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Hoewel ieder gaarne spreekt over hetgene hij

heeft ondervonden, inzonderheid indien deze onder

vindingen van eenen aangenamen aard zijn, en wij

ook niet willen ontkennen, dat het herdenken aan

de door ons gedane reistogt_‚jes ons nog menig aan

genaam oogenblik verschaft; zoo is het evenwel

niet aan deze zucht, om ‘zijne lotgevallen mede te

deelen, dat men de uitgave van deze reisverhalen

moet toeschrijven. Ook niet omdat wij in den dwa

zen waan verkeeren, dat wij daardoor eenigen roem

als schrijvers zouden inoogsten. Het is alleen om

aan de aanzoeken, ons deswege gedaan, te voldoen en

inzonderheid om dezulken, die een soortgelijk uit

stapje als wij gedaan hebben naar het naburige

‚Duitschland mogten willen ondernemen, zoo moge

lijk, door onze inlichtingen van eenig nut te zijn:

tevens ook, wĳ willen het niet ontveinzen, met de

stille hoop, dat misschien deze of gene, wiens 0m

standigheden het’ toelaten , door ons voorbeeld‘ moge
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opgewekt worden, om mede den staf ter hand te grij

pen, ten einde , in goed gezelschap, den moedergrond

te verlaten om, in meer of min verunijderde stre

ken, de _sehoonheíd der natuur te aanschouwen

en te bewonderen , en reizende ligchaam te ster

ken, zijnen geest te voeden en zijne menschen- en

wereldkennis uit te breiden.

Men beschouwe dan ons geschrĳj“ bloot als

handleiding en ‘wegwijzer voor dengene, ‘die de

zeĳde streken ‘wil bezoeken, die bezoekt heb

ben, en uit’ dit oogpunt beoordeele ‘men ons zoerk.

Over het algemeen meenen wij datgene aangestipt

en kortelijk beschreven te hebben, wat voor zoo

iemand van het grootste belang mag geacht wor

den; indien hij namelijk niet met een bijzonder

wetenschappelijk- of kunstdoel zijne reis aanvaart,

en dus meer in het wezen van soznmige dingen , die

wij slechts oppervlakkig hebben geschetst, tracht

door te dringen. Zulks was ons doel niet, en een

tijd van zeven weken is, in betrekking tot den af

stand, dien wij hebben doorreisd en de wijze, zoaarop

zulks gedaan hebben,_daartoe niet toereikende.

_ Op het sehoone van natuur en kunst hebben wij,

zoo veel vermogton, opmerkzaant gemaakt. W

zijn daarbij uitgegaan van den indruk, dien de be

schouwing daarvan op ons genioed heeft uitgeoefend,

Het is er evenwel verre van af, dat de schoo

ne en stoute natuurtooneelen‘, welke wij mogten aan‘



Ë vI‘I

schouwen, juist on_ naar waarde hebben beschreven.

‘W bekennen het gaarne, dat‘ zulks om verme

gen al te zeer te boven‘ gaat , daar zelfs de Dich

ter te vergeefs in zijne zangen die tooneelen naar

eisch tracht te schetsen , even als het penseel des

Schilders te kort schiet, om dezelve in alpracht en luister, die zij ten toon spreiden‘, "op

het doek te malen. ‘

Twee verschillende reizen, door twee gezelschap

pen in de jaren 1836 en 1837 gedaan , hebben ‘aan

leiding gegeven tot de aanteekeningen , waaruitdit werkje hebben zamengesteld. Beide gezelschappen

bestonden uit personen van ongelijken stand en ver

schillende jaren, die beide op het eerste gedeelte

van de reis eene onderscheidene reiswijze kozen. Het

eerste gezelschap toch reisde meest met rĳtuig,

het laatste meest te voet. Beide wijzen gaven na‘

tuurlijk aanleiding tot opmerkingen van onder

scheiden’ aard, en soms ook tot de keuze van eenen

anderen weg, zoo als men zulks uit de beschrijving

zelve zal opmerken.

De verschillende maten , munten en gewigten heb

ben in Nederlandsche overgebragt , zonder daar

bij evenwel met de uiterste wiskundige gestrengheid

te werk te gaan. Ieder zal ligt gevoelen , hoe lastig

het is, om zoodanige opgaven in vreemde maten

en gewigten te doen, ‘van welke zich de lezer geene

heldere voorstelling kan maken‘
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Dit een en ander meenden wĳ vooraf te moeten

zeggen. zullen onze moeite rijkelĳk beloond

achten, indien het on: mogt geluk/een, onzen lezer:

een deel van dat genot te ochezzken, dat wij’ op reis

in zoo ruinze mate mogten genieten ‚‘ terwijl wij te

vens hopen, dat men, om den goeden wil, die on:

bij het schrijven bezielde‘, de leemten en gebreken

on: zal vergeven.

Groningen, December m: SCHRIJVERS.

1838. ‘
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Vertrek van Groningen’, over Slochteren, naar de

Nieuwesehans. -— Eenvoudige voerman. — Bûnde.Leer. Eerste Post-Station. —— Weg naar Oldenburg.

Oldenburg. Publieke gebouwen. Ligging. Postwezen.

Omstreken der stad. ——- Delmenhorst. — Bremen.‘ Het

Hanoversehe huis. Koddige" kasteleinfWWandeling

‘door Bremen. Ligging der Stad. ‘_‘Bliksemafleiders‘.

‘Bruggen en Waterwerken. Scboone wandelingen. “Bonif

trant der huizen. De haven. Landverhuizers. ÎWijn

kelder onder het Raadhuis.‘ Verschillende afdeelingen

in‘ denzelven. Acustische bijzonderheid aldaar. Het

Raadhuis. Roelandsbeeld. Schütte-Haus.’ Kerken.

Domkerk en merkwaardige grafkelder. Ges‚tichten.

Geleerden. ‘ Onfeilbare ‘Post-Secretaris. Vreemd diné.

Bremerwijn. Tooneelen bij de afrekening met denkas

îelein en afreis met den‘ Schnellwagen‘ naar Hanover.

TWEEDE HOOFDSTUK“: . . . . . bladz. 35.

’ Vertrek van Groningen naar Assen. — Hunebed

den. ‘—— Koevorden. —— Wandeling naar Emblicheim,

Nienhuis en‘ Noord/zoom. —— Het klooster Frenswe
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gen. — De Ysterberg. ——- Bentheinz. Ligging. Kas‘

teel. Badhuis. Steengroeven. — Rheine. Zoutbron.——

Ibbenburen. De Glashiitte. Kolenmijnen. Molen

steengroeven. Afscheid van den kastelein. Wande‘

ling naar Osnabrug. Spraakzame reismakker. Gras

maaijers. -- Osnabrug. Beroemde mannen. Raadhuis.

Vredezaal. Kerken. Bijzonderheden in de Domkerk.

De Domplaats. Standbeeld van MÖZER. De Waterloo

poort. Wallen. — De Geertruidenberg. Bezoek van

de holen aldaar. Derzelver oorsprong. Veemgerigten.

veembrief tegen Burgemeesteren en Raad van Gronin

gen. -_- De Sehinkenberg. ‘Begraafplaats van WITTE

Kmn. Offeraltaar. —— Oostkappel. Boerenwoning en

nude eikenlzoom aldaar. Het Wezergebergte. —-‘ ‚Min

den. Soupé d la oarte. Brug. Vestingwerken. Ge‘

heime poort. Kerken. Inrigtingen. Oorsprong van

den naam van Minden. Tooverïj. —— Porta Westpha’

liea. —- ‚De Wittekindsberg. Oorsprong van de Mar

garethaklztis ‚en de Wittekindsbron. Gezigt van den

toren aldaar. _—- De Jacobsberg. Uitwerking van het

geschutop denzelven. Overheerlijk uitzigt. —De Büeke

burger kluis. —- Büekeburg. ‘—— Badplaats Eilsen. —-‘

Slot Arendsburg, —- Ontmoetingen te Berntzen en te

‘Re/wen. —- Badplaats groot-Nenndorf. —— Wandeling

naar Hanofqer. ‘

DERDE HOOFDSTUK . . _ ‚ . blâtll. 87.

’ Hanover. Paleis. Kerken. Inrigtingen. ‘Semina

‚riurn voor Schoolonderwijzers. Sneldrukkerij. De Es‘

planade. Monument van LEIBNITZ. Beroemde mannen.

Waterloozuil. Straten. Bruggen. Begraafplaats. Wan

delingen. Herren/ramen. Monbrillant, Manege.

Paarden. Sohuttersfeest. Vuurwerk, Weeldew Aard

en manieren dGr_D‘‘1Ít?Cl1€PS. ‚Biel‘ 5199‘!‘ Urlîlìlìììflïüm
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uitgevonden. Tegenvvoordigheid van den Koning op

het Schuttersfeost. „‘ Chaussée over Iíildesheim naar

Bmnswĳk. —- Hildesheim. Ligging. Schuttersfeest.

Heerlijke muzijk. Zangvereenigingen. lnrigtingen en

gebouwen. Instituut voor Doofstommen. Uitmuntend

Krankzinnigenhús. Lunonr van KEULEN. Opschik. -—

Vertrek naar BTMĲÌĲQXE. Tolhekken. Bouwtrant der

huizen. ‘

VIERDE HOOFDSTUK . ‚ . —_ . . bladz. 111‘

Brunswĳk, Oorsprong der Stad. Verdeeling ‚der

zelve, ‘ Het nieuwe paleis voor den Hertog. Het Illust

haus. Weg naar de vorstelijke buitenverblïjven. ‘Het

Lustslot Richmond. Diergaarde. Het Ridderslot. Al?’

tesiaansche put. Wandelingen rondom de Stad. De

Wilhelmplatz en monument op dezelve. Groote mu

zikale vereeniging. De Vorstentuin. Wandeling in den‘

tuin van KBAUSEN. Kerken. Luthersche Domkerk van

het Kanonikaat-Stift sa‘. BLASIUS. Graflomben en ver

dere merkwaardigheden in dezelve. Plegtige sluiting

van de vergadering der Lands-Stonden. Grafkelder.

Monument op het plein voor de Domkerk. Beschrij

ving van de table d’ hôte. Vergelijking met gebrui

ken van vroegere tijden. Mom en worst. Het Insti

tuut voor Doofstommen. De Schouwburg. Slaapplaat

sen. Het Collegium Carolinum. Het Tnighuis. Raad-Â

huizen en andere publieke gebouwen. Kleederdragt der

Weeskinderen. Handel en fabrijkon.‘ Geleerden. Af

scheidsvisite aan Prof. cnnvnnus. ‘ ’

VIJFDE HOOFDSTUK . ‚ g .‘ . ‘. ‚bladz‘. 1‘40.

Vertrek van Brunswijk. Voorspelling van goed ‘ve

der. —- Wolfenbüttel. Ligging. Gebouwen. Biblio

“‘_
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theek. Bijzonderheden aldaar. Dwangarbeid van ge

vangenen. Begravenisplegtigheid. -— Verschillende we

gen van Wolfenbììttel naar het Hartzgebergte.

‘Chaussée naar Blankenburg. Gezigt op den Bleke‘

berg. Visitatie bij het eerste Pruissisch Tolkantoor.

Behandeling der bagage. Fraai beplante weg. Vruch

ten. — Zilly. Bouwing ‘eener nieuwe kerk. Be

snoeijing der populieren. — Schoone vergezigtenyvooral

op den Bloksberg. — Derenburg. — Heimburg. —

Gezigt- op Roinatein. _ ‘ ‘

Weg van Wolfenbüttel naar Goelar. Gezelschap

opäweg._ Voordeel van het te voetreizen‘. Zwaarden

wèdei‘. ï Immenrode. Moeijelijke reis naar Goalar.

Aankomst Lin den "Hertz. Onophoudelijk streven van‘

den menseh om vooruit te komen.

ZESDE HOOFDSTUK . . . . . . ‘. bladz.164‘.“

‘Algemeen overzigt van -het Hartzgebergte. Oor

spronkelïjk gebergte. Overgangsbergen: Vlotgeberg

ten. Grenzen. Verdeeling. Vloeden. Bezitters van

den‘ Hartz. Hoogte. ‘Onderscheid tusschen den Boven

en den Beneden-Hartz. Beschrijving van beide. Ge

sehiedkundige herinneringen. Volkskarakter. Zeden.‘

Kleeding. Dialecten. Voortbrengselen.

ZEVENDE HOOFDSTUK . . . ’. . . bladz. 182

‚Goolar. De kapel. Het altaar van Krodo.‘ Het

Raadhuis. De Wohrt. ‚Kerken.‘ De markt met des

zelfs koperen bekken. Overlevering deswege. De

Zwinger. é-Dekluis. Sage nopens deze zandsteen

rots. -— De Bammelsberg. Toevallige ontdekking van

de rijkdommen in dezen berg. Bezoek van het Berg

werk. Stallen, Sueher en Solide/aten. Verflillende
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wijzen om den steen los te werken. Boring en sprin

gen van de rots door buskruid. Groote onderaardsche

vuren. Ontzettend gezigt. Verstikkende lucht. Gevaar

waaraan de bergwerker zich hlootstelt. Verschrikkelijk

ongeluk door instorting van eene der groeven ontstaan.

Terugtogt naar de oppervlakteder aarde. —— Het dorp

Oker, en de rivier van dien naam. Huttenwerken.

Uitstapje naar den Ziegenrüoken. — Wandeling over

Bündheim, _ naar Neustadt onder den Hartzlngrg.

Stoeterij. Zoutbron. De ruïnen van den ‘Hartzhurg.’

Het Hol de ‘ijskelder. Sage van den Hartzburg.

De wilde jager. — Weg, langs de Eckerkrug naar

Ilsenlrurg. ‚Slot te Ilsenlrarg. Hzerhutten‘. Draad

hutten. Het Ilsendal. De Ilsenstein. Volksverhaal

nopens den naamsoorsprong derllse. - De Westerberg.

Mislukte togt naar denBloksberg. ‚Kruis op den Il

senstein. Afwijkingen van de ‚magneetnaa-ld. Ont

moetingen in het afdalen van den Ilsenstein. Terug

komst te Ilsenburg. Sober soupé en dejeuné. ‘ Ezels.

Reisgezelschap naar de Broeken. ‘ ‘

ACHTSTE HOOFDSTUK . . . . . - “bladz. 223.’

‚ "‘

Reis naar den Bloksberg. Nader bezoek van den ‘Il

senstein langs een ander voetpad. Langzame vermin

dering van den plantengroei naarmate men den top des

Bloksbergs nadert. Aankomst op den top. Koude al-‘

daar. Vrolijk gezelschap. Hoogte en naamsoorsprong van

den berg. De herberg das Broeken/aam en ‘beschrijving

van dezelve. Het heksenfeest in de Walpurgisnacht.’

De Duivels-kansel. Het Heksen-altaar. De Heksen

bron. Het Wasoh-bekken. Het sprookje van den Blok-s

herg.’ Het opkomen der zon. Houten “toren‘’op’ den

berg. Prachtig verschijnsel bij het doorbreken ‚van de

zon. Wolken’ beneden den top dgs‘_ Jgierge. ‚Braking
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der wolken en heerlijk gezigt op de oppervlakte der

aarde. Beschrijving van het vergezigt van den toren.

Wandeling op den kruin des bergs. Het Schneeuw

gat. Het Maagdebed en overlevering dienaangaande.

Het Brochenveld. De kleine Broeken , de Heinrichc

hähe en verdere bergen, die den Bloksberg omrin

gen. Planten. Natuurverschijnselen. Het Broeken

spooksel. De winter en het gevaarlijke om den berg

in dat saisoen te beklimmen. Het Album. De Broe

ken als weerwikker. Afreis. Morgengedachlen op de

Broeken.

NEGENDE HOOFDSTUK . . . . . . bladz. 259.

Wandeling over de Heinriehshöhe. Herinnering aan

den vorigen winter. Glasfabrĳk. Uitzigt van de Fel

senkapel. —-— Schierke. -— De Schnarcher. Onregelma

tige beweging van de kompasnaald. —- Elend. — El

bingerode. IJzergroeven. ——Bazaltlagen te Drubeek.-—

Oude Gerigtsplaats te Áltenrode. — Wernigerocle.

Ligging. Kerken. Raadhuis. Slot en‘ deszelfs merk

waardigheden. De bergrug die zwölf‘ Morgen , en

andere schoone punten. Brockenwagen. — De Bode.

Rübeland. Oorsprong van den naam. VBezoek den

Heer DASSE. Huttenwerken. Het Bielshol. Overleve

ring nopens den naam. Toevallige ontdekking. ‘Zon

derbare vormen, die de druipsteen heeft aangenomen.

Het Baumannshol. Ontdekking van hetzelve. Druip

steen-vormen. Holle zuilen. Onderaardsche muzijk en

Grieksch vuur. Oorsprong van den druipsteen. Be

koorlijke weg naar Neuwerk. —- De Marmermolen. Het

duivelshuisje. De ijzeren brug. - IJzer- en leigroeven

bij Hüttenrode. —- Avondvvandeling naar Blanhenlmrg.

Hinderpaal. Ongunstig denkbeeld van de schoonheid

der Stad. Naamsafleiding. Gebouwen en inrigtingen.

ï
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Geschiedenis en beschrijving van het kasteel. Merkvvaar‘

digheden en prachtige uitzigten. Het Louízenhuie. ——

De Duivelemuur. Sage dienaangaande. Groepen van

ròtsen. Versteeningen. —‘-‘ Schoon gezigt van den Zie

genkbpf. -—- De ruïne Reinatein. Geschiedenis van dat

slet. Tegenwoùrdig gebruik vanhetzelve. ‘Voortrefïe

lijk schóone omstreken. -—- De Osteretein. Zwergfôï

alter.‘ Volksverhaal deswege.

TIENDE HÚOFDSTUK . ‘ . . . bladz. zin.

Vertrek van Blankenburg. Cattenstedt’. Sporen

van eenen ‘bloedigen strijd, die daar eens moet zijn

vnorgevallen. -— Weg naar den Bostrap. De Moshut.

Duitsche Champagne-wijn. ‘De Koningsbeuk. De Bü

lûwehöhe. De Bóstrap. ‘Zelfmoord van een meisje.

Naamaoorsprong van den Rostrìzp. Ûverlevefing dienĳ

aangaande. De Kroneneumpf. Uitwerking van‘ het

geschut in het gebergte. Afdaling van de rots. Tref-’

fende gezigten. Gezigtsbedrog. ‚De ketel. De enge

weg. Zonderlinge uitholingen. De Duivelsbrug. Ver

dere wandeling doór het Bodedal. De Jungfernbfücïte.

Monument voorvoìt BIÏLÓW. Rotsvormen. De Schállĳ

hó‘hle.—1)e_Blwhhütte. —Thale. De kerk. Beleven

bronnen. ——‚—‘ De Dansplaate. Weg langs den Hom

burg. —— ‘De grot Heuecheune. --— Wandeling naar ile

Vietorshòfie. ‘Volksoverlevering nopens den Duivels

molen. De Bamberg. —- Mägdeaprung. Afscheid

van den Heer EBELING. IJzerfabrijken. ‘Ûbelisk; ‘Mwgò

detrappe. Miraculeus voorval, waarvan de naam is’ ai‘

geleid. IJzeren kruis. — Alexieĳacl. De badínrigting.

De Loùíeentempel en andere Ïnerkwaardigheden. ‘De

bron. De Marmermolen. Drinkwater uit de ijzer-bron.

Verjaardag van den Koning van Pruíuezz. Vertrek

naar Hartzgerode.
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ELFDE HOOFDSTUK . ‚ . . . . . bladz. 321i

Hartzgerode. Stads muren. Bergbouw. — Gern

rodc. De Stubenberg. Het hemmen der wagens. Het

klappen _ der zweep. Herbergen. De Klettenberg. —

Ballenstedt. Het Slot. _Andere gebouwen. Beziens

waardige punten in den omtrek. -— Meiedorf‘. Het

slot Falkenstein. Burgtverlies. Gezigt op de Selke.

Ballade vanmiinonn: Des Pfarrera‘ Tochter vûn Tau

benhain. Geboorteplaats van dien dichter. ——‘j Ham‘

berge. Overblijfsels van het Stamhuis van het vorstelijk

geslacht Anhalt. ——- Vertrek van Hartzgerode naar

Clauethal. Güntersberge. —— Kolonie Friedriehs

köhe. Drieheerenbeult aldaar. — Boofslot en klooster

te Stiege. —-— llaaselfelde. Verschrikkelijke brand.

Merkwaardigheden. —- Tanne. — Braunlage.‚ Naams

oorsprong. Ligging.- _- Omstreken. —— De Aohtermans

höhe. Schoone avond. Gebrekkig nachtverblijf in het

tolhuis te Üderbrück. De Oder en de Oderteich. —

Weg naar en gezigt ‚op Claust/zal. Marktdag aldaar.

Ligging der Stad. Schoolwezen. Kerken. Uitbeta

ling van het wekelijkseh loon in het Raadhuis. De

munt. De groeven Caroline en Dorothea. De

Georg-Stollen. De groeve Georg Wilhelm. Wijze

van vervoer van den erts. De Poohhütten. Beschrij

ving van den arbeid in dezelve. Verzameling van ert

sen. De Frankenseharner zilverhutten. _Werkzaam

heden aldaar. —- Vertrek van Claust/zal. —— Het dorp

Lerbaoh. —- De stad Osterode. Naamsafleiding. Ambts

huis. Kerken. Monument. Het Korenmagazijn. Het

Raadhuis. — De bron van Koning enorm. II. Weg

naar ‘Gättingen. Besluit. ’ ‘ ’

‘ _‘_

JQIÄ_ ‘J’ lì‘ ‘ —""‘—"—'



ELFDE HOÙFDSTUK‘

Uitstapje van Harzgerode, over Gernrode , naar

Ballenstedt en Falkenstein , en terugreis

van Harzgerode?) over Hasselfclde ‚i‘

Clausthal en ‘isterode, naar ‘

Göttingen.

\

Adieu, vallons! adieu , bocagesl

Lat: azuré , rochers sauvages,

Bois touiïus, tranquille séjour,

Séjour des heureux et des sages,

je vous ai quitté sans re‘our!

na LIĲJARTINB.

_

mm

Üfschoon de muren van Harzgerode van een zwart

en wit geaderd‘ marmer zijn opgebouwd, dat zich

zeer goed laat polijsten, en de straten aldaar met

zoodanig marmer zijn geplaveid, zoude men zich

evenwel bedriegen , indien men hieruit wilde besluiten,

dat de stad fraai en prachtig zoude mogen genoemd

worden. Zij levert weinig of geen bijzonders op , entelt

slechts 2360 inwoners. Die marmeren muren en stra

ten dragen inderdaad weinig bij, om den luister van

\

21
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het stadje te verhoogen. Het is dan ook geenszins

pracht of weelde, maar alleen de nabijheid der steen

groeven, welke dit marmer opleveren, die oorzaak

is , dat men deze soort van steen bij den opbouw der

muren en de plaveijing der straten bezigt.

Harzgerozlc is eene zeer oude stad. In den jare 96 r

komt zij reeds in de oorkonden voor. Een oud slot

aldaar, thans gedeeltelijk gesloopt, was eenen gerui

men tijd de woonplaats van’ „vorsten uit het huis

Art/lak. Tegenwoordig strekt het tot eene vergader

plaats van publieke ambteödren. In voorgaande jaren

werd er in de omstreken van Harzgerode een aan

zienlijke bergbouw uitgeoefend. Men vindt nog oude

munten met het opschrift: „Das Harzgeroder

Fcld, zrágz: Korn und Geld.” Later evenwel is

deze bergbouw in verval gekomen en tegenwoordig

wordt alleen in ééne groeve, in 1822 aangelegd, ge

arbeid. ‘

Wanneer men, zoo als wij, van hier wederom langs

eenen anderen weg door den Hartz terug wil keeren ,

is een klein uitstapje naar eenige omgelegene belangrijke

plaatsen den reizigers allezins aan te raden.

Op eenen afstand van anderhalf uur van Harzgerode

ligt het, mede tot Ánhalr-Bcrnburg behoorende,

stadje Gernrode. Het bevat aooo inwoners. Bijzon

derheden vindt men er niet, doch de omstreken zijn

heerlijk. Inzonderheid is de ‚Vrubezzberg ‚met de op den

zelven aangelegde fraaije herberg, een punt, waar men

zich in het genot van uitstekend schoone gezigten op

de omliggende streken kan verlustigen, en tevens met

het menigvuldige gezelschap, dat men hier veelal aan

treft, of met de verschillende ververschingen , die men

er kan verkrijgen, of eindelijk met de onderscheidene

middelen ter uitspanning, die hier den bezoeker wor

den aangeboden , zich op eene aangename wijze kan

bezig houden en vermaken. De Stubenberg toch is
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eene plaats van uitspanning en van vereeniging der na

burige bewoners en van de vreemden , die in deze

‚streken vertoeven. Het huis is door twee ruime ga

lerijen omgeven , waaronder men aangenaam kan zitten,

om zich in debeschouwing der schoone natuur, of in

het vrolijk genot eener onschuldige jeugd, die zich

met het carroussel, Russische schommel, of andere

hier geplaatste inrigtingen vermaakt , te verlustigen.

Wij deden dit togtje met rijtuig en zouden voorze

ker , wanneer wij hierbij een‘ vaderlandschen vierman

met zijnen wagen hadden gehad, hetzelve niet zoo

gerust gedaan hebben; want het is geene gemakkelijke

zaak , om die steile wegen te berijden , en inzonder

heid is het afdalen van eene aanzienelijke hoogte

zeer moeijelijk. De voerlieden weten zich echter

goed te redden, en dit maakte ons weldra gerust,

al zagen wij ook eene aanmerkelijke diepte voor ons.

Zij bedienen zich namelijk van eene soort van ijze

ren schoen, Hcmmsc/zu/z genoemd, die met eene

ijzeren ketting aan het wagenstel zijn bevestigd, en

welken schoen zij onder het rad plaatsen. Op dezen

ijzeren schoen of sleep‘ glijdt nu de wagen den

steilen weg af. De paarden hebben daarbij eene soort

van tuig aan, waarmede zijden wagen kunnen tegen

houden; ook zijn zij reeds aan die steile wegen ge

woon. Veilig gleden wij‘ den Stubcnberg af. Dit hem

men der wagens mag hier en op meer andere plaat

sen, op zware boete, niet worden verzuimd; en

waarlijk‘, zonder dit zouden er soms groote ongelukken

plaats kunnen hebben. Wij hoorden dikwijls den voer

man met zljnîe zweep klappen, en daar wij niet inza

gen , met welk doel hij zulks deed , meenden wij eerst,

dat de man hierin een bijzonder vermaak vond, zoo als

dikwijls meer eenvoudige - en soms ook meer verstan

delijk ontwikkelde — menschen zich met eene kleinig

heid hunnen verdustigen en in een nietsbeduidend iets eer
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en roem stellen. Wij werden evenwel later van onze

dwaling overtuigd , toen wij op het punt stonden , om

eenen zeer steilen en naauwen bergweg af te dalen. De

noodige voorzorgen waren reeds genomen; de voerman

zat weder op zijne voorbank ,‚ de_ zweep had ettelijke

malen helder geklapt en reeds waren wij aan het glijden,

toen in de diepte van achter het bosch twee vrachtwagens

te voorschijn kwamen. Elkanderen voorbij te komen was

op den naauwen weg onmogelijk. Wij moesten dus

wedegterug, dat eindelijk met veel moeite gelukte.

Voor de andere voerlieden , die reeds een groot gedeel

te van de steilte hadden afgelegd , zoude het terug kee

ren minder uitvoerbaar zijn geweest, daar er aan om

keeren niet te denken was. Onze voerman verwelkomde

‘zijne beide confraters met een hartelijk woordje, door

een paar Duitsche vloeken ondersteund , ‚en ‚terwijl hij

zeide, goed met zijne zweep geklapt te hebben, vroeg

hij hen, waarom zij zulks niet eveneens gedaan en

daardoor hem onderrigt hadden, dat zij zich op den

steilen weg bevonden. Onze beide knapen ‚wisten_ niet

veel te zeggen, doch verontschuldigden zich met te

betuigen, dat zij zulks eveneens gedaan hadden, en

dat hun geklap ‘dan zeker door ons niet opgemerkt

was geworden. Wij reden nu ongestoord verder. In

het_ voorbijgaan moeten wij hier ook nog aanmerken ,

dat de Duitsche voerlieden , over het algemeen, hunne

‘paarden wel durven gebruiken en dat zij niet„_ge

lijk bij ons te lande wel eens het geval is ,‘ bij elke

gelegenheid aanhouden , om, door zelve een’_stevigen

dronk te nemen, de paarden nieuwe krachten te doen

krijgen; - ten minste wij hebben die sympathie tus

schen de voerlieden en. de goede beesten, die ons

trokken , nimmer opgemerkt en meermalen verscheidene

uren achtereen gereden , vóór dat de voerman , uit ei

gene beweging,‘ ons bij eene herberg liet afstappen.

De Duitsche voerlieden’ zijn echter liefhebbers van
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eene goede fooi; doch dat de onzen daarvan vijandig

zijn ,‘ magmen hun ook juist‘ niet te last leggen.

’ De naburige’ bergen‘, ‘waarvan sommige den ‘Stu

benberg in hoogte overtreffen , verdienen eer_ bezoek

en wel in het bijzonder de Klezzenberg. Een uit‘

stekend schoon en betooverend gezigt is eene ‚rijke

lijke belooning voor de moeite en het oponthoud, dat

het bezoek van deze bergkruin veroorzaakt. Op 1

uur afstands van den Stubenberg vindt men , in eene

wilde en romantische streek, een’ kleinen waternl , de

Saalstein genoemd. ” _

Een groot uur van Gernrodc verwijderd ligt de

stad Ballenstedt, de residentieplaats van den Hertog

van An/zalt- Bernburg. Zij bevat 3800 inwoners,

en zoude ‘gedeeltelijk reeds in de negende eeuw heb‘

ben ’ bestaan. Zij is zeer aangenaam gelegen. Een

kleine vloed, de Krumme Getcl genoemd, loopt

door dezelve, en‘ stort zich, niet ver van Rein

stedt .‚ in de ‚Se/kc. Tallooze alleeën van ooftboomen

omgeven, van alle zijden, de stad en leveren eene heer

lijke vertooning op. ‚ ‘’ _‚

Onder de‘ merkwaardigheden verdient het slot , dat

zich op eene hooge rots prachtig verheft, eene

eerste plaats. Het zoude reeds in de zevendeeeuw

bewoond zijn geweest en , sedert dien tijd, verschil

lende lotwisselingen hebben ondergaan. Het‘ diende

achtervolgend als klooster, tot een ‘gesticht vanï vro

me afzondering, en, als een ridderlijk slot, tot een

verblijf van dapperheid en moed, waar luidruchtige

feesten en druk bezochte tournooispelen elkander af

wisselden. De westelijke zijde van het slot en de to

ren zijn nog overblijfsels van het oude kloosterge

bouw. De slotkerk is op de plaats, waar vroeger ‘de

kloosterkerk zich bevond. Onder de menigvuldige

kamers van het slot zijn sommige prachtig en —in

zonderheid de ruime concertzaal en de badkamer — be
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zienswaardig. Op het slot vindt men eene fraaije ver

zameling van schilderijen , waaronder stukken zijn van’

de eerste meesters. De Nederlander zal er met ge

noegen onderscheidene stukken van beroemde vader

landsche schilders aantreden, als van wouwznnmw,

VAN DER WERF, TENIERS , VAN DIJK, REMBRANDT CB

andercn. Ook eene verzameling van familie-portret

ten versiert de wanden van onderscheidene zalen.

Wijd uitgestrekt en waarlijk schilderachtig zijn de

gezigten, die men van uit het slot naar alle zijden

kan genieten. Betooverend schoon is inzonderheid het

uitzigt, dat men van het terras, achter het slot ,

heeft.

De schouwburg, de paardenstoeterij, de bij uit

stek groote rijbaan en eene meijerij, waar men eene

schoone verzameling van werktuigen , tot de land‘

huishoudkunde in betrekking staande, aantreft, liggen

op de afhelling van de rots en dus’ lager dan het slot.

De tuinen, die aan de helling der bergen zijn aan‘

gelegd, zijn uitstekend schoon en staan voor ‘ieder

open. Aan het einde van den slottuin is de dier

gaarde, die onderscheiden soorten van wild bevat.

Onder de bezienswaardige punten in den omtrek van

Ballcnstrdì kunnen wij noemen den Ziegenberg, den

Kaufberg, den Stad/berg, aan welks voet het dorp

Opperodc ligt, en de Gegenstcìne, twee zandsteen

rotsen, die nog tot den vroeger reeds gemelden

bergrug , de Teuficlsmauer, behooren. De laagste

van beide levert aan de zuidzijde eene fraaije echo

op en heet daarom de luide,‘ terwijl de hoogste,

in onderscheiding daarvan, de 310mm’: genoemd wordt.

De weg naar het , een uui‘ van Ba/lenstedt verwijder‘

de, dorp Mcírdorf gaat over den Ziegenberg. Het

gezigt op genoemde stad is van dezen berg uitstekend

schoon. Het dorp Meisdorf, dat 800 inwoners telt,

ligt, gelijk wij vroeger reeds ‘gezegd hebben, aan de
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Strike, en wel aan den ingang vanhet ‘Sclkedal. In

deszelfs nabijheid prijkt, op eene hooge rots, het slot

Falkenstein. Het werd in het midden der twaalfde eeuw

door de bezitters van den naburigen Conradsburg ge

bouwd, welke burg toen in een Cart/zuizcr klooster werd

herschapen. In 1332 stierf het laatste lid dezer familie ,

en van den jare 1386 tot nu toe is dit slot in het be

zit van de familie von Assenuao , die evenwel, sedert

1761, niet meer OP.FĲlËCIIIZÎâíIÎ, maar in Mcisdorf ver

blijf houdt. Het slot is nog steeds in goeden staat

en de bezigtiging allezins waardig, waartoe den rei

ziger volgaarne de gelegenheid gegeven wordt. Door

middel van een’ smallen steenen trap , die slechts

voor één’ man ruimte heeft , komt men in het inwen

dige van den burg en wel het eerst in de keuken en

daarna op de ruime binnenplaats , waar men eene

oude en zeer diepe bronaantreft. In den toren ‘be

vindt zich het burgverlies. Een der bedienden op het

slot zoude eens door middel van touwen naar benei

den gelaten zijn en daarin verrot stroo , lompen , eene

waterkruik , eene ketting en menschenbeenderen gevon

den hebben, alle onmiskenbare teekenen , dat eenmaal

ongelukkigen zich in dit ellendig hol bevonden en daarin

op eene akelige wijze den dood gevonden hebben. Aan

genamer, dan het gezigt van dezen moordkuil, is het

uitzigt, dat eene in í,het_ bovenste gedeelte des‘ torens

aanwezige kamer den bezoeker aanbiedt. Van hier toch

kan het oog naar alle zijden vrij rondwaren, en zoo

wel het gezigt op den slangvormigen loop der Sclkc ,

die door boschrijke bergen is omgeven, als op de

wijduitgestrekte vlakte met talrijke steden„ dorpen en

gehuchten, is waarlijk treffend. De vertrekken zijn,

over het algemeen , wel onderhouden of in den oor

spronkelijken middeleeuwschen smaak hersteld.

Wie kent niet de treffende Ballade: Des Pfarrcrs

Tea/sm’ van’_ TÌlllÖefl/ìflizl , van Duitschlands geliefden
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zanger nüaoarz, en wie herinnert zich dan niet dat

slot met zijnen ligtzinnigen bewoner? —

‘ ‚ ‘/ l ‘

„Von drüben heriiber, von drüben herab

Dort jenseit des Baches vom Hügel , - ‘ ’

Blink: stattlich ein Schlosz auf das Dörfchen im Thai, _
„l

Die Mauern wie Silber, die ‚Dächer wie Stahl, _ _

Die Fenster wie brennende Spiegel.

n

’ Da trieb es der junker von Falkensrein

In Hüll‘ und in Füll’ und in Freude."

‘ - 4 a‘

‚Maar wie denkt dan ook niet aan Iauben/zain , waar

het ongelukkige meisje woonde , dat door evengenoem

den jonker snood werd verleid, en tevens aan de nood

lottige plaats , waar de wanhopende moeder haar kind

van ‚het leven beroofde, en met eigene handen een

graf delfde, om het onschuldige wezen, de getuige

harer schande , daarin te verbergen? - ‚_ _

„Im Garten des Pfarrcrs von Taubenhain

Geht’s irre bei Nacht in der Laube. ‘

Da flistert und ströhnfis so ängstiglich;

Da rasselt, da flattert-und sträubet es sich, "

Wie gegen den Falken die Taube.

Es ‘schleicht ein Flämmchen am Unkenteich ‚

Das flimmert und flammert so traurig.

Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras;

Das wird vom Thau und vom Regen nicht nasz;

Da wehen die Lüftchen so schaurig_"

Dit slot is Falkenmin, en de snoode verleider was
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een der voormalige bewoners, wiens portret nog on

der de andere familie-portretten wordt aangetroffen.

Taubcnlzain zoude het naburige dorp Par/sfelde’ zijn,

waar de onderscheidene, in nüaonns gedicht genoemde,’

plaatsen den vreemdeling nog worden aangewezen.

Of het noodlottige geval evenwel waarlijk plaats heeft

‘gehad , is niet historisch bewezen. ‘‘ 3

De grootvader van’ BÍiRGER heeft in het evenge

noemde dorp Pansfelde gewoond. BÜRGERS vader

was Predikant te MOlIĲCÏJC/IWÚÏIÁÌE, mede een dorp

alhier in de nabijheid , hetwelk ook degeboorteplaats

van den Dichter is. ‚ ‘

Langs eenen aangenamen weg, aan den oever. der

Selke, tusschen hooge, met woud bedekte, rotswan

den, die zich nu eens meer naderen‘, dan meer van

elkander verwijderen ‚komt men weldra bij den zich

boven anderen verheffenden ‘Haurberg, die als een

kegel’, van de andere bergen îafgescheiden, zich vrij

verheft en op zijn’ top de overblijfsels bevat van ‚denl

burg Anke/r, het stamhuis van het vorstelijk geslacht

van dien naam. Een heerlijk uitzigt in het bekoorlijke‘

Selkedal, ‘ welk gezigt men ook van uit dentop eens‘

overouden eiks , tot welken men, door middel van

een’ trap van 53 treden, kan opklimmen,_beloonett‘

de moeite en den tijd, die men zich‘ getroost, om,‘

langs een goed aangelegd slingerend voetpad, den‘‘

top des bergs tebestijgcn. ’ l . ‘ ‘ ’ ‘‘

Een boschrijke weg voert- van hier naar‘’ het straks‘’

reeds beschreven stadje Harzgcrode terug; __ ‘‘ I 1m’!

Daar Ĳde menigvuldige schoonheden van den Harte‘

ons langer in dit gebergte hadden doen vertoeven, zdan’

aanvankelijk ons voornemen was , en de streken , die‘

wij nu zouden bezoeken, in schoonheid voor die ‚welke

wij bezocht hadden , moeten onderdoen,’ zoo besloten

wij, om eenen wagen te huren, die ‚ons naar Claus-p

ì/zal zoude brengen. Hierdoor toch waren wij inde



o‘
Gal

Q

gelegenheid , om weder eenigen tijd in te winnen ‚ zonder

dat ons zulks in de beschouwing van heerlijke natuur

tooneelen hinderde, of ons noodzaakte bijzonder merk

waardige plaatsen ongemerkt voorbij te gaan. In den

vroegen morgen reden wij alzoo van Harzgerûde over

Alexisbad, dat wij reeds hebben beschreven, en door

het dorp Siptenfilde naar het twee uren van A/exisbad

verwijderde stadje Gúntcrsberge. Het heeft 800 in

woners, en bezit nog eenen gedeeltelijk vervallen’

burg, de Gúmerburg genoemd , van welken het

waarschijnlijk zijnen naam ontleend heeft. In de na

bijheid is eene kleine soort van meer of een water’

plas, waaruit de rivier de Selke haren oorsprong

neemt.

Langs de kolonie Friedric/ìs/zö/ze, die voor om

streeks 50 jaren is aangelegd , en het vlek ‘Sìiege,

reden wij verder op Hassclfzlde. ‘ ‘ ‘

Te Friedric/ìs/zö/ze staat een oude beuk , welke

de drie/zeeretzbeuk genoemd wordt, omdat hij juist op

de grenzen staat van het gebied van Brunswĳk, van

Szolberg en van Ankerln,‘ en men niet kan zeggen, aan

wien hij eigenlijk behoort. Men meent, dat vroeger de

drie bestuurders der genoemde staten hier eene bijeen

komst gehad hebben, en dat , ofschoon aan dezelfde

tafel zittende, ieder zich toch op zijn eigen gebied

bevond. i

Sziege bevat de overblijfsels van een in de ‘der‘t

tiende en veertiende eeuw zeer gevreesd roofslot‚ De

nog aanwezige kerkers vervullen den aanschouwer met

afgrijzen. In de nabijheid zijn de sporen van het

voormalige klooster Sellkirc/zc te zien. Men wil, dat

bij de bewoners van Sìíege de Ouddiritsehe afgoden

en‘ offerdienst het langst in stand zijn gebleven‘.

Het stadje‚ Hasselfelde bestaat ‘geheel uit nieuwe

gebouwen. Een verschrikkelijke brand toch heeft in

den jare 1834 alles aldaar in de asch gelegd, zoo,
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dat van de tweehonderd en in de dertig huizen er

slechts een ‚of twee zijn staan gebleven. Menwas,

tijdens ons bezoek , nog druk met den weder- opbouw

bezig. De gebouwen worden nu evenwel niet, zoo

als voorheen, geheel van hout, maar op de wij

ze, die wij vroeger reeds hebben beschgĳn, uit

houten gebindten, waarvan de opene va ‘en met

steen worden aangevuld, vervaardigd. Meermalen

reeds heeft dit stadje door het vuur zwaar geleden.

In de jaren 1559, 1705 en 1794 werd hetzelve even

eens op eene geduchte wijze door de vlammen ge

teisterd: zoodat deze plaats binnen een tijdvak van

300 jaren viermalen eene prooi der vlammen is ge

worden. Zij bevat 1440 inwoners, die voornamelijk

hun bestaan vinden in het voerwezen en in de ko

lenbranderij. Ook zijn er eenige fabrijkeu, doch de ak

kerbouw beteekenr er weinig. In de nabijheid is eene

zwavelbron, die de Sìiegsche gezondheidsbron genoemd

wordt. Ten zuiden van de stad liggen de overblijf

sels’ van de oude roofvesting Dasenburg, wier be

woners zich door roof en plundering hebben berucht

en gevreesd gemaakt. ‚

Van hier naar Tazme rijdende , hadden wij op nieuw

een heerlijk gezigt op den hoogen Blokrberg „aan wij

nu weder meer en meer naderden. Tatme iskerkdorp , aan de zoogenoemde ‘warme Bede liggen

de, met 420 inwoners, die deels in den berg-j

bouw , deels in de ijzerhutten hun bestaan vinden.

Langs de veehofstede, Weiszblec/z/züzzò, aldus ‚ge‘;

noemd naar eene blikfabrijk, die hier _vroeger was,

reden wij verder op het Brunswijksche vlek ‚Braam

lagz’, mede aan de warme Bode gelegen. BRUNO, ‘de

broeder van WITTEKIND, zoude hier met de Saksers

zijne legerplaats hebben opgeslagen , toen KAREL de

Grootc zich beijverde, om de afgodstempels derHei

densche bewoners van deze streken te verwoesten.
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De plaats zoude van’ daar baren naam ontleenen.

Het vlek heeft, van buiten gezien ,‘ een zonderling

voorkomen. De bodem is hier zeer heuvelachtig

en van onderscheidene punten konden wij het ge

heele vlek overzien. Wij merkten slechts twee hui

zen op, die met pannen bedekt waren; overigens

schenen al de huizen van hout getimmerd, en ook

daarmede gedekt te zijn, dat, blaauw of grijs ge

verfd, aan de plaats een somber voorkomen geeft,

te meer, daar ook de omstreken veelal kaal en on

vruchtbaar zijn, vermits door derzelver hooge ‘lig

ging het klimaat verhindert, om aan den akkerbouw‘

te denken. De veeteelt wordt er evenwel’ uitgeoefend

en levert eene bron van bestaan op voor een deel der

inwoners, waaronder zich ook vele handwerkers be

vinden. Het aantal inwoners is 700. In de nabijheid

van Bramz/ago verheffen zich de groote en kleine

Wurmberg, wier voet uit schilfer en top uit Ìgraniet

bestaat. Dezelve te beklimmen vereischt meer dan‘

twee uren tijds, doch zij verdienen die opofferingwel’

door het ruime uitzigt, dat zij verschaffen en inzon

derheid door den grootschen indruk , dien de verbazen

de granietklomp, de BlÜËSÖÓÏg, alhier op den be

schouwer maakt. Op den top van den grooten’ lJ/ur-m

berg ligt een vierentwintig‘ ellen hooge granietklomp ,

de Sös- of ook Sörsz/zor genoemd, die gemakkelijkte

beklimmen is en een prachtig vergezigt aanbiedt. ‘

Ofschoon de weg nu eens daalt en dan weder

klimt, zoo“is hij evenwel over het geheel steeds rij

zende. ‘ Hij ‘loopt langs de i; uur van Braunlage ver

wijderde eenzaam ‘gelegene herberg Könígrkrugz, ‘in

welker nabijheid de‘ Achtcrmans/zö/ze ‘gelegen’ is, een

granietkegel, welks ‘top zich ‘tot eene hoogte van

meer dan 8oo ellen boven de oppervlakte der zee ver‘

heft, niettegenstaande dezelve slechts 60 ellen bo

ven de omgelegene streken is verheven. Deze gra



ì

u’u

nietkegel kan van Îhier in den kortsten tijd beklommen

‚worden, hoewel de weg, die naar boven geleidt, zeer

steil en moeijelijk te bewandelen is. ‘

De laatste stralen van het daglicht verhelderden

nog de kruin der Broeken en andere hooge bergtop

pen , terwijl de vale sluijer van den nacht zich reeds

verder en verder over het aardrijk uitstrekte, toen wij

‘Oderbrúek , een op Hanoversch grondgebied gelegen

tolhuis, zijnde tevens eene herberg, voor ons zagen.

Op de vraag aan een voor de deur staand dienst

meisje, of wij daar logeren konden, kregen wij het

geruststellend antwoord: ja wo/zl , warum niekt? —

en vrolijk sprongen wij van den wagen, in de hoop

van hier een goed onthaal en eene aangename rust

plaats te vinden. Wij merkten evenwel alspoedig,

‘tlat wij buiten den waard gerekend hadden; want de

niet‘ zeer groote herberg was zoodanig met gasten be

zet, dat wij slechts een zeer klein kamertje ter on

zer beschikking kregen, waar wij ons met een so

ber souper moesten behelpen, en, wat nog erger

was , den nacht op de sopha moesten doorbrengen,

en dit nog wel zoodanig, dat wij slechts twee aan

twee op ééne sopha konden rusten. Wij moesten

echter van den nood eene deugd maken en namen het

alzoo voor lief , daar wij anders den ganschen nacht

hadden moeten doorrijden; want CIaĲst/zal was nog

ruim vijf uren van ons verwijderd, en geen dorp of ge

hucht is tusschen beide gelegen, waar de moede

reiziger onder een herbergzaam dak rust en verkwik

king kan erlangen. Terwijl onze voerman reeds in

een naburig vertrek zijne leden op eene houten bank

had uitgestrekt, en anderen zich nevens hem op den

grond op stroo hadden nedergelegd, had dan ook

weldra eene ligte sluimering onze oogen geloken.

Wij waren den volgenden morgen weer vroegtij

dig op de been, daar wij besloten hadden onze reize

‘
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bij tijds voort IC zetten. Oderbrúck ligt onmiddellijk

aan den Bloksberg op de aanzienlijke hoogte van 780

ellen boven de oppervlakte der Oostzee. De top

van de Broeken verheft zich alzoo slechts ter hoogte

van 4oo ellen boven Oderbrúck en in den tijd van

twee uren kan men dan ook van hier den top be‘

klimmen. ‚

Bij Oderbráck neemt het Brockenfeld , waarover

wij vroeger reeds gesproken hebben , en dat zich tot

nabij aan den top des bergs uitstrekt, eenen aanvang.

Op hetzelve ontspringt de Oder. Het water wordt, op

een kwartier uur afstands van Oderbrzìck, in eenen

‘grooten, door kunst aangelegden , vijver of rdservoir,

de Oderzeic/z genoemd , opgevangen. Deze groote

‘vaterbehouder dient , om steeds eene genoegzame hot.‘

veelheid waters te hebben, ten einde de fabrijken

van Ándrcasberg, ook bij droog weder, in werking

te houden , dat, zonder dien , niet altijd mogelijk zoude

zijn. Hij is 1560 ellen lang, 144 ellen breed en 18

ellen diep. Deze groote masse waters wordt opge

houden door eenen , met zeer veel kunst daargestelden,

dam, die dwars door het dal gelegd is, waar de

verschillende beekjes, die de Oder vormen, zich

vereenigen. Deze dam bestaat uit verbazend groote

blokken van graniet , die door ijzeren banden en

houvasten vereenigd en met granietzand en mos aan

gevuld zijn. De lengte bedraagt bij de xoo ellen,

de hoogte is 18 , de breedte van onderen 23 en van

boven 18 ellen. Van 1714 tot 1722 was men met

de ’ oprigting van denzelven bezig. Hij kostte eene

som van 12,000 Thaler (21,6oo gulden). De weg

van Andreatberg en Claim/zal naar het oostelijk ge

deelte van den _Flarz en naar T/zúringen , is over

dezen dam aangelegd. Door middel van een kanaal,

dat langs den Re/zberg loopt en van daar den naam

draagt van Re/zbeìger Gmbezz, wordt het water van
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den Oderteic/z naar de twee uren van hier verwijderde

bergstad Andreasberg gevoerd. ’

De toppen der omgelegene bergen waren nog alle in

de digte morgennevelen gehuld en eene frissche koude

lucht waaide ons in deze hooggelegene streken tegen,

toen wij ons op het rijtuig plaatsten, om naar Claus

tbal te rijden. De weg van Oderbräc/e derwaarts is

zeer heuvelachtig, en dikwijls moest onze voerman den

Hemmsc/zĲ/z gebruiken. Ofschoon wij vroeger wel

eens niet geheel zonder vrees eenen blik in de diep

te wierpen, in welke wij moesten afdalen , en

ook niet gaarne, zoo als wij reeds vermeld hebben,

met eenen vaderlandschen voerman ons op zulke steile

wegen zouden wagen, zoo bleven wij nu steeds gerust

zitten en gleden telkens zeer bedaard de steilte af ,

hoewel de paarden alle moeite moesten doen , om den

wagen tegen te houden.

Clausthal levert, van verre gezien, een vreemd ge

zigt op. Door geene groene dreven of bloem-rijke vel—

den omringd, ziet men de vrij uitgebreide, met Ze!‘

lerfild als ware het vereenigde, stad in eene door

kale bergen omgevene streek voor zich. Tegen tien

uren reden wij de stad binnen. Het was zaturdag

en op dezen dag is het hier in elke week kermis. Daar

de inwoners dezer stad, door de hooge ligging, niet

in staat zijn vele benoodigdheden zelve aan te kwee

ken en zich dezelve dus van elders moeten aanschaffen ,

zoo is er, bij de menigvuldige behoefte in eene stad

van 8600 inwoners en die schier onmiddellijk veree

nigd is’ met Zelleqflzld , eene bergstad, welke 4100

inwoners telt, op eenen zoodanigen marktdag na

tuurlijk veel vertier. Het ooft toch wordt hier niet

rijp; koren en groenten komen laat aan en kunnen

op verre na niet in de algemeene behoefte voorzien.

Men rekent, dat er op zulk eenen marktdag voor 4,000

Thaler (7,2oo gulden) wordt omgezet. Het is dus
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niet te verwonderen , dat eene menigte kramen en

winkels bij deze wekelijksche markt wordt opge

slagen , waaruit de inwoners dezer steden zich alle

benoodigdheden kunnen aanschaffen. Ook kermis

spelen en muzijk ontbraken er niet. Te midden

van de woelende menigte, waanden wij ons eensklaps

op eene drukke vaderlandsche kermis verplaatst

te zien.

C/aurt/zal is de grootste stad van den Hartz. Zij

is de zetelplaats van de Berg/zauptmannsc/zafl en

van het Bergamt, aan welke het bestuur over den

geheelen bergbouw is opgedragen. ‘De houten huizen,

van welke sommige met lei , de meeste met hout zijn

bedekt ‚leveren geen aangenaam voorkomen op. De stad

is heuvelachtig, en als ware het amphithéaterswijze

gelegen. Zij verheft zich 570 ellen boven de Oostzee,

zoodat zij nagenoeg op de halve hoogte van de Broeken

ligt. Er zijn onderscheidene belangrijke inrigtingen,

waaronder, behalve verschillende andere goede scholen,

inzonderheid de latijnsche en de zoogenoemde berg

school verdienen genoemd te worden. De laatste strekt

ter opleiding van jonge lieden tot den bergbouw

en moet bovenal uitmunten, zoowel door de onder

wijzers, die, ten getalle van dertien, aan dezel

ve‘ werkzaam, als door de hulpmiddelen, die bij

dezelve voorhanden zijn, zoo als eene verzameling

van machines en modellen, die tot den bergbouw

en ‘de huttenwerken in betrekking staan , eene rijke

verzameling van mineralen, en dergelijke meer.

C/aĲĲ/ml bezit twee kerken, die van eene aanzien

lijke grootte zijn en een acbtbaar voorkomen hebben,

ofschoon geene van beiden iets bijzonder merkwaardigs

oplevert. Het‘ raadhuis is een vrij aanzienlijk ‘ ge

bouw, waar het des zaturdags morgens bijzonder

druk is, daar alsdan het wekelijksche loon aan de

werklieden wordt uitbetaald, dat, over het alge
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meen, eene som van 5ooo Thaler ‘(9000 gulden) be

loopt. De munt verdient bovenal door vreemdelingen

bezocht te worden. Al’ het‘ zilver toch van den’ Bû

ven/zarrz wordt hier gestempeld, zoodatmenùrekent,

dat er wekelijks voor 8 à 8; duizend Thaler gemunt

wordt. Ook het goud , dat ‚zoo als wij vroeger ‚ge‘

zegd hebben, uit den Rammelsberg wordt verkregen,

wordt hier tot dukaten geslagen, welker getal jaarlijks

6 à 800’ stuks beloopt. Het in de smelthutten gezui

verde zilver wordt naar de munt gezonden , waar het

in de beide eerste dagen der week gesmolten en tot het

vereischte gehalte gebragt wordt; terwijl het, in de

volgende dagen , tot de behoorlijke dikte geplet, en tot

de vereischte grootte geboord wordt ’,‘ om vervolgens ,

onder de zware muntschroef , gestempeld te ‘worden:

zoodat deze geheele bewerking binnen eene week af

loopt en- met elke nieuwe week ook weder op nieuw

aanvangt. Ofschoon wij dadelijk, bij de aankomst in

het logement die goldene Krone , om eene Erla/tbnirz

se/rein zonden , die ons door den gedienstigen kastelein

spoedig werd bezorgd, gelijk mede een gids ’, om ons

bij de bezigtiging der onderscheidene merkwaardigheden

in en buiten Claim/ml te vergezellen, zoo kwamen wij

nogtans te laat aan de munt, daar men reeds met het

werken was uitgescheiden. Des zaturdags toch worden

de werkzaamheden reeds omstreeks tien of elf uren

in den voormiddag geëindigd. De werkman heeft

dan gelegenheid om zijn verdiend loon te ontvangen ,

ten einde zich de huiselijke benoodigdheden aan te

schaffen; waartoe de drukke marktdag hem over

vloedige gelegenheid aanbiedt. Daar alle werklieden

nog niet vertrokken waren , was men vriendelijk ‘ge

noeg , om, ons ten gevalle, het werk te hervat

ten , en waarschijnlijk hebben wij daarbij gewon

nen; want nu liet men ons den geheelen gang

werkzaamheden zien, terwijl wij anders misschien

22
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allëén dat gedeelte , wahrmede men dan veelligt bezig

was, haddenkunnen aanschouwen. De heer, die ons’

rondleidde, nam eene staaf koper, plette dezelve, tus

schen twee walzen of cilinders, tot de behoorlijke dik

te, hoorde vervolgens ., door middel van eene groote

en zware boor , de stukken tot de grootte van de

munt die gestempeld moet worden en bragt ons

nu bij de groote muntschroef, die hij door eenige

werklieden in eene heen- en wedergaande beweging

liet brengen, terwijl hij zelf de koperplaatjes onder

den vorm legde, die ‚schier in hetzelfde oogenblik

gestempeld waren‘ Het waren koperen munten van

2 Pfemzige._ Eene ’ nog grootere schroef diende,

om den Rerahtt/zalòt’ te stempelen‘ Het randsehrifr

wordt door middel van een niet groot, maar ver

nuftig ingerigt werktuig aangebragt. Eene menigte

muntstukken wordt in eenen hollen cilinder gelegd,

en door eene kleine beweging wordt het randsclarift

in het onderste muntstuk ingedrukt, welk ‚laatste te:

vens wordt uitgedreven , om plaats te maken voor een

volgend muntstuk. ’ ’

Zeer merkwaardig zijn de in‘ de ‘nabijheid van

Claust/zal zich bevindende groeven en huttenwerken.

Na ons bezoek van de munt, haasteden wijons der‘

waarts te ‘gaan ,‘ daar men ook hier in den‘ ‚loop van

‘den voormiddag’ de werkzaamhedeneindigr. De rijke

groeven: íGàPblinîr en Dcrotîäea worden ‘gewoonlijk door

de reiaigerwzhet ‘ínéest bezocht. ‘. De laatstgenoemde

groeve isÎ”niedeï ‘ door‘ îhare kunstige water‘werken ,

waardoor het waterîùeenigehonderd voeten wordt op‘

‘gevoerd’, bijzonder’ ‘opmerkingsvitaardig. ’

De ‘afvoer‘ van het water is,‘ bij de groote diep‘

ten”, tot welkeîcle groeven zich tut_strekken , eene zeer

bezwaarlĳke- ëaak." Groote en kostbare werktuigen

worden Tier‘ totïîdat einde vereizsclit , ‘en desnlettegen.

staandezoude de kunst toen te kort hebbengesclto
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ten, en de werkzaamheden in de diepe onderaardsche

mijnen gestaakt hebben’ moeten worden, had niet een

Berg/zaupzmann , VON menen genoemd , het koene plan

ontworpen, om midden door het gebergte eenen drie

uren langen Stolle te werken, ten einde langs dien

weg het overtollige water af te voeren. Men zag

evenwel tegen de aanzienlijke kosten van eene zooda

nige onderneming op, en niet vóór dat Koning GE

ORG IlI het stout ontwerp met zijne goedkeuring

vereerde en het grootste deel der kosten , die 4oo,ooc

Thaler (72o,ooo gulden) beliepen, voor zijne reke‘

ning nam‘, waagde men het met dezen voor den berg

bouw zoo belangrijken arbeid eenen aanvang te ma

ken. Den 26 julij 1777 werd, bij de vrolijke toonen

der ‚ muzijk en het statige gebulder van het geschut,

de eerste hand aan het werk geslagen en, na eenen

tweeëntwintigjarigen onafgebroken’ arbeid, had men

het genoegen, het doel bereikt en het grootsch ont

werp volvoerd te zien. Wederom klonken nu de

toonen der vrolijke muzijk, en het gedonder van het

geschut verkondigde alom, hoe het menschelijk ver

nuft, door moed en volharding ondersteund, over

de grootste bezwaren weet te zegevieren. De toe

kenning van den naam Gecrgstolle is eene welver

diende hulde aan den vorst, die zoo veel deed, om

het ontworpen plan ten uitvoer te brengen, en het

bestaan van den Stclle zelf is een onverwelkelijke

lauwer om het hoofd van hem, die het eerst de

stoute gedachte opvatte, om een zoodanig werk, dat

met de beroemdste gewrochten van dien aard van vroe

geren en lateren tijd kan wedijveren, tot stand te

brengen. ‘

‘ De diepste van alle groeven in den omtrek van ‚Claus

t/zal is die, welke Hertog Gcorg Wil/zclm genoemd is.

Hare schacht heeft eene diepte van 60a ellen en

daalt tot beneden de oppervlakte der Oostzee neder.

22 *
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Eene zaak , die voorzeker ieder’ bevreemdt, welke

in deze groeven nederdaalt, is, dat men op eene diepte

van eenige honderde ellen beneden den zoo even be

schrevenen Gcorgstolle eene onderaardsche scheep

vaart aantreft. Eene gracht toch van eene aanzienlijke

lengte verbindt de groeven van C/aust/uzl met die

van Zellerfeld en wordt , door middel van eene ei

gene soort van vaartuigen , gebezigd tot het vervoeren

van erts. Zoo heeft dus ook hier het vernuft van

den mensch datgene aan zijne belangen dienstbaar ge‘

maakt, dat hem anders hinderlijk is, om zijn doel te

bereiken , en daarom met veel moeite en kosten

verwijderd moet worden.

Met ruime bakken, die door een groot raderwerk

in beweging worden gebragt, wordt de erts uit de

groeven opgetrokken. Boven gekomen zijnde , wordt

dezelve in andere, langwerpig vierkante bakken, Ìlúnde

genoemd, overgestort, en door middel van deze naar

de Poc/z/züttctz en vervolgens naar de smelthutten ge

voerd. Deze Hümíe loopen over eenen ijzeren spoor

weg, die‘ langs de helling der bergen is aangelegd. Een

der werklieden plaatst zich achter op dm Hum! en

brengt het voertuig in beweging , dat nu met eene snel

le vaart naar beneden rolt. Langs eenen anderen spoor

weg voert hij den ledigen wagen weder naar boven , om

op nieuw gevuld te worden. Ofschoon deze voertui

gen niet tot vervoer van menschen zijn ingerigt, zoo

worden zij toch somtijds daarvoor gebezigd. Zes

personen kunnen er geschikt plaats in vinden. Meer

om het vreemde der zaak ‚ dan wel om de moeite der

wandeling, langs de lange rij van Poc/z/zzìtze/z, die op

eenen zekeren afstand van elkander zijn aangelegd, te

besparen, verdeelden wij ons in twee partijen en na

men zitting in deze, niet door levende wezens ge

trokken wordende , ook niet door de afwisselende en

zoo wispelturige kracht des winds, noch door het ge
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weldig vermogen des stooms , of door electro

magnetische of galvanische krachten in beweging ge

bragt wordende rijtuigen. Zoodra wij ons in de

rondte hadden nedergezet, plaatste een der werk

lieden zich op een klein bankje, dat, even als bij

de arresleden , van achteren is aangebragt en waarop

men zittende, eveneens als bij deze, door middel van

wrijving, den voortgang kan regelen en doen ophou

den. Een kleine stoot bragt ons in beweging en

met eene pijlsnelle vaart vlogen wij nu, alleen

door’ de zwaarte-kracht voorgestuwd, over den hel

lenden spoorweg.

De ‚tiende der Pochbütten is de grootste en van

allen het best ingerigt. Zij wordt daarom ook het

meest den vreemdelingen ter bezigtiging aangewezen.

Onze rid op den spoorweg was, door eene kleine

herstelling van denzelven , waarmede men juist bezig

was , reeds eenige oogenblikken , vóór wij deze poch

hut bereikten, gestaakt geworden. Wij vervolgden dus

onzen togt te voet en traden nu deze uitgebreide fabrijk

binnen. ‚

Wij ondervonden hier hetzelfde als in de munt; men

was reeds met werken uitgescheiden. De opzigter even

wel was niet minder geschikt en vriendelijk, dan zijn

collega in de munt. Hij had weldra zoo veel volk

verzameld, dat de werkzaamheden wederom konden

worden aangevangen en rustte niet voordat wij alles

gezien hadden. De wijze, waarop hij ons alle dingen

omschreef en duidelijk trachtte te maken, en het vuur,

waarmede hij zulks deed, zoomede de welwillendheid

en den ijver, dien hij aan den dag legde, om onze

vragente beantwoorden, deden ons hem kennen, niet

alleen als een’ man, die voor zijn vak geschikt was,

maar inzonderheid ook, ‘die geheel daarvoor leefde.

Naauwelijks was het eene ding bekeken, of met een:

Kommen rie mm hier, meine Herren! pakte hij den
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eenen of anderen van ons bij de hand of den arm , en

trok hem mede voort, in de vooronderstelling, dat

even als bij den slager , wanneer hij één schaap in den

stal getrokken had, de anderen dan wel gewillig zou

den volgen. Hij bragt ons telkens bij iets anders , en

naauwelijks was ook dit weder verklaard — en hier

toe gaf hij zich gaarne den tijd — of met een: Er

lauben sic, zzzcine Herren! spoedde hij zich weder

voort, zoodat wij hem ter naauwernood konden bij

blijven. Wij bezagen het eerst de groote , zwaar met

ijzer beslagene cilinders of walzen, tusschen welke

de uit de groeven gehouwen metaal bevattende steen

in kleinere stukken vermorzeld wordt. Deze walzen,

die zich in tegengestelde rigtingen bewegen, worden

‘door het water in werking gebragt en kunnen eene

verbazende krachÎ uitoefenen. Zij hebben de plaats

vervangen van de groote zware hamers, Poc/z/m/zzmer

genoemd, van welke deze fabrijken den naam van

Pûck/uwen gekregen hebben, en die, ofschoon ook

nog veel gebezigd wordende, evenwel minder schij

nen te voldoen. De tusschen de cilinders in kleinere

stukken verdeelde. steenbrokken vallen in eenen zeer

grooten, langwerpigen ijzeren zeefbak, die in eene

schuddende beweging is, en den genoegzaam fijn ver

brijzelden steen doorlaat, doch de grovere stukken uit

stort in bakken, die op den omtrek van een zeer groot

rad zijn aangebragt. Door middel van dit rad wor

den de brokken steen weder naar ‚boven gevoerd ,

‚en daar van zelve op ‘den zolder uitgestort. Wanneer

eene groote masse op deze wijze behandeld is ,

brengt men de cilinders nader bij elkander, en de nu

weder op den zolder bijeen vergaderde erts wordt

andermaal aan dezelfde bewerking blootgesteld en’dan

in fijnere stukken gebroken. Het verbrijzelen der

steenen tusschen de geweldig zware’ cilinders, het

schudden van den bak , in welken de verbrijzelde steen
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wordt opgevangen, het klapperen der raderen’, kort

om, geheel deze bewerking veroorzaakt een alles

verdoovend geraas, zoodat hier aan spreken niet valt

te denken, — eene stentorsstem zelfs zoude zich hier

te vergeefs inspannen , om verstaante worden. Waar

lijk, het zoude eene goede zaak zijn, indien onver

draaglijke zwetsers en eerroovende lasteraars tot altijd

durenden dwangarbeid in eene zoodanige fabrijk veroor

deeld konden worden. _ l

De zoo even beschreven arbeid wordt zoo lang voort

gezet, totdat alles genoegzaam fijn is geworden, om aan

eene andere soort van bewerking,‘ eene scheiding van

de meerder en minder metaal bevattende deelen , bloot

gesteld te kunnen worden. In verschillende vierkante

bakken, die door de machinerie in eene aanhoudend

schuddende beweging gebragt worden, wordt de nu

tot gruis gebroken steen door bestendig afvloeijend

water en door de schudding in zoo verre gescheiden,

dat de zware metaal bevattende deelen zich onder in

de bakken van de meer ligte deelen afzondeien.

Ook door middel van groote kuipen en daarin pas

sende zeven weet men, bij de bestendige doorvloei

jing van het water, deze afscheiding in het werk te

stellen. Het fijne steengruis, dat op deze wijze van

de metaaldeelen wordt afgezonderd, dient, om de voet

paden aan te leggen en te onderhouden, en deze zijn

ook werkelijk roenienswaardig. De nu nog zeer ruwe

en met vreemde deelen vermengde stof wordt vervol

gens fijn gemalen en in bakken gebragt, waar, door

de aanhoudende en zachte afvloeijing van het water,

de metaalstof, hoofdzakelijk uit zilver, lood en koper

bestaande, afgescheiden wordt van de vreemde stoffen

of het Snzubme/zl,‘ terwijl eindelijk deze nu reeds vrij

zuiver overgeblevene mctaalstof in andere, meer breede

en hellende bakken geplaatst wordt, waarover het

water in dunne lagen zachtkens henenvliet; zoodat
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door slemphîg, wassching of spoeling de verdere af

scheiding wordt bewerkstelligd. De nog overgeblevcne

meer ligte en vreemde stof wordt nu door het zacht

afstroomende water geheel afgedrevcn, en in bakken

opgevangen. Het ‘ koper blijft iets hooger liggen,

doch scheidt zich nu ook van het lood en zilver af,

en wordt in eenen anderen bak verzameld. Het zilver

en lood blijven, als zijnde het zwaarste, achter, met

elkander vereenigd, en worden eveneens in eenen af

zonderlijken bak, die mede onder dezen toestel is

aangebragt , geborgen. Men weet reeds vooraf, waar

de zilver- of kopererts zich zal verzamelen, en daar

om heeft men aldaar kleppen geplaatst, die bij

iedere bewerking even geopend worden, om er den

erts, die er nevens ligt, in te vegen. De aldus

langs den natten weg gescheiden erts wordt ver‘

volgens naar de verschillende smelthutten gevoerd,

waar de verdere scheiding van het nog vereenigde

zilver en lood geschiedt, en de verdere zuivering,

door middel van het vuur, plaats heeft. De als

onnut afgescheidene stoffen bevatten evenwel ook

nog eenige metaaldeelen, en deze, hoe gering dan

ook, laat men niet verloren gaan. Buiten de fabrij

ken wordt de met het water afgevoerde stof in ver

schillende, in den grond geplaatste, bakken opgevan

gen, en na de bezinking laat men het ‚water weg

vloeijen, terwijl men het bezinksel, na verloop van

een paar jaren, er uithaalt en hetzelve, meestal gedu

rende den winter, verarbeidt, om ook de daarin nog

overgeblevene metaaldcelen te verkrijgen.

Vóór wij de Poc/z/zútte verlieten, liet de Opzigter

ons eene volledige verzameling der ertsen zien, zoo

danig als zij zich voordoen na iedere der menigvuldige

bcwcrkirgeiz , waaraan zij worden onderworpen. Eene

dergelijke verzameling had men naar den Keizer van

Rusland gezonden, die veel belang toonde te stel
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len in de hier aanwezige inrigtingen, en zich ‘de

moeite had gegeven, om dezelve in oogenschouw te

nemen. Ook wij kregen ieder eenige steenen, die

de onderscheidene stoffen nog bevatteden, als: zil

ver, lood, koper, kwartz, kalkspaath, zwaarspaath,

zwavelkies , thonschiefer, enz. , alsmede van den fijnen

en zuiveren erts, zoodanig‘ als die van hier naar de

smeltovens wordt gezonden. De spraakzame man

vertelde ons nog, dat de metalen, vanaf dat zij als

ruwe steenklompen uit de groeven gehouwen worden,

totdat zij als fraai gestempelde en begeerlijk schit

terende munten in omloop komen, zoo in de groeve

zelve, als in de pochhut, smelthut en munt, niet

minder dan 295 verschillende bewerkingen moeten

ondergaan. Wij bedankten den voorkomenden man,

die ons op zulk eene buitengewoon vriendelijke wijze

ontvangen en zoo ‚ belangeloos door zijne inlichtin

gen verpligt had, van harte voor zijne vriendelijke

bejegening, terwijl ‘rij de werklieden door een gel

delijk geschenk schadeloos zochten te stellen voor de

moeite en het oponthoud, die ons bezoek hun had

veroorzaakt.

Ongeveer tien minuten afstands verder, en nage

noeg drie kwartieruur van Cl/JI/JIÌĲZl, bevindt zich

de Fratzkensc/zarfler Silberkúrze, waarheen wij ons

nu begaven. Een blik op den kalen bodem, op

welken geen enkel plantje groeit, geen grasscheutje

tiert, geeft derzelver nabijheid reeds te kennen.

De onophoudelijk bij de smelting zich ontwikkelende

dampen van lood en arsenicum vergiftigen hier de

lucht, en maken er allen plantengroei onmogelijk. Ook

voor de inademing is‘ de lucht alhier schadelijk, en

inzonderheid voor den vreemdeling uiterst onaange

naam. Men zegt, dat de werklieden in deze fa

brijken gewoonlijk geenen hoogen ouderdom berei

ken. Wel kan de mensch zich aan vele dingen ge
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wennen; wel kan hij, door gewoonte, den ongun

stigen invloed daarvan minder gevoelig en minder

werkzaam maken; doch de nadeelige gevolgen geheel

weg te nemen, dit kan hij niet. Hoe zelden wordt

het bedacht, dat de bewerking der edele metalen,

wier bezit ‘ons zoo begeerlijk toeschijnt en tot het

verkrijgen van welke de mensch zich zoo veel moeite

en opoffering getroost, misschien aan dezen of genen

onzer evenmenschen ‘het leven gekost of zijnen le

vensduur verkort heeft. Maar, wat nog erger is,

zien wij geene menschen zich opofferen, om hem, die

het begeerlijk metaal, het verleidelijk goud, zelf niet

magtig kan worden, toch den schijn van deszelfs

bezit te- geven, door andere metalen’ met een dun

‚kleed daarvan te overtrckken? Er is veel vernis in

de menschelijke zamenleving; men ziet zoo vele

menschen en menschelijlîe zaken, bij welke het uit

en inwendige, de schijn en het wezen, oneindig

van elkander verschillen; doch niet altijd komt dit

bedriegelijk vernis zoo hoog te staan als hier. or

zijn niet de trillende leden, de heesche stem en de

‚te vroege dood van den ongelukkigen arbeidsman,

die door nood dikwijls gedwongen is zijne gezond

heid aan eenen moordenden arbeid op te ofleren —

zijn niet deze noodlottige gevolgen van de inademing

des schadelijken kwikdamps al te duur een prijs,

om er schijngenot, ijdele eer en denkbceldigen

roem voor te koopen‘?

Dit zilverhuttenwerk werd in den jare 155‘4 opge

rigt, en bestaat uit 17 gebouwen, in welke te zamen

200 menschen arbeiden. Het telt zes Hohezzöfitz,

dus genoemd, omdat de specie er van boven tot

eene aanzienlijke hoogte ingestort wordt; alsmede‘

onderscheidene Trcibòfizz, aldus genoemd, omdat

door middel van dezelve het lood, dat in den hoog

oven nog met het zilver is verecnigd gebleven,
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hier van hetzelve wordt gescheiden en uitgedre

ven. ‘

De erts wordt eerst met genoegzame brandstof in

den hoogoven geworpen, waarbij men tevens eene

voldoende hoeveelheid ijzer voegt, om , bij de smel

ting, zich met den zwavel te verbinden, en dezen

dus af te zonderen. Onder in den oven is eene

opening aangebragt, die, naar verkiezing, kange

sloten worden , en waaruit men, wanneer de stoffen

behoorlijk gesmolten zijn, het zoogenoemde werklood

en den loodsteen doet uitvloeijen , welke in ronde

ketels wordt opgevangen. Het zware werklood zakt

naar’ beneden, en bevat nu het zilver. De loodsteen,

die, hard geworden zijnde, van het werklood kan

worden afgenomen, bestaat hoofdzakelijk uit zwavel

zuur-lood en ijzer. De slakken vloeijen aan de an

dere zijde des ovens, als eene taaije gloeijende massc‘,

uit eene opening, die eenigzins hooger is aangebragt,

naar buiten. ‘

Het werklood wordt vervolgens naar de treibovens

gevoerd, waar nu de verdere scheiding van het zilver

en lood bewerkstelligd wordt. Deze_ ovens zijn niet

zoo hoog als de hoogovens, doch wijder in om

trek. Tot de halve hoogte zijn zij gevuld met eene

onsmcltbare stof of leemsoort, op welke eene soort

van bekken of kom geplaatst is, van verkalkte been

deren of dergelijke stoffen vervaardigd. In deze kom

wordt het werklood weder tot gloeijing en smel

ting gebragt, ‘terwijl men, door ‘middel van eenen

grooten blaasbalg, bestendig een’ stroom van versche

lucht over de oppervlakte drijft, waardoor het lood

verzuurd en afgescheiden wordt. Verdwijnt eindelijk

de laatste loodlaag, dan komt het edele metaal te

voorschijn met een’ onbeschrijfelijk prachtigen gloed,

gelijk. de schitterende zon, wanneer zij eensklaps van

achtereene donkere wolk te voorschijn treedt en
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hare heldere stralen met onverwelkten luister om

zich benen werpt. Dit prachtig verschijnsel noemt

men de Silbcrblick. Het duurt slechts eenige oogen

blikken; want niet zoodra heeft hetzelve plaats ge

had, of een der werklieden koelt den gloed met

heet water af , de kap van den oven, die beweegbaar

is, wordt opgetrokken, en als een blinkend witte

metaalkoek ligt de nu gestolde zilverklomp in het

midden van den oven.

Gok in het menschelijk leven hebben er somtijds

zulke ‚Silberblicke plaats. Als door eenen hoogeren

geest gedreven, vertoont de mensch zich soms in

zijne oorspronkelijke grootheid en reinheid, niet meer

bezoedeld door min edele, hem onwaardige dingen,

niet meer omhuld door het zware loodkleed der

zinnelijkheid. Heerlijk is het en verheven, den

mensch in dien toestand te aanschouwen! een God

delijke glans schijnt van hem af te stralen; allen

worden door hem bezield. jammer, dat ook die

SÍlberblicke des menschelijken levens dikwijls zoo

kort — dat zij zoo zeldzaam zijn! en ach! dat zij

bij velen nimmer worden waargenomen! Doch het is

geen klomp zilver, die de vrucht is van deze —

neen — er’ blijft hier meer dan zilver of goud. . . . .

Het geoxydeerde lood, G/ritte genoemd, wordt in

eenen derden oven op nieuw aan het vuur blootge

steld, en wel zoo, dat het lood alleen smelt, _en

zich van het ijzer afscheidt. Het vloeit uit den oven

in groote kommen of bakken, die inden grond zijn

bevestigd, en wordt vervolgens tot langwerpige koe

ken of staven gegoten. Het zuivere zilver wordt naar

de munt gezonden, waar het, zoo als wij gezegd

hebben, verder bewerkt wordt. Het koper wordt in

de smeltovens te Álte/zmz, eene andere bergstad, ge

smolten en bewerkt. ‚ ‘

Met een hartelijk GlÜc/r auf! namen wij van de
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ambtenaren en werklieden dezer smelthutteu afscheid,

waaronder wij niet één’ aantrofîen, die niet met ge

willigheid en voorkomendheid onze vragen beantwoord

de, en ons de begeerde inlichtingen aangaande een

en ander mededeelde. De benaauwde lucht maakte

op sommige plaatsen ons de ademhaling moeijelijk,

en terwijl wij de goede menschen beklaagden, die

hier om hun dagelijksch brood moeten werken,

haastten wij ons, langs eenen anderen weg, over

de bergen leidende, weder naar ÚlauSÎ/Iztl terug te

keeren. Nog steeds liep ons gesprek over de me

nigvuldige zaken, die wij hadden aanschouwd, en

die, door hare grootte, verscheidenheid, doelmatig

heid en vernuftige vinding, onzer aller bewondering

hadden opgewekt. Van onzen gids, een zeer be

schaafd en kundig mensch, ontvingen wij nog zeer

belangrijke aanmerkingen aangaande een en ander,

zoodat wij, eer wij er aan dachten, reeds weder te

ClaĲst/zal terug waren. Na eenigen tijd in de stad

vertoefd te hebben, verlieten wij eindelijk dezelve,

om onze reis verder voort te zetten.

Een aangename weg, die, zoo als uit de hooge

ligging van C/rmst/zal gemakkelijk is op te maken,

grootendeels hellende is, voert van daar naar Ostcrode.

Aan de linkerzijde van denzelven heeft men, op een

half uur afstands van Claz/st/zal, het dorp Buntcn‘

lìock, en nog één uur verder zagen wij, aan den

zelfden kant van den weg, in een zeer diep en eng

dal, het dorp Lerbach. Het telt 1380 inwoners.

De Lerbac/zc vloeit door het dal en geeft aan het

dorp den naam. De huizen zijn aan weerskanten van

de beek geplaatst, en onmiddellijk achter dezelve

verheflen zich de steile, met dennen begroeide rot

sen. De bewoners van dit dorp zijn over het alge

meen arm, en onderscheiden zich, zoowel door

hunnen ineengedrongen’ ligchaamsbouw , als door hunne
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taal en zeden, van de overige Hartzbewoners. De

naam van hun dorp wordt als Lrirpc/zc uitgesproken.

Meest alle bewoners van hetzelve hebben kropge

zwellen , dat aan het menigvuldige klimmen, of ook

wel aan het water wordt toegeschreven. Men heeft

er evenwel geen’ last van, en is er zoo aan gewoon

geworden, dat het misschien reeds als sieraad geldt;

ten minste een Lerbacher jongeling zal zelden uit een

naburig dorp eene vrouw gaan halen. — Lang ston

den wij stil en zagen van den aanzienlijk hooger lig

genden weg op het nederige dorp neder, dat, zoo

diep beneden onze voeten, zich als tusschen de rotsen

versehool. ‘

Na een half uur wandelens hadden’ wij de laatste

stad van den Hartz, die wij nu zonden bezoeken,

Ostcrode, bereikt. Zij ligt aan de Söse, en telt

3200 inwoners. Men heeft er vele fabrijken, als:

wol- en linnenweverijen, hoedenmakerijen, branderijen ,

enz. De huizen zijn meestal oud , de straten eng en

slecht geplaveid; de vrij ruime markt maakt even

wel eene uitzondering. Uit ons tamelijk goed loge

ment, das aveisse Rosz , hadden wij het gezigt op eene

fraaije springbron, die het water gewoonlijk tot eene

hoogte van negen ellen opvoert. De stad zoude in de

negende eeuw , door eenen Saksischen Hertog , BRUNO,

gesticht zijn. Den naam wil men afgeleid hebben van

de godin Ostera, die hier in vroegere tijden eenen tem

pel gehad zoude hebben. Men vindt bij Osze/‘oz/e nog

de ruïnen van een kasteel, dat in S43 door evenge

noemden Hertog BRUNO zoude zijn gebouwd, en, naar

men wil, door hem bewoond is geworden. De ge

weldige muren en de halfvervallen toren getuigen , hoe

groot en forsch dit gebouw eens moet geweest zijn,

en‘ deze laatste en sombere overblijfsels van voormali

ge grootheid kunnen nog eeuwen het knagen van

den tand des tijds ‚verduren.
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Het slot, dat in de vroegste tijden eene abdij, in

de veertiende eeuw het residentieslot van den Hertog

van Brmzswzjk-Lunenburg, en later de zetelplaats der

GrĲben/zaagsc/ie regering was, is thans tot een ambts

gebouw ingerigt. ‘ ’

Omrode ‚heeft vier kerken, die oriderscheidene,

meer of min belangrijke, monumenten bevatten. De

St. Aegidias kerk , aan de markt, zoude door BONIFA‘

crus gesticht zijn. De Marië- alsmede de Johannes

kerk bezitten een paar goede schilderstukken. Op het

groote kerkhof, dat zich bij de Johannes- of Dooden‘

kerk bevindt, staat een ijzeren monument , dat voor een

paar honderd jaren is gegoten , op hetwelk een kind is

afgebeeld , in windsels gehuld en met een kruis versierd.

Dit kind werd juist geboren, toen de vader het ge

denkteeken wilde laten gieten , en daar de jonggebo

rene er zoo zwak en ellendig uitzag, dat niemand anders

dacht, of dezelve zoude weldra sterven, zoo plaat

ste men bij voorraad het afbeeldsel van_ het kind op

het monument; doch, tegen alle verwachting, bleef

hetzelve in leven en werd een grijsaard van 80 jaren.

Boven alles verdient te Ostcrodc het groote koren

magazijn opmerking en bezigtiging. Het is een zeer

schoon en uitgebreid gebouw van 70 ellen lengte,

dat , op voorstel van den Berghoofdman von DER nu‘

som; , in de jaren 1718 tot 1722 met een edeldoel is

daargesteld geworden. Het dient namelijk, om de, aan

de Berg- en Huttenwerken in het Hanûversc/ze gedeel

te van den Hartz arbeidende, lieden, steeds voor ee

nen billijken prijs, van koren te voorzien.

Het raadhuis, dat aan de markt staat, is onaan

zienlijk en bouwvallig. Men ziet er een ontzet

tend groot gebeente hangen , dat waarschijnlijk hier

in den omtrek is opgegraven‘, omdat in deze

streek meer fossile beenderen worden aangetroffen.

Daar men echter wil, dat de Hartz vroeger door een
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reuzengeslacht bewoond werd , waarvan wij reeds

eenige zonderbare dingen hebben medegedeeld, zoo

ziet men dit fossile been, dat waarschijnlijk van een

der dieren uit de voorvvereld afkomstig is , alhier aan

voor eene rib van eenen dezer reuzen.

In den omtrek van Osterode zijn onderscheidene gips

bergen, die, daar zij zich helder wit vertoonen, geen

onbehagelijk gezigt opleveren. Eene goede c/zaussee

gaat van Osterode naar Göttingen. Even buiten

Osterode zagen wij op den top eens heuvels de

ruïnen van een slot, doch wij konden niets aangaande

hetzelve gewaar worden. Vóór men het dorp Dcrste

bereikt, komt men voorbij eene kleine bron, welker

water zoodanig in den smaak viel van Koning enorm

den tweeden , dat hij , in Hammer zijnde, dagelijks , per

estafette, een vaatje vol van hetzelve liet halen.

Wij hadden nu weldra de grenzen van den Hnrtz

bereikt, en wandelden over Dorstc naar het groote

dorp Catlenbz/rg , waar wij de e/zaussee verlieten en

over’ den berg Langfúrst en het dorp Tutezzrode ,

langs een aangenaam voetpad, naar Bu/zle en verder

op Norden gingen. De c/uzussée naar dit dorp leidt

een heel eind om , daar dezelve om de bergen loopt,

die wij waren overgekomen. Over de dorpen Ánger

stein , Bovende/t en ÏVecnde zetteden wij onze reis

naar Gättingen voort, en in de avondschemering

traden wij de wallen van deze bekende Akademie-stad

binnen. De afstand van Osterode tot Göttingen is 7

uren. De weg levert hier en daar treffende gezig

ten op. Op onderscheidene bergkruinen aanschouw

den wij de overblijfsels van aloude riddersloten;

doch van geen derzelve vemamen wij iets bijzon

der belangrijks. Nog steeds voelden wij allen het

hart gloeijen, bij het herdenken aan het genot, dat

wij in ‘de laatste dagen, tijdens ons verblijf in den

Hertz, hadden genoten, en nog dikwijls tuurden wij,

\
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gedurende onze laatste wandeling, terïïg, of wij de

hooge bergen nog konden zien , op welke en aan wier

voeten wij zoo dikwijls door het schoone der natuur

geboeid, door hare pracht betooverd, door hare

grootheid getroffen werden. _

Nimmer zullen de verhevene natuurtooneelen, die

wij dáár hebben aanschouwd, uit ons geheugen wor

den gewischt. En is het eene zekere waarheid, dat

schoone en verhevene nattmrtooneelen het hart van

den gevoeligen mensch treffen, en hem opleiden tot

Hem, die werelden schiep, die melkwegstelsels uit

het niet deed verrijzen, en wiens grootheid, magt en

liefde ook op aarde alom zigtbaar zijn, dan durven

wij ieder’, die met een gevoelig hart is begaafd en

wiens gemoed voor rein, zedelijk genot niet onvat

baar is, de hoogste en edelste genoegens‚beloven,

die een bezoek van de goddelijk schoone streken van

den Hartz hem zal opleveren. Het is waar, wij

kunnen alom en in alles wat de tiatuur ons ter be

schouwing aanbiedt, de hand van den Onzienlijken

opmerken; maar de mensch is een zinnelijk wezen,

en alle hem voorkomende zaken oefenen niet steeds

denzelfden invloed uit op zijn gemoed. Zinkt hij

weg in verrukking bij de beschouwing van zoo vele

dingen, die hem dagelijks omringen, wanneer hij

meer in het wezen van die dingen doordringt; de

treffende indrukken, welke streken, als die van den

Hartz , door hare trotsche bergen , steile rotsen,

statige bergstroomen, bruisende watervallen, digte

wouden en bekoorlijke valleijen, op zijnen geest uit‘

oefenen, zijn eenig in hare‘ soort, zijn onweder

staanbaar. —

ja, al die beekjes, die op ‘t hoog gebergte ontspringen ,

En , stazrg in kracht gegroeid , door bosch en rotsen dringen; —
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Het water, opgehoopt, dat zich, van rots op rots,

Al schuimend nederstort met ‘schrikkelijk geklots; -

Die trotsche bergen, die hun kruinen fier verheflen ,

En door hun stoutheid ‘thart van den beschouwer trelfen; -

De kale en steile rots, die ieder’ sidd’ren doet,

Wie van den hoogen top een’ blik werpt naar den voet; —

Dat liefelijke dal, waar vreugde heerscht en leven ,

Waar kunst en nijverheid en bloei en welvaart geven; —

Het eeuwen hengend woud, dat bergen heuvel dekt,

En in den geest en ernst en lust tot peinzen wekt; —

Die diepe groeven, waar de mensch in neêr durft dalen ,

0m groote schatten uit het hart der aard te lzalen; —

Al wat het oog aanschouwt, is toonbeeld van Gods magt,

’t Spreekt alles tot den mensch : ons wrocht’ een hooger kracht l

‘O
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