Dat men ook dit gebruik niet zeldzàam aantreft bij

lieden, welke men toch niet rangfchikt onder de klasfe»

waar
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Daarenboven moet men daar niet gaan, om zich
eenig dënkbeeld van de aangenouien gebruiken te
vormen, of den toon waar te nemen, die in de goe*
de gezelfchappen te Parijs heerfcht. Dan handelt

men even cens, of men de zeden en het karakter

van het Hollandfche volk in deAmfterdamfche fpeel-
huizen wilde beftuderen. Maar, in allen gevalle,
indien het waar vvas, dat aile meesteresfen van den
huize zulk eene fpeculatie aan de hand hadden, als

V onze reiziger meent waargenomen te liebben, zou het
hem niet pasfen, daarover verwonderd te zijn? Zou
hij dan dit gebruik veel vreemder vinden, dan dat in
Holland in zwang is, van aan debedienden van het
huis, waar men gegeten heeft, een gulden te geven,
wil men niet voor iemand zonder bpvoeding, die niet

weet te leven, doorgaan (i)? Al eens onderftellen-
de, dat 'er geene geheime overeenkomst beftaat, oin
deze kleine belasting in den zak des mecsters te doen

overgaan, en dat, de bediende 'er alleen de ontvan-
ger van zijnde, zeker perfoon in de Plaideurs niet
kan nazeggen. Il est vrai au'à Monfetir j'en rendais
quelque chofe. (Het is waar dat ik 'er icts van aan
Mijn Heer gaf;) en dus toegevende, dat zij zoo
regtftreeks niet geheven wordt; levert zij daarom niet

da«

waar van hier gefproken wordt, is immers algemecn be.
kend.

(t) Onze fchrijvcr heeft waarfchljnlijk voorbij gezien

wat ik van het gevcn van zoogenaamde fooitjes op bladz.

180 en 181 zeg,
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dadelijk een zijdelings middel op voor de mcesters}
om het loon hunner dienstboden te.betalen? Het
komt ons voor, dat ten opzigte van naauwc bereke-,
uingen de Hollanders zich omtrent niemand eenige
berispîng moesten veroorloven.

De VVijk, waar zich onze reiziger, gedurende zijn

vei blijf te Parijs onihouden heeit, fchijnt die van
de ftraat St. Denis geweest te zijn (i). Dit be-
vrtemd ons te minde*, daar dit een der kvvartieren

-in de hoofdftad is, waaf men het goedkoopst kan le-

ven (2). JJij een' Hollander is* de zuinigheid het we-
zenlijke punt, en het is voorzeker hierdoor, dat deze
den finaak zal opgeofterd hebben voor de huizen

en ftraten, welke door derzelver zindelijkheid het

naast aati die van zijn Vaderland komen. Wij be-
grijpen echter niet, hoe hij tusfchen dezeden, de

bijzondere lèvenswijze en gebruiken der bevvoners

van de vvijk St. Denis, en die zijner landgenooten,
eenige overeenkomst gevonden heeft (3). In de eerftc
plaats,heeft hij goed koop bij lien geleefd, en hier-

aan kon hij Holland niet herkennen, waar vreemde-
lingeu geen (lap kunnen doen, zoiideriemand te ont-
moeten, die lien vilt, en zonder de luchtte betalen,
die zij inadtmen (4). Voorts heeft hij kunnen op-

iner*
(1) lk heb nlmmer In die vvijk gewoond.
(2) Met zij mij vergund hier aan te tuijfelen.
(3) Ikherinner mij niet van eene dergelijke overeenkomst

gefproken te hebben, en heb het boek, nu uog doorblade-

rende, daar van nlets gevonden
(4) Naar ik op mijne reize niet alîcen door Frankrtjk,

miar
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merken, dat in dit deel der Hoofdftad, zoovvel als
in de anderen, het volk befchaafd voorkomend, Je-

gens vreemdelingen vriendelijk, gulhartig en gemeen-
zaam is. Ook aan deze trekken moest hij zijne natie
niet herkennen. Waar heeft hij dan eenige overeen-
komst tusfchen de bewoners van de Wijk, St.
Denis, en de Hollanders waargenomen ? Wat mij be-
treft, die beide kenne, ik houd mij verzekerd, dat
zij zooveel van elkander verfchillen, als het onder-
fcheid is tusfchen de kerfen, die men in Hollaud, en
die men te Parijs eet; en dit onderfcheid is zonder
twijfel groot, devvijl de reiziger, wiens werk wij ont-
leden, de laat(le niet eens voor kerfen herkend
heeft (i).

On-
maar ook door Italie, en een goeddeel van Dutttchland
1icb opgemerkt, vindt men veelal, onder die foort van lie*

den, welke het meest met vreemdelingen te doen hebben,
baatzuchtigen, die het'erop toeleggen, om met deonkun*
de van den reiziger vhun voordeei te doen, doch dat men
ten dezen opzlgte meerder betangeloosheid en goede trouw
bij de Parijzenaars zou vinden, houdt immers geen fteek,
en ik beroep mij dien aangaande niet alleen op aile vreem-
delingen, welke Parijs kennen, maar daar en bovenopzoo
vêle redelijke en onpartljdige Parijzenaars zelve. — En wat
het betalen der lucht aanbelangt, dat zou men mîsfchleu

met meer rcgt van Parijs kunnen zeggen, alzoo men 'er
deuren en venftergeld betaalt.

(t) Ahvcder over de kerfen, vvaarlijk door het belang
dat 'er de fchrijvcr in fchijnt te ftellen, zou men fchier ge*
nclgd zijn, om tegelooven dat hij zelve claar in handel dreef*
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Onze lezers gevoelen klaar, dat men eene reizc

van deze foort niet ernltig kan behandclen. Daar
(\czc zeker niet vertaald zal worden, maken wij van
dezelve fléchis gewag, om onzen landgenooten té on-
derrigten van het flechtc dcnkbeeld, dat fchrijvers,

nog ongcrijmder, dan zij onbekend zijn (i), alzoo

middel vinden, om buiten 's tonds te onderhouden,

en te doen heerfehen op rekenirig onzer natie, zon-
der tvvijfel fteekt zij 'er den fpot mede; en zij doet
wel, want dit ailes bewijst alleen, dat de vreemde-

lingen verteren van jaloezij jegens haar, en buiten

ftaat haar den rang te betvvisten, dien zij bezit, ten
minfte ,-jhaar de hoedanigheden pogen te ontzeggen,
die haar dien veçzekcreii. Laten zij zich door fpot-
ternijc'ii opbcuren. 'Er is een zeker vreemdeling,
die vermaak fchept in befchimpingen tegen Frankrijk

te verfpreiden, eu die liever, daarvan het vo.orwerp
dan de i'chrijvcr zou zijn (2). '

Het

(1) Indien de fehrijver meent, dat ik het verwijt van

onbekend (obfcur) te-zijn, als eene bclecdiglng opnec-m,
bedriegt hij zich zeer; de waarheid van hetoudMollaudsch

fpreekwoord, een vergeten burger, een gerust leven,

vind ik vooral In onze dagen meer en meer bevestlgd, en

zou althans mljnen onbekenden ftand met zoovele vcrniaar-

den en in oanzien verîieveno niet vvillen rullcn.
(a) Wat onze natie oanbelangt, ware Nederlanders tlî«3

met de wezcnlijke belangen van hun, door de lijdsom*

ftandighedeii zoo zeer geiblterd VaderUnd, ccuigzins bc-

keml zijn, eu lut zelve in der daad liefhebben, verîangeu
iin-
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îîet moest 6ns vrijftaan dit werk eenigzins gemelijU

te beoordee!en,dewijl 'erons geene uieuwe gebeurteniâ
is ter oore gekomen, die fpotternijen op de zeden en het
karaktèr, op onze natie, van den kant der Holland-
fche vernuften kan regtvàardigen (i). Was dezè
brochure twee jarert vroeger in het licht gegeven;
wij zouden die, of fonder eenige acht 'er op te flaan ,
hebben laten voorbiîgarfn, of beantwoord hebben,
met een tafereel van Hollaud in 1805, dat wel tegeii
dat van Parijs bij den aanvang der negentiende eemif

zou opgewogen, en dit boven het laatfte vooruit ge-
had hebben, van in aile bljzonderheden naauvvkeurig

te zijn. Thans zijn wij genegen in de Hollanders té
eerbiedigen* den naam, het kanakter en de verhevené
hoedanigheden van hem, die lien beftuurt (2). Ver-

re

immers nletsmeer dan dit, zo'odierbaarmethet bloed hunner
voorouderen gekochteplekje gronds, in eenen gewenschten
ftaat van bloei en luister herfteld te zien, zondcr eenige
jatoezij of afgunst, omtrent hunne naburen te voeden.

(1) Ik mecn mijne waarnemingcn in goeden ernst en
overeenkomftig de waarheid te boek gefteld te hebben j en
heb geenszlnshet oogmerk gehad, om deParijfche natie (Iti

•'dieu men de îiiwoners van die ftad zoo gellefc te noe-
inen) te befpotten, want dat ik wel verre ben van de ze-
den der Hoofdftad in 't algemeen, op die der overige be-

vvoners van Frankrijk toe te pasfen, is op bladz, 183 zeer
duidelljk te lezen.

Ca)*Op 2leh zelve fchîjnt onze natie anders, volgens*
den fchrijver niet veel te beteekenen, evemvel hoezeer hij

X x hisr
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re van door beleedigende aanmerkingen, en fatijrike

trekkeu, den band te willen verflappen, die voor-
taan* deze twee volken onaffcheidelijk vereenigt,
achten wij ons daarentegen verpligt, dien te be-
vestigen, door aile blijken van achting, diç cçne
gulbartige en rondborstjge vriendfçhap yoorfçhrijft.
Wij veriieugen ons, dat IJolland ehideljjk uit den
ftaat van onzekerheid geraakt is, waarin z'ûne politi-
ke gefteldheid het finds lang gebragt had. Wij'
zien het zonder jaloezij, geroepen, om in de roem
en voorlpoed van Frankrijk te deelen. Wij wen-
fchen het opregt geluk met een Prins tôt Koning

te hebben, van de familie, die vvonderen Cehept,

devvijl dit voordeel ons voor hetzelve een zeer gun-
ftig voorteeken toefchijnti

Dus is het jaar 1807 geen vvelgekozen tîjdftîp, om
fatijtes op het Hollandfche Volk uittegeven., Wij

zouden beducht geweest zijn, van daar door hetzelve

eenen onaangeiiamen voorfmaak van, onze verbindte-
uis en vriendfçhap te geven; wantonzenatie, wat inen

van haar in brochures ook zeggen moge,verftaat zich,
beter dan eenige andere, op eene gefchikte vvijze van
handelen, en op welvoegelijkheden (1). Wij be-

fchou-

hlerin 't meervoud fehljnt te fpreken, durven vvij ons ver-
zekerd houden, dat'er onder zijne landgenooten, nog ve.
le gevonden worden, die

»
met onze Vaderlandfche ge<

fchledenis bekend zijnde, blllijker over ons deuken.
(t) Immers zeglk niets tôt tind^el van de natie. Defchrlj'

ver fchijnt die doorgaaui met de Parijzenaars te vewarre».
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fchouwen ditoogenblik, de beide volken, als op het
Zelfde fchip ingefcheept, om te zamen een' togt ta
doen, die vvaarfchijnlijk lang zal zfjn. Indien zij in
plaats van vriendfcliappelijk te leven, hun vermaak
vinden, in te twisten en malkander belagchelijk te
maken, zullen zij den tijd onaangenaam doorbren*

gcn. Eindelijk ziende, dat het op die wijze niet uit
te hôuden is, zullen zij de partij kiezcn, die wij
hun van nu af aanraden.

Wat den reiziger belangt, die onlangs een tafereel

van Parijs in den aanvang der iode Eeuw, in het
licht heeft gegeven, vvij beloven hem, des te geree-
der, dat vvij niet haatdragend omtrent hem zijn zul*
len, omdat hij kluarblijkelijk toi die gène behoort,
waarvan de H. Schrift zegt; IVelgelukzatig zijn de
zulke, en de zoodanige (i), want hun is het Kouing*
f-ijk der hemelen. Wij veroorloven hem zelf, zijne
brochure te laten verkoopen, zoo aïs zij daar ligt (2),
ons overtuigd houdende, gelijk wij het zijn, dat zij

ons \\\ de gedachten zijner landgenooten geen aibreuk
zal doen

» wanneer deze ten gevolge der menigvul-
dige betrekkingenmetons, gelegenheid zullen gehad
hebben, om de"waarheid der daadzaken te onderzoe-

ken,

(l) Waarom zegt hier de fchrl}ver niet rond utt, de ar-
me van geesteï anders is hij tochi zoo knrig niet, op der-
gelijke uitdrukkingen, hoezeer hij zich ook op de beleefd*

hcid en befcheidcnhcid zijner ftad of landgenooten moge
bcrocmen.

(9) Dat is nu nog al vrlendelljk,
Xx a
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ken, en dit ongelukkig tafereel van Parijs met lïet
oorfpronkilijk te vergelijken. (i).

Hoewel de Hollanders den naam hebben, van zich
langzaam te haasten (2), en altijd eenige jaren ten
achteren te zijn, met betrekking tôt gebeurtenisfen,
die hunne opmerking fchijnen te verdienen, achten
wij hen evenwel tegenwoordig, zoo verre, niet van de
negentiende eeuw vervvijderd, dat zij géen bepaald
denkbceld zouden hebben, aangaande een gedeelte

van het geen in den laatften tijd in Europa is voor-
gevallen (3). Moesten zij nu bij voorbeeld niet
weten, dat vvij beftemd zijn, om met elkander in
goede^vriendfçhap te leven, en, eens onderiteld,
dat vvij inderdaad duizend belagchelijkheden, duizend
gebreken in ons karakter, duizend verkeerdlieden
in onzen geest hadden, echter niettemin, de naauwe •

verbindtenis, die tusfchen Frankrijk en Hollande*
llotcnis, zal blijven beitaau? In plaats van'te grim-
lagehen van te vredenheid, en zich van blijdfchap

te verkneukelen, als zij de beuzelpraat lezen, die een
zot (4) hun wegens de Parijfche gebruiken en zedeti
opdischt, moebten zij zich niet veeleer bedroeven,

van onze natie zoo belagchelijk te zien vertoo*
lien

(1) Dît onderzoek durf ik zeer gerustelijk afwachtcn.
(c) lîct^r dan dst zij die van met overijling te werk te

gaan verdltnen.
(3) llelaasl wij hebben een gedeelte daar van maar al

te zeer nabij lceren kennen.
(4) Schcldwoorden zijn geene fluitredenen.
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nen (i), op een tafereel, vvaarin zij noodwcndig een'

hoek beflaan, als onze geallieerden, als onze vricn-
den, als de onderdanen van een Vorst, die zomier
twijfel de tvvee Volkeren door belang, achting en ge-
negenheid vereenigd weiuscht te- zien, cveii ata het
de tvvee kroonen zijn, door de verbindtenis der ftaat-.

kunde, van den naam, en van het bloed.
Men denke, daarenboven, niet, dat het werk,

waarover vvij fpreken, den kvvaden reuk veel ver-
nieerdert, waarin Parijs bij de Hollauders ftaat.
Lang, vo/ordatdit gedrukt werd, hielden zij ons in
hunne gedachten voor foorten van voorvechters die

een vreemdelingniet regt kon aanzien, hetzijop ftraat
of in eenig fpectakel, zonder zich bloot te ftellen van
terftond naar het bois de Boulogne gefleept, om daar
onmenfchelijk door midden gekliefd te worden. Men
dénkt ook onder hen over het algemcen, en dit is

van veel vroeger dagteekening dan de brochure van
onzen reiziger, dat men te Parijs, tôt aan de builc
in de flijk en onreinîgheden van allerlei foort loopt,
dat de muren der huizen, tôt de derde verdieping
hoog, met vuiligheden befpat zijn, diè op dezelve
een' dikken en walgtlijkcn korst uitmaken, dat vvij
in Idn vvoord overal van onziiidelijklicid ver'gaan(a).

lin-(i) Alweder natte. Mijne lezers zullen zich echter,
bij dergelijke gelegenheden mijn gezegde, op bladz. 1U3

van het -werk wel gelieven te herinneren,
(a) Inwendfg zlen *er de vvoningen over het algeniren

în 't geheel zoo m'o'fig en onsangenaim niet uit, aïs wij
pus doorgnatis vetbeeldcii: ze^' Ik op bladz. 35,

Xx 3
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flovcnal Jagcn de vvandluizen hun fchrik aan. Zij
hpuden zich verzekerd, dat 'er geen huis te Parijs
is, waar men niet door deze onbarmhartige .en on-
dankbare gasten bij de keel gevat wordt, en dat de
dichter MALHEIUJKS wegens hun zegt :

Et la garde qui veilla aux barrières dit Louvre
N'en dtfend pas nos Rois.

(En de vvacht die aan het hek van de Louvre waakt
behoedt 'er onze Koningen niet voor) (i).

Wij ftemmen toe, dat men in de Hollandfche fte-
den beter de zindelijkheid rondom de huizen, en

op
(i) Even eens. of *er voor mijn werk geene onderfchei-

de befchrijvingen enz., inftaat om een genoegzaam denk-

becld van Parijs te geven, voor handen waren. Het 7>/«

bleau de Paris, onderanderen is vrij algemeen bekend; en
tervvijl ik mij te Patijs bevond, heeft de Hr, Ju. LAVAL-

Lfea, nog een waarlijk zeer k'oek bqekdeel uirgegeven,

onder den titel van Lettres d'un Mameluck ou Tableau mo-

ral et critique de quelques parties des Moeurs de Paris, en
het zelve opgedragen aan den Sénateur LACÉPEDE, ziinen

vriend. De fehrljvers van deze b^lde werken zijn Fran-

fchen en zelfs Parijzenaars of bewoners van Parijs, doch

het is *er ver af. dat die tafereelen eenigzins zouden flrek-

ken oai ons te ovenuigen
>

dat, gelijk onze fchrijver in den

aanvang van dit ftuk zegt, „ hoe meer men zich venvij-

„ dort van hunne, (de Parijzenaars), wijze van leven

„ van denken en handelen, hoe meer men zich van de

„ volmaaktheid verwijdert.
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op de ftraten, kan in acht nemen dan le Parijs. Wij
ftemmen ook toc, dat de Hollanders daar omtrcr.t
niets fpare», en wij willen lien niet belettcn, vari
zich in <\a\\ uaam te veiheugen, dien zij zich ten de-

zen,opzigte vervvorven liebben; maar zij mogcneven-
wel hunne trotschheid hierop wat matigcn, indien
zij op zoodanigeene vergelijking van tvvee taferee'en
gegrond is. Laten zij, zoo veel zij willen, het pla^
Vtifel hunner ftraten affpoclen, hunne kleine glasrul-
ten van vijf duiro hoogte fchoon houden (1), laten
zij aile ochtcndert al het water uit hunne kanalen

op hunne daken, en op huiine muren doen overgaan,
Parijs verdient daarom niet te min zoo verre den

voorrang boven hunne fraaifte fteden, als onze ftroo-
men boven hunne kanalen; deze zindclijkheid kan
hunne gebakke ftéeuen niet in hardfteen vcrr.nderen,
noch van het grootfte deel hunner huizen ttlaken,
dan papegaais kooijen (2). Zij geeft hun noch de
gedenkftukken en gebouwen, die Zij tnisfen, noch de
fraaije Hotels, noch de fehoMVburgen, nochdeMu-
feums(3), noch de prachtige Wandelingen, die Pa~

rijs
(t) Ilet is mij niet voorgekomen, dat, înJLt algemeen,

de glasruiten te Parijs groorer waren, dan bij ons,
(2) Met dat al, is men bij ons vrij wat ruitner en ge-*

makkeiijker gehuisvest, aïs over het algemeen te Parijs, en
wij zouden vêle woningen aldaar, met meer regt duiven-
hokken kunnen noemen,

(3) Voor 1795, bezaten vvij ook een aanzienlijk Mu*
faim van fchilderijen, en namurlijke hiftorie, thi&sziec

men hec zelve te Parijs.
Xx 4
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rijs bevat, en oplevert, noch in een woord iets van
aile de voorwerpen van kuusten, en bijzondcrhcdeu

van zoovelerlej foort, als zich bij icderc fchrede
door die uitgeftrekte Hoofdftad vertoonen. Zonder
iets onverpligtendst voor de Hollanders te willen zeg-
gen, geloofik niet, dat men bij lien juistebeoordee-
Jaars moet zoeken van den àard des rijkdoms, en der
grootheid yan eene ftad, als Parijs. De gedachteu

yan dit Volk zijn over het algemeen te veel op
voorwerpen geyestigd, die het zelve meer dan ons
vèrvreemden van een groot aantal fchoonhcden, en
van de rijkdommen van den fmaak. Wannecr men
bedenkt, dat 'er eene zoodanige groote ftad in lïolland
is, die voor aile openbaren gedenkftukken, niet an-
ders bezit dan een klein ftandbeeld van ERASMUS,

dat zeer tenger en morfig is, en op den hoek van
eene brug, alvvaar het tôt een foort van fchamppaal
dient, eene lezing doet, die de voorbiigaanden doet

geeuwen, (i), yerwondert men zich te regt, dat

ccn fchrijver uit dat land zich de beoordeeling onzer
kunften zoo wel, als pnzer zeden heeft aangema-
tigd(2).

Men

(i) Als onze fchrijver hier omirent eenigzins onderigt

was, zou hij zeker zulke grove misflagen niet begaan,
daar immèrs het kloeke en waarlijk niet tengere ftandbeeld

yan dendrootenERASMUS, op wien ik als ftadgenoot roera.
nisgdragen, nietop den hoek van een brug, maarop de groote
jrnrkt van Rotterdam, zijne «ebôorte-flad ftaat opgerigt.

(a) Ik laat mij zeer weini§ op mijne kunst kennis voor-
*

' ' ftaan,
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Men moet in allen gevalle bekennen, dat onze
Hollandfche Reiziger niet ongelukkig geweest is in
de keuze van zijn ondervverp. Parijs bij den aan»
rang van de \$de eemv lcvert trekken voor een ta-
fereel op, dat

-
wel uitgevoerd zeker belangrijk kon

zijn. Op den titel van dit werk afgaande vervvacht

men natuurlijk eene vergelijking te zullen vinden,
tusfchen deii ftaat van Parijs in de i8deen den aan-
vang der ipde eeuw (i). Deze vergelijking naauw-
Jteurig zijnde, zou immers niet kunnen misfen van
de nicuvvsgierigheidgaande te maken. Hier zou men
prachtige pleinen, fraaije Hotels en gedenkftukken,
als door betoovering, opgerézen zien uit de ftinkend-
fte en onbekendfte ftijkgaten, daar een heerlijk Pa-
leis, dat verviel, geheel nieuw opgemaakt; beval-
lige en gemakkelijke bruggen, waar het publiek in
fchuitjes moest overvaren (2), een bewonciering
vvaardig plein, en dat men als het fchoonfte van Eu*

ro-

ftaan, doch het aantal fchooue en kostbare fchitdcrnukken

van de Nederlandfchc fchool, waar van de Paiijzenaars
zelve zoo veel werk maken, toonen onder anderen, dat
mijne Landgenooten in 't geheel zoo vreemd niet zijn
fn het vak der fraaije kunsten als men dezelve hier tracht
te doen voorkomen.

(1) Ik zie niet, dat de titel zoo natuurlijk aanleiding
geeft, om zulks te verwachten.

(2) Een dier bruggen heb ik flechts voîtooid gezien,

en men vind tegen overbladz. 460 iraraers eene afbeelding

yan dezelve.
Xx5
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ropa kan befçhouwen, waar onlangs een hoopoudc
huiz.n ftond, aile oogenblikken gereed, om het niait-
folcum van MARAT te verpletteren ; overal kaaijen in
weinige maanden zamengeftehi, en vvler hechtheld de
fraaiheid evenaart ; verrukkelljke vvandelingen en bon*

levardsy, die op puinhooperi zijn daargefteld; fon.
teinen in plaats van de oude goten ; breedc en goed
gebouvvde ftraten in plaats van ftegen en flopjes;
prachtige nieuwe wijken of althaus geheel vernienwd;
gedenkteekenen, die in verfchillende oorden, tôt
roem der kunften, ter vereering der heldcn zijn op-
gerigt; overal verfraaijingen en nieuvvezamcnftelfels;
voegdaarbij de rijke verzamelingen, de zeldzameen
kostbare voorwerpen, die gcdurende eene tvvaalf p?-
rige zcgepraal, uit vreemde landen zich te Parijs
hebben op een geltapeld, en We bevvaarplaatfen der
kunften, en de fchatten vergroot, die vvij daar van
bezaten (i). Zie daar het geen onze reiziger had
kunnen zien en vergelijken, en hem (toile tôt eene
brochure zou opgeleverd hebben, zoo gepast eu bc-
ïangrijk als het zijne beklagensvvaardig en belagche-
lijk is (2).

. In-

(1) Immers heb ik van die kunstverzamellngen nog al

vrij wat gezegd en de redenopgegeven, waarom ik 'er niet

meer van gezegd heb: zie bladz. 330. Een weinîg te vo-

reu neemt onze fchrijver mij dan ook kwalijk dat ik mij

met de beoordeeling der kunsten bemoeid heb.
(2) Had de fchrijver met de beoordeeling van dit werk

gelic/en te vvachten tôt het voltooid vvas, dan zou hij bij

den



( 673 )
Indien voor het overige de gcest der Jaloezij de

Hollanders b^weegt, om fchriften met vreugd een
goed onthaal te laten wedervaren, vvaarin onze
Hoofdftad zoo iu.'t zedelijke als natuwlijke mis-
yormd wordt, laten zij dan ten minften bedenken,
dat Parijs voor hun de ftad der vriendfçhap gewor-
den is, en dat zij ons deszelfs pracht en vermakè-
lijkheden te minder behoeven te benijden, finds men
lien daar niet meer als vreemdelingen befchouvvt;
laten zij ook daarop acht flaan, dat zij tôt Koning heb-
bende eenen Prins uit de familie, bij welke de ware
fmaak van roem en het gevoel der grootheid tôt
zulk eene hoogte is opgevoerd, het alleen van zijne
onderdanen afhangt, de verheven oogmeiken te on-
dcrfteunen, die hij met hun heeft, eu de denkbeel-
den, die hem het oog doen vestige» op al wat
groot is.

Alzoo gelijk wij reeds deden opmerken, zijn het
noch de verfraaijingen van Parijs, noch de rijke ver-
zamelingen der kuhften, die het bevat, noch het ta-
fereel van deszelfs tegenwoordige pracht en groot-
heid, die de aandacht des Hollandfchen reizigers tôt
zich hebben getmkkcn. Hij heeft dezelve bijna ge-
heel tôt kleine biizonderheden bepaald. Het voor-
beeld van den Hr. KOTZEBUE navolgende, poogde

hij

den aanvang van dit ftuk nog al het een en ander over de
verfraaijingen en verbeteringen van Parijs pevonden heb
ben: zle btadz. 471 en verv. Het is dus altijd zoo kwaad

niet, om zich wat langzaam te haasten,]
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hij telecren kennen,vvat 'er in het invvendige der huis-
houdcns omgaat ; en daar hij geene gelegenheid had
in de hoogere klasfen der maatfchappij te verkee-

ren (i), is het bijzonder aan de burger huishoudens
dat hij zich gehecht heeft (2). Hij volgt de[fehuitevoer-

ders, in de kroeg, de lediggangers in de kufiijhuizen,

en om reden de rookers in de rookvertrekken (3). Daar
heeft hij zijn tafereel van Parijs bij den aanvang van
de negentiende tëeuvv geteekend ; voor het overige

geene vergvlijkingen, geene nader overeenbrengin-

gen, die zijne lezers het denkbeeld van eenige ge-
înaakte verandering konden geven, het zij in den na-
tuurlijken, het zij in den zcdelijken ftaat van deze

groote I loofdftad. Hij heeft- haar genomen, zoo
als hij ze vond, zonder te vernemen of zich tc.be-
komnuren, wat zij had kunnen zijn. Doch dat zou-
den vvij nog over hethoofd zien, fprak hij over de-
zelve niet, als eenmensch, dat haar alleen van de

hoog-

(l) Of dezelve-niet gezccht heeft.
(a) Wd nu dit al eens toegeilemd zijnde, is het niet

d?ar dat men eene burgerij het best leert kênnen? Daartoch
gelijk men algemeen heeft opgemerkt de zoogenaamde

grooton en het zoogenaamde gemeen fchier overal elkan-
deren gelijken.

(3) Hier méent onze fchrijver al weder iets aardigs ge-
2C\!*d te hebben; doph veelal gewoon zeer ftellig te fpre?

ken, zo! der b-hoorlijke kénnis van znken, ftaat hij ook
hier den b-.l weder deerlijk mis: want hoevvel anders een
echte Hollander, rook ik evenvvel geen tabak.
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hoogte van de torens der Notre Dame befchouwd
heeft (i).

De luidruchtige vreugde in de wijnhuizen heeft
hem grootelijks vermaakt; en wij verwuiuieren ons%

bij na hier over, om dat de fmaak van een' Hollander
daaromtrent meer dan die van een ander moest ver-
ftompt zijn. 'Er is geen land in de wereld, waar de
kroegen zoo drok bezocht worden, als in Holland,
en waar men 'er zoo veel gedruisch maakt. Men muet
inderdaad een zeer nationaal gehoor hebben, om
zich naar de onftuimige en grove vreugde van het
Hollandfche Volk eu het verfchrikkelijke gcraas bij
deszelfs vermakelijkheden te fchikken. Het vermaak

om leven te maken is eene zeer opmerkingvvaardige
foort van uitlpanning in Holland, waar dit een
vrecnul contrast oplevert met den deftigen inborst
der inwoners, en dat door een bovennatuur-
lijke poging op het karakter fchijnt verkregen to
zijn (2).

Iets

(t) Van daar ziet men toch gène kleine bijzonderheden

en men befpeurt niet wat *er in het inwendige der huizea
Omgaat. Hier befchuldigt men mij van oppervlakkigheid ,
en ginds fchijnt men mij kwalijk te nemen, dat ik te veel
in bijzonderheden treed.

(2) Vêle mijner landgenootenheeft het zekerlijkaan geene
gelegenheid ontbroken, om de Franfchen op hunnen bo-
dem te leeren kennen, en zonder twijfel zullen zij wel op-
gemerkt hebben, dat deze in 't algemesn zich ook gansch

niet
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Iets dat onze reiziger in de wljnhuizen en eldert

Zou opgemerkt hebben, indieu hij nu Parijs niet

voor de eerfte mnal gezien had, is de tegenwoordige
welgeftcldheid van de lagere Volks-klasfen (1). In-
dien men onder die klasfe even veel fmaak in la poule

au pot (het hoen in de pot) als in de IK-sch vond (2),
zou zeker nu de belofte hier door HENDRIK den IV
gedaan, geheel vervuld worden. Het volk van Pa-
rijs heeft niet alleen geld, om te drinken en zich
eenigen dagen van de week te* vermaken, maar ook

om zich te kleeden en op te fchikken, met zekere
foort yan weelde, die bejet de perfonen van de ge-

mecnste klasfe van die der vvelgefteldfte te onderfchei-
den, dan door haar gedrag, toon en manieren. Laat
dit voorkomen uit de zorg, die de regcring draagt,
om werk aan hun te verfchaften, die zonder hare
tusfchefikomst dit zoii ontbreken, en dus den ledig-»

gang den oorlog aan te doen ; laat dit daaruit voorr>
komen, dat handenarbeid rijkelijk beloond worden-
de, men zich door het lokaas der winst laat verlei-
den; laat dit voortkomen uit deze beide oorzaken te
zamen, of uit welke ook, altijd loopt het blijkbaar

in

niet afkeerig van de kroeg toonden, en daarbij al dikwijls

druk genoeg zijn konden.
(1) Wie die Partis eenigzins keut weet ook niet, welke

bluere nrmoede d'ar heerscht.
(2) Hier geeft de fchrijver toch te kennen, dat het volk

veel van de flesch houdt.
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in het oog, dat de minderc klasfe in het aigemeen

zich over eene welgefteldheid mogen verheugen, die
nabij aan weelde komt (\). Onze Hollander, die
het i invendige der kleine huishoudens zoo naauvv
heeft opgenomen, had uit de bevalligheid en keurig-
heid, die ten opzigte djer huisraden heerfchen, kun-

nen opmaken, welk een* hoogen trap van bemid-
deldheid deze zoo aigemeen geworden fmaak do.t
vermoeden. Maar nog eenmaal, daar mede heeft hij
zich niet bezig gehouden,

Hij heeft pogingen aangevvend,om zich te verzeke-

ren, of het waar was, zoo als hij in zijn vaderland
had hooren zeggen, dat de Parijfche vrouwen zulk

eene gemakkelijke zedekunde bezitten, dat zij toc-
rtaan, ailes van haar goedaardig gedrag te vtrvvach-

tcn. Gevolgelijk iieeft hij hare dadeu en gebaarden

met de grootfte aandacht befchouwd (2)^ en zonder
mededoogen, al wat hij berispelijk in haar gedrag
vindt, geopenbaard. Alleen is hij zoo voorzigtig,
van niet te zeggen ,hoe hij perfoonlijk bij hare gnnften
geftaan heeft. De vrijheid, welke de gehuwde

.
vrouwen genieten, en'devvijze, waarop zij van de-
zelve gebruik maken, doen hem beven. Hij onder-
ftelt, dat de Botanifche uitfîappen van de Parijfche
Dames alleen gevaarlijke rendez vous zijn voor de

rust harer echtgenooten. Het fchijnt, dat de fchrij-

ver-

(1) Het kan federt het bogin van 1805, un Ik Parijs
verliet, aanmerkelljk veranderd zijn.

(2) Van den toren van Notre Dame.
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ver door Botanifche uitfiappen vvandelingen verftaat,-

naar een' openbaren tuin, een bosch, een veld, of
beplante lanen, waar men gehouden wordt, lommer,
bloemen of groente te zoeken, of in ée*n woord,
midden in *t gras zich te vermaken, en over de kruid-
kundé te redeneren. Wilde hij dit daardoor ver-
ftaan (i). Dan moeten tegenvvoordig de getrouvvde

mannen zeker hicrvan zijn en zekere gerustheid van
geest genieten ; 'er zijn noch bloemen noch grasper-
ken noch ergens eenige groente; de hitte heeft ailes

verbrand, ailes gebraden; de Parijfche vrouwen we-
ten niet meer, waarheen hare Botanifche uitfiappen^
doen; de minnaars moeten middelen zoeken, om
zich rendez vous te verfchalïen. De droogte heeft

hier, om zoo te zeggen het gras voor de voeten weg.
gemaaid (2).

De klasfe van getrouvvde mannen, die bovenal
de bekommering van den Hollandfchen reiziger gaande
maakt, daar zij hem voorkomt, het meest aan toeval-

len bloot gefteld te zijn, is die der Parijfche restaura-
leurs

(1) Ikbegnjp volftrektniet", waar de beoordelaar aan die

uitdrukking Botanifche uitfiappen komt, zelfs heb ik mij de

moeite gegeveqvanhet eerfte en twcede ftuk geheel te doorbla-

deren ; maar vind niets, dat tôtdit misverftandaanleidïng geefr.

Meer en meer wordt ik in het vermoeden bevestigd-, dat hij

die ftukken, of niet geheel gelezen, of de taal niet mag»

tig zijnde niet genoegzaam verftaan heeft.
(2) Wij mogen den fchrijver voor dit belsngrijk berig£

wegens de groote droogte wel vriendeiijk bedaukea.
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Uun en Koffijhuishouders (i). Hij heeft wawS

genomen, dat iu cik dezer huizen onder de aldaaC

woonachtigen, zich een Adonis bevindt, die onop-
houdelijk aan de zijde der vrouvv blijft ftaan, welke in
het kantoor zit, en die daar waarfchijnlijk niet is om
de Confommés (2) en bavaroifes (3) optefchrijven.
Wij zouden geen tijd of geduld hebben, om de vvaar-
heid hier van te onderzoeken ; maar in allen gevalle,
indien het waar is, zou het de vrouwen van de Pa-
rijfche restaurateurs en

<

Koflijhuishouders tôt eer
verftrekken; en de overige vrouwen zouden reden

van klagten hebben over de pnftandvastigheid der

mannen, wanneer zij zulk een groot aantal Adonis-
fin hunne ftandvastigheid roudomtwee duizend kanto*

renzagen verkwisten,alwaarklaarblijkelijkgeenvoor-
deeltedoen is en ailes met gefprekken moet ailoopen.

Wat hiervan zij, vvij bekennen gaarne, dat de

vrouwen in Holland niet zooveel vrijheid genieten
als in Frankrijk, maar het komt ons voor, dat zij

van die weinige, die zij hebben, wel partij weten te
(trekken, en over het aigemeen de kunst goed ver-
ftaan, om zwarigheden uit den weg te ruimen (4).

„
'" Men

(1) Gaarne wenschte ik te weten, waar men hier deze
bijzonderebekomraering alweder van daanhaalt.

(a) Krachtig vleeschnat.

I .(3) Drank van melk, met zekere ftroop of fniker.
(4) Onzç vaderlandfche vrouwen zoo openlijk te be-

fchutdigen is nu toch vvaarlijk ook niet galant voor éen
Franschman.

Y y
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Men wèet, dat 'slands wet, of ten minfteeen ovef-
gebleven gewoonte, die kracht van wet heeft, veel
hinderpalen tegen hare Botanifche uitfiappen (i) ftelt.
De rninfte misftap yan een getrouwd raan, zelf met
eene vrljfter, of van een vrljer met een getrouvvde
vrouw, wordt met eene geldboete geftraft, geëven-
redigd naar de middelen der befchuldigde; en eene
foort van ftraf, die in Hoîîand aan debeurs komt,
is zeker al wat zich wreed en onmehfchélijk laat ver*
beelden (a). Men heeft wel is Waar dezen breidel
der vrouwen niet perfoonlijk gegeven, maar zij heb-
ben den haren ook; want men moet alszoodanig aan*
merken het gemak, waarmcde zij hare zeden tegen
de verleiding kunnen verdedigen. 'Er is immers
niets gemakkelijker voor haar: de galanterie fpanc
haar geenen ftrik; de mannen doen geene onkosten
of opofferingen, om haar te behagen, hunne hande-
lingen met haar zijn ruvven koèl ; bij aile gelegenheden
behouden zij den tôon der meerderheid, is 'er ergens
eene gocde plaats, zij maken 'er zohder éehigen om-
fta? gebruik van. In één woord men kan zeggen, dat
zij geen enkel middel aanwenden ter verleiding der
vrouwen (3), des niettegenftaande vinden deze geen*

min-

(t) Nog eens: tvaar rriag men toch die Botanifche uit*
flappen van daan gehaald hebben ?

(2) Gaat toch naar Parijs, mijnelandgenooten ,otn aldaar
de weinigegéhechtheid aan het geld en de belangétoôze han-
delwîjze van die goedelleden te bewohderen.

(3) Dat onze mannen, zich niet toeleggeq, 6mvde vrou-
wen
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minderen fmaak, dan de Parijfche in Botanifche uit"
fiappen; alleen met dat onderfchcid, datzijminder
te verfchoonen zijn (i).

Het zijn niet alleen de zeden oqzer vrouwen, die

pnzen reiziger geergerd hebben ; hij ergerde zich ook

aan ons onbetamelijk gedrag in de kerken ; aan de
naaktheid der ftandbeelden (2), die hijop zijne wan-
delingen ontmoette, aan de nieuwsgierigheid, die
het volk naar de openbare te regtftellingen lokt, aan
onze onverfchilligheid over de ftaatkundige zaken;

aan het contrast tusfchen den rijkdom en de armoede;

en aan het geweld, dat de kneçhts der Koflijhuis-
houders, die hunne limonade en azijnftroop (ftrop
de vinaigre) aanbieden, in de fchouvvburgeri ma-
ken (3); in één woord, hij veracht bijna ailes, wat
.hijgezien ofgehoord heeft; en die man moet zoo als

men zegt een lastige gast zijn. Het is ons onmoge-
lijk op zoo vêle punten van befchuldigiug te ant-

woor-

wen te verleiden, doet de fchrijver hier als een verwijc

voorkomen, hoe zeer hij zulks immers volgens de alge-

meenen erkende grondbeginfelen van zedekunde zou behoo-

ren goed te keuren.
(1) Hoe galant worden onze vrouvytjes door onze zoo

zeer op wellevendheid roemenden Franschman behandeld.
(3) Waar heb ik toch die ergenis omtrent de beelden

te kennen gegeven, zou men mijn werk misfçhien ook met
dat van anderen verwarren?

(3) Pe lezer zal zlch herinneren, wat ik daarvan op
fcladz. 453 ge?egd heb.

Yya
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woorden, wij, zullen ons bepalen tôt het maken van
penige aanmerkingen op die, welke wij opgegeven
hebben.

Wij weten niet, waar het onze Hollander van
daan haalt, dat de Parijzenaars alleen te kerk gaan,
om in dezelve op en neûr te vvandelen op eene winde-
rige wijze, en als lieden, die nooit iets dergelijks ge«
zien hebben (i). Het is mogelijk, dat hij 'er eeni-

ge» malle vreemdelingen, even als hij zelf, opgemerkt
heeft (2), die dezelve inderdaad alleen uit nieuvvsgie-
righeid waren binneti getreden; maar wij kunnen ver-
zekeren, dat die Parijzenaars, welke zich verpligt
achten de openbare Godsdienst-oefeningen bij te
wonen, niet daarheen gaan, om de pilaren van het
niiddendeel der kerk te meten, en 'erals lediggangers,
die met hunne beenen geen weg weten, in rond te vvan-
delen , en wat lien betreft, die 'er door geenen Gods-
dienftigen geest henen geleid zouden worden, deze

gaan 'er in het geheel niet (3).
De

(t) En ik weet niet, waar de fchrijver deze opvatttog

van dann haalt. Immers heb ik zulks op die wijze niet ge-
zeçd; tmar wat aanbelnng: dat gène, wat ik 'er ven gezegd
heb, ik beroep mij desvvegens, en op het geen hier van
rlgemeen bekend is, en op aile onpartljdigen» welke Parijs
kennen.

(2^ Al weder een ftaaltje van wellevendheid.
(3) Uit huichelarij en zoo vole andere bljoogmerkcn,

gaat men hier dan niet te kerke. Dît zoo zijnde, zijn het
sckerlijk de Parijzcnaan alleen, welke zich aan dit aigemeen

mis*
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De vraag, die de reiziger opwerpt, betrekkelijk de
naaktheid van eenige onzer ftandbeelden, is reeds
meermalen op hettapijt geweest en tôt nog toe even
als vêle andere onbeflistgebleven; zij, die geen ge-
vaar in foortgelijke tentoonftellingen zien, geven.

voor reden, dat de verbeeldingen, die onderhevig
zijn aan te ontvlammen op het gezigt van een ftuk
brons of marmer, zeer heviggloeijen, en in de we-
reld nog wel gevaarlijker voedfel aan moeten treiTen

dan dat. Voor het overige ; als de Hollanders ftand-
beelden van dien aard hebben, zullen wij zien, hoe
zij 'er mede handelen.

In Frankrijk leveren de openbare teregtfteilingen ,
niet meer dan in anderen landen, en te Parijs niet meer
dan in andere fteden, een fchouwfpel voor het ge-
meen op (i). De nieuwsgicrigheid der Hollanders
doet ten dezen aanzien voor die van geen ander Volk
onder. 'Er wordt in den IJaag of te Amfîerdam nooit
ten arme dienstmeid uit een kroeg gegeesfeld, zonder
dat het derde gedeelte der invvoners op de lad-
der, waar aan zijis yastgemaakr, een veel fchilder-

ach-

bruik van den Godsdienst niet fchuldig maken, — Wel
die ongevelnsde en vrome zielen 11

(i) Ik ben zulks met den fchrijver cens, en herinner
mij niet van ergens het teg^ndeel gezegd te hebben, Im-

mej's door dat zulke treurlge fchomvfpelen aldaar eenige ja-

ren geleden zoo aanhoudend plaats gehad hebben, en nog
menigmaal plaats hebben, wekken zij mlsfchien zelfs miu-
der de nicuvvsgierfgUeid de< volks dan elders.

Vy 3
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achtîger ontblôoting gaat zien, dan die onze reiziger,
in eenvoudige^ ftandbeelden zoo zeer ergert (i).

•
Onze onverfcbilligheid nopens de politieke zaken

is het gévolg van eene volkomene gerustheid; en in
plaats van ons die te verwijten, moest de fchrijver
6ns daarover een kompliment gemaakt hebben.
Wat het contrast tusfchen rijkdom en armoede aan-
gaat, dat hem zoo treft, zijne gevoeligheid doet ons
leed, maar hij zal veel te doen krijgen, als hij haar
voort laten reizen; want wij kennen geen land,
waar dit fchouvvfpel niet op de eene of andere
gevoelige wijze te voorfchijn komt. Om zulk

eene aanmerking in een tafereel van Parijs bij den

aanvang der negentiendeEeuw, te doen komen, moet
men voorzeker Parijs op het einde der i8de niet ge-
kend hebben.

Het geen bewijst, hoe genegen onze Hollander is,
om ons te berispen, is de twist, die hij tegen onze
arme knechts der Koilijhuishouders zoekt. Moest
hij, in tegendeel, niet door degoedeorde, die 'er in

onze fchouwburgen heerfcht, getroffen worden (a),
hij

(i) Immers is bij dergelijke te regtftelllngen het voorfte
gedeelte,der ligchaams, uit beginfelen van eerbaarheld»

zoo wel als van menfchelijkheid, altljd bij vrouwen. met
eenen borstlap bedekt. Onze fchrijver toont hier in allen

opz li]te niweder, hoe weinighlj van dit ailes weeu
(2) Meermalen ben ik 'er ook getroffen geweest door

de vcrregaandfte wanorde. gelijk ik zulks op bladz. 451 ge-
zegd h(.b, en dit gezegde door de dagelijkfche openbare

tooneelberigtcn vollcdig geftaafd wordt.
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hij, die zoo dikwerf in die van zijn Vaderland het
publiek zijn flesch heeft zien drinken en bijna het

eten zien klaarmaken? De reizigers zijn, inderdaad,
twistgierige lieden, en moeijelijk, om mede te verkee-

ren. Om van hun regt en redelijkheid te kunnen
wachten, zouden zij uit geen land hoegenaamd van
daan moeten zijn (t).

Tôt dus verre de Bebordeélaar.
— Had hij in

plaats van dit ailes, wezenlijke gebreken of înis-
flagen aangevyezen, gaarne had ik dezelve bij
het flot, van dit werk trachten te herftellen, ge-
lijk ik zulks doe ten opzigte eener dwaling, op
bladz. 461. Aldaar zeg ik: dat men uit het Mu-
fettm geftoleu had eene kroon, zoo ik meende van
ijzer enz., onlangs ben ik echter van goeder hand
onderrigt geworden, dat die kroon niet van ijzer maar
van goud was., zijnde met eenen grooten onix bezet,
en dat zij die. dezelve geftolen hadden, tvvee of drie
jaren geleden te Amfierdam zijn ontdekt, enaange-
houden geworden.

(t) Reizlgors die uit geen land hoegenaamd van daan

zijn! — vvatmoet men hier van maken?
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