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VOORREDE.

De reizen en lotgevallen van Muucnusnseu zijn wereldbekend :

want wie heeft ze niet menigmaal hooren verhalen, en het

hem medegedeelde ook weder aan anderen oververteld! Zij

zijn echter meer bekend door mondelinge overleveringen, dan

door eene wezenlijke algemeene verbreiding van het boek ,

welks bestaan aan vele duizenden nog onbekend is, ofschoon

hetzelve , boven menig ander werk , evenwel eene plaats in

iedere boekverzameling verdient. Zonder te overdrijven, kan

men het gerust eene parel der hoogduitsehe letterkunde noemen ,

want in geen ander soortgelijk werk, vindt men zoo veel

humor, zoo veel overvloed van geest, eene zoo fijne scherts,

‘ en tevens eene zoo_ levendige en sprekende daarstelling.

De bescheiden Schrijver ‚ wien men dit werk verschuldigd

is , heeft zich nimmer bekend gemaakt. De geschiedenis der

hoogduitsche letterkunde evenwel, schrijft hetzelve toe aan den

grooten volksdiehter G. A. BÍÌRGER. In eenen herdruk van al ’

zijne werken heeft men de Geschiedenis van MUNCHHAUSEN’
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zelfs opgenomen in een afzonderlijk deel, hoewel zij nimmer

bij de oorspronkelijke uitgave is gevoegd geweest.

Het lijdt geen‘ twijfel dat Bümnm een beduidend , ja wel

het grootste aandeel aan dit werk heeft, en voor Uitgever

van hetzelve mag gehouden worden; doch e’énige Schrijver is

hij wel niet , want men heeft niet minder grond om te gelooven ,

l dat ook zijne beroemde tijdgenooten Käs’mnn en LICHTENBERG,

zijne medeleerlingen aan de hooge school te Göttingen , voor

een goed gedeelte het kunne daaraan toebragten. Zoo als ons

door mondelinge overleveringen is bekend geworden, is de

oorsprong van dit werk waarschijnlijk ontstaan uit vrolijke

tafelgesprekken dezer drie helden der Hoogduitsche literatuur,

‘ terwijl zij met elkander wedijverden in het opdisschen van

overdreven en verbeeldingsvolle verhalen , en een van hun,

Bi'mmsn namelijk, gaf er dien vorm aan, waarin hetzelve

voor het eerst, in 1788 , als eene voorgewende vertaling uit

het Engelsch , in het licht verscheen , hoewel de Boekhandelaar

Dm’nsmcu , te Göttìngen, de oorspronkelijke Uitgever was.

Het aandeel van L1cu’mnnuna in dit werk kan wel niet

betwist worden, het geheel, zoo wel als enkele zaken, pleiten

hiervoor ten sterkste, zoodat alle tegenspraak, dienaangaande,

geheel ontwricht wordt. Ook ten duidelijkste erkent men in

hetzelve de geestige scherts van Käsruen. Het denkbeeld dit

werk als eene Hoogduitsche vertaling, uit het Engelsch, te

doen verschijnen , zoo als tot dusverre dan ook alle uitgegevene
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drukken hebben aangekondigd , is ontegenzeggelijk van dezen

Schrijver, en mag gedeeltelijk wel daarin gezocht worden

om alle aanstootelijkheden te vermijden, in betrekking tot de

regerings—overheden, en zich dus minder bloot te stellen. Dat

evenwel eene Engelsehe vóór eene Hoogduitsche uitgave niet

voorhanden is geweest, is buiten allen twijfel, want de eerste

Engelsehe is zelfs eenige jaren later dan de eerste Hoogduitsche

in het licht verschenen.

Ziehier hoedanig de drie Schrijvers hun boek begonnen:

VO0RREDE VAN DEN ENGELSGHEN UITGEVER.

« De Vrijheer vou MUNCI-IHAUSEN , aan wien men het grootste ‘

deel dezer verhalen verschuldigd is, behoort tot eene der

adellijkste geslachten van Duitschland , hetwelk onderscheidenen

provinei‘e'n van dit Rijk, de waardigste en beroemdste mannen

geschonken heeft. Hij is een man begaafd met eene buitengewone

en eigenaardige luim, en daar hij zonder twijfel bij ondervinding

weet, hoe moeijelijk het dikwerf is, sommige hoofden gezond

menschenverstand in te redeneren, en hoe gemakkelijk daarentegen

een onbeschaamde een geheel gezelschap weet over te halen om

hen, in spijt hunner vijf zinnen, de ongerijmdste zaken op

den mouw te spelden, zoo laat hij zich in zulke gevallen

nimmer met wederleggingen in; maar wendt eerst het gesprek

zeer behendig op onverschillige onderwerpen ‚ en verhaalt alsdan
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een of ander geschiedenisje van zijne reizen , veldlogten en

koddige avonturen, op eenen zeer eigenaardigen toon, evenwel

op de allergeschiktste wijze omv te liegen, of om in meer

bedekte woorden te spreken , met het groote mes om te gaan.»

« Men heeft onlangs eenige zijner verhalen verzameld en

het lezend publiek aangeboden, ten einde een middel meer

algemeen te maken, waarvan zich ieder kan bedienen, wanneer

het toeval hem soms in gezelschap brengt met onbeschaamdc

pogchers of snoevers, eene gelegenheid die zich zoo dikwerf

opdoet, wanneer iemand , onder den schijn der waarheid en

in vallen ernst, valsche dingen verhaalt, en op koste van zijne

eigene eer en zijn geweten ook diegenen bedriegt, die ongelukkig

zijne toehoorders zijn.»

« Het gunstig onthaal der eerste uitgaven van dit werkje,

hetwelk men welligt nog gevoegelijker de Logenstrafi‘er zoude

kunnen noemen, heeft dan ook volkomen bewezen dat het

publiek de zedelijke strekking van hetzelve begrepen heeft.»

«De tegenwoordige uitgave is voorzien met aanmerkelijke

vermeerderingen; dezelve gaat dan ook vergezeld met den

wensch dat zij niet als onwaardige takken mogen gekeurd

worden van den stam waarop zij geteeld zijn.»

Hierop volgde de zoogenaamde
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VO0RBEIÌE VAN IÌEN IIÛÛGDUITSCHEN VERTALEB.

«Het is inderdaad eene zeer zonderbare verschijning de

volgende verhalen, die op Duitschen bodem geboren zijn, en

in menigvuldige gedaanten, hun vaderland doorkruist hebben,

eindelijk in een vreemd land verzameld , en door

druk bekend gemaakt te zien. Welligt handelde Duitschland

onregtvaardig jegens de verdienste harer eigene voortbrengsels ,

en heeft Engeland beter begrepen wat geest is, hoedanig hare

waarde is, en hoe zij hem tot eere strekt die dezelve bezit.

De beslissing hiervan laten wij liever aan anderen over.

Genoeg, wij bevonden ons in de verpligting, in weerwil aller

handelsgeest onzer steeds loerende Schrijvers, een eigen produkt

uit een vreemd land in deszelfs vaderland terug te moeten

voeren.»

«Overigens is deze kleine verzameling in beide landen zeer

gunstig ontvangen. De oorspronkelijk Engelsehe heeft vijf

herdrukken beleefd,

Hoogduitsche vertaling aankondigen.

terwijl wij hiermede de tweede der

Wij

verrijkt met die vermeerderingen , die bij de laatste Engelsehe

hebben dezelve

uitgave gevoegd waren, zonder ons evenwel letterlijk aan

dien tekst te binden, en hebben alle die inlasschingen weg

gelaten die in het wezenlijk origineel niet voorkwamen. In

één woord, wij hebben dit werkje bij deszelfs tweede uitgave,

even als bij de eerste, niet alleen als toevertrouwd goed, maar

 

 



  

veeleer als eigendom behandeld, waarover men het regt heeft

naar welgevallen te handelen.» ‘

« Het is waar dit boekje is noch Systema , noch Tracîatus,

noch Commentarius, noch Synopsis, noch Cotnpendium, en

geene der klassen van onze voornaamste A kademiën en geleerde

Genootschappen hebben er in het minste iets aan toegebragt.

‘ Echter bestaat er geen eene rede om niet te gelooven, dat

hetzelve in meer dan één opzigt nuttig en dienstig kan zijn.

Welk doel men met hetzelve bereiken kan, heeft de Engelsehe

Uitgever genoegzaam in zijne voorrede aangegeven, toen hij

ons bekend maakte waarom het geschreven werd. Een Engelsche

recensent hoopt zelfs dat het iets moge bijdragen tot bekeering

van sommige parlementaire schreeuwers. Wanneer hetzelve ook

niets anders te weeg brengt dan op eene onschuldige wijze de

lachspieren op te wekken, zoo is het, gelooven wij, onnoodig,

dat de Schrijver dezer voorrede in pontificalibus, in mantel,

bef en staartpruik optrede, om het den welwillenden lezer

bescheiden aan te bevelen. Want hoe klein en nietig het ook

schijnen moge, zoo is het toch ligt meer waard, dan eene

menigte groote en zware boekdeelen, waarbij men noch lagehen,

noch weenen kan, en waarin verder niets staat, dan hetgeen

men reeds honderde malen, in andere dikke en lijvige werken

gelezen heeft. »
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De Uitgever en Vertaler van dit zoo belangrijke boekje,

hopen dan ook kunnen landgenooten geene ondienst te bewijzen,

met hun eene nieuwe Nederduitsche vertaling daarvan, bewerkt

naar de laatste oorspronkelijke uitgave, te leveren, die

daarenboven nog versierd is met een twaalftal steendrukplaten,

geteekend door een onzer keurigste en geestrijkste schilders;

terwijl zij deze eindigen met de navolgende, uit de pen van

den Heer W. 1. nu ZEGGELEN gevloeide diehtregelen :

TER

NAGEDACHTENIS

BEROEMDEN

VRIJHEER VON MUNCHHAUSEN.

——*=’QĲ—‘

De snapper, die zorgen en ernst kan verdrijven,

Door jolige scherts en door lustige luim,

Al mag hij ons wondere zaken beschrijven,

A1 neemt bij ’t met wezen en waarheid wat ruim;

Wanneer hij door geest zijn relaas kan vernissen ,

Dan ziet men ‘zoo na niet en laat hem wat vrij;

De .slimmertl hij weet het: zijn doel kan niet missen,

Staan eenmaal de lagchcrs voldaan aan zijn zij.
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De Vrijheer i1it Bünean's verbeelding geboren,

Al klinkt zijn geschiedverhaal vrij apokrief,

Zal immer den vrienden van vreugde bekoren;

Men krijgt zelfs den kunstigen leugenaaar lief.‘

Maar hij, wien geen vrolijke grap kan behagen ,

Wiens ernstig gemoed slechts het statige duldt,

Hij late den kost, die — den kost kan verdragen ,

Want de een trekt den neus op,waar de ander aan smult.
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VAN DEN

weijh-eev hen Wssnelkhansem

k ondernam mijne

reis, te midden van

den winter , naar

 

 

“ oordeelde, dat de wegen door de

‘ Noordelijke streken van Duitscltland,

Polen, Koer- en Lg/land, —— welke,

/ ‘ volgens de beschrijving aller reizigers ,

nog moeijelijker schijnen te zijn, dan

-“ . de wegen naar den tempel der deugd, —

Ëîgâ in dit jaargetijde minder geschikt zouden

‘ ‚zĳn, [en ware dat de loll‘elíjkc regeringen
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«lezer landen, zich eenige geldelijke opofl'eringen zouden

willen getroosten. Ik reisde te paard, daar mij dit als

de bekwaamste wijze voorkwam, indien namelĳk, de

viervoeter en de ruiter zich onderling verstaan. Hierdoor

is men tevens niet blootgesteld aan de anders welligt

onvermijdelijke onaangenaamheden met den eenen of

nndere'n postmeester, noch genoodzaakt aan iedere

pleisterplaats halt te maken, om den altijd dorstigen

postillon de gelegenheid te geven, zijne drinklust te

voldoen. Ik was slechts dun gekleed, hetgeen mi_j

evenwel gevoelig hinderde, hoemeer ik naar het

Noorden begaf. ‘

 

 



  

3

I.

De Vrijheer van Humhhausen verrigt eene goede

daad, en wordt daarvoor beloond. ,

telt 11 nu voor,

hoe het, bij zulk

 

 

grijsaard te

mocde moet zijn geweest, die, in een

open veld , waar de noordooste wind met

al zijne kracht overheen blies, uitgestrekt

op den grond lag. Verbeeldt u zijnen

beklagenswaardigen toestand , hulpeloos,

verlaten, bevende van koude , en naauvvelijks

genoegzaam van kleederen voorzien om

zijne naaktheid te bedekken. ‘

De arme duivel boezemde mij een diep medelijden

in. Hoewel mij het hart in het lijf bevroor, wierp.ik

evenwel mijnen reismantel over hem heen. Eensklaps liet

zich eene stem des Hemels hoeren, die dit werk van

liefdadigheid zeer prijzenswaardig vond, en mij toeriep :

«Waarlijk! mijn zoon, zulks zal niet onv‘ergolden

blijven ! »

__k,-__l
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ik liet mij dit welgevallen en reed verder, tot de

nacht en de duisternis mij overvielen. Nergens evenwel

was een dorp , een gehucht of een huis te zien noch te

vinden.llet geheele land lag begraven onder de sneeuw,

zoodat er geen weg te kennen was.

11.

Bij bindt zijn paard, uit. vergissing, aan de spits

van eenen kerktoren.

ermoerd van het

  

‚’ ‚\" rijden, steeg ik

‘ " af’ en b0nd mĳn

’îg.‘ } paard aan eenen boomstruik, die even
)

U

  

‘boven de sneeuw uitstak. Tot eenige

  

ì zekerheid nam ik mijne pistolen onder
1

‘ den arm , en legde mij, niet ver van daar ,

‘Àì‘.‘ op den sneeuwgrond neder, alwaar ik

zulk eenen gerusten slaap deed , dat

‚\l ik mijne oogen niet eerder opende, voor dat

het helder dag was. Hoe groot was evenwel

mijne verwondering, toen ik bemerkte, dat
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ik midden in een dorp op het kerkhof lag! Nog meer l

verwonderd evenwel was ik, toen ik mijn paard niet vond,

tot ik eindelijk een dof en aanhoudend gehinnik hoorde ,

en daardoor gewaar werd , dat het met den toom boven

aan de spits van den, kerktoren was vastgebonden. Nu

werd mij de zaak op eens helder. Het dorp lag namelijk

des avonds geheel onder gesneeuwd , en toen het weêr

zich op eenmaal omkeerde, was ik al zachtkens en

zachtkens, naarmate de sneeuw te zamen smult , naar

beneden gezakt, en wat ik in de duisternis voor een

boompje had aangezien, dat door de sneeuw heên’

stak, en waaraan ik mijn paard gebonden had , was

niets anders dan het kruis van den kerktoren.

- Zonder mij lang te bedenken, nam ik eene mijner

pistolen, doorschoot den toom waaraan het hing, en

bekwam op deze wijze gelukkig mijn paard terug,

waarop ik mijne reis vervolgde.‘

Alsnu ging alles goed tot ik in Rusland aankwam,

waar het juist des winters geene mode is te paard te

reizen , en daar ik altijd tot stelregel heb aangenomen

mij naar de zeden ‘en gewoonten van ieder land te

schikken ‚ kocht ik eene slede voor één paard , en reed

daarmede vrolĳk en welgemoed naar St'. Petersbmg.

 

„‚-l 



 

111.

Hij spant eenen wolf voor zijne slede.

  

u weet ik niet

juist meer of het

in Eet/zlaml of in

  

woud bevond, toen ik mij achtervolgd

  

‚ zag door eenen uitgehongerden wolf. Hij

je had mij ongetwijfeld in de verte beloerd ‚

en toen hij mij in zijn bereik zag, sprong hij

met eene verschrikkelijke woede op mij los,

zoodat het onmogelijk was hem te ontkomen.

i." Hoe of ik mijn paard ook voortzweepte en

den teugel vrij liet, alles was vruchteloos; doch Wat‘

ik in het minst niet vermoedde, maar wel wenschtp,

ziet, dit gebeurde het eerst. Ik had mij , overmeesterd

door den schrik, plat in de slede nedergelegd: de

wolf bekomntarde zich dan ook in het geheel niet

om mij , als zijnde mijn persoon hem welligt te gering ,

maar sprong over mij heên, wierp zich woedend op

het paard, en had in een oogenblik het achterste

gedeelte van het arme dier, dat door de pijn nog eens
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zoo hard begon te loopen, verslonden. alsnu

behouden wanende, kwam ik voorzigtig uit mijnen

schuilhoek te voorschijn; doch hoe groot was mijne

verwondering, toen ik met ontzetting waarnam , dat

de wolf zich bijkans geheel in het paard gevreten

had. Ik nam dit oogeublik waar en viel hem duchtig

met mijne zweep op het lijf. Deze zoo onverwachte

kloppartij veroorzaakte hem geen’ geringen schrik,

zoodat hij al zijne krachten inspande om voorwaarts

te komen: het geraamte van het paard viel daarop

’stuksgewĳze ter aarde, en in zijne plaats, had ik

den wolf voor de slede. Nu liet ik mijne zweep nog

minder rust , maar sloeg er goed op door , waarna wij, in

vollen’ galop , behouden in St. Petersbm‘g aankwamen ,

geheel tegen onze beiderzijdsche verwachting en tot

niet geringe verwondering der toeschouwers.

lk'wil u niet vermoeijen, mijne Heeren, met u

een uitvoerig tafereel op te hangen van de zeden en

gewoonten, de kunsten en wetenschappen, en meer

andere merkwaardige zaken der hoofdstad van Rusland,
en nog veel minder in onderhouden over de intrigues

en lustige avonturen der hoofsche gezelschappen , waar

de vreemdeling altijd door de vrouw rÊs huizes met

een glas rhum en eene teedere omhelzing ontvangen

wordt. Ik wil liever uwe aandacht vestigen op meer

grootere en verhevener onderwerpen, als namelijk, op

paarden en honden , waarvan ik altijd een groot vriend
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ben geweest; vervolgens op vossen , wolven en beeren,

waarmede , even als van ander wild gedicrte , Rusland,

boven alle andere landen, rijk voorzien is, en eindelijk

op die lustpartijen , ridderoefeningen en loli‘elĳke

daden , die den edelman honderd maal beter passen,

dan een weinig verschimmeld grieksch of latijn, of eene

menigte reukfleschjes en allerlei andere nietigheden ,

die den fattigen fransclìman meer eigen zijn.

lV.

Hij verklaart eenen ouden Generaal voor heilig.

 

aar het eenigen

“ V tijd duurde, voor

"<=‘ ”‘«’‚‘ ‘ "N" dat ik bij het

leger kon aangesteld worden, zoo

  

’ ’Î" had ik een paar maanden volkomene

keus en vrijheid mijnen tijd , z‘oowel als

mijn geld, op de adellijkste wijze van de

de wereld te verkwisten. Menige nacht werd

‘ ‘ ‚dan ook met het spel doorgebragt, en

velen gingen voorbij onder het geklink van

glazen. Door de koude van het land en de

_ zeden der natie, heeft de flesch onder het

gezelschappelijk verkeer eenen veel hoogeren rang
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bekomen, dan in het matig Duitse/zland, en ik heb

aldaar een aantal lieden aangetroffen , die in de edele

drinkkunst voor ware virtuosen kunnen doorgaan.

Allen evenwel moesten nog onderdoen voor eenen

koperkleurigen en grijsharigen generaal, die met ons

aan eene open tafel spijsde. ‚

De oude Heer die , in een gevecht met de Turken,

door eenen sabelhouw, de bovenste helft van zijnen

schedel verloren had ‚ —— waarom hij zich , zoo dikwerl‘

een vreemdeling aan onze tafel plaats nam, op de

verwonderenswaardigste wijze wist te verontschuldigen ,

_ dat hĳ altĳd zijnen hoed moest ophouden , —- pleegde

gedurende het eten, eenige flesschen brandewijn te

ledigen, en gewoonlijk met eene flesch arak te sluiten,

ja soms wel, indien de gelegenheid zich voordeed,

eenige malen da capo te maken, zonder dat het zoo

jgeestrijke vocht deszelfs kracht op hem uitoefencle.

Het komt u ongeloofelijk voor, mijne Heeren ‚ 0 ja,

dit is ze:r duidelijk, want ook hij mij ging het mijn

begrip te boven , en evenwel is het zoo. In het eerst

wist ik niet hoe ik mij dit verklaren moest, tot mij

eindelijk de zaak eenigzins helder werd. De generaal

had namelijk van tijd tot tijd de gewoonte , zijnen hoed

wel eens op te ligten. Dit had ik dikwêrf gezien,

evenwel altijd zonder den minsten argwaan, want het

kwam mij zeer natuurlijk voor , dat zijn hoofd verhit

moest worden, en hij zich dus wel eens moest

N
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verfrisschen. Doch eindelijk zag ik dat hij, te gelijker

tijd met zijnen hoed , ook een daaraan bevestigd zilveren

plaatje opligte, hetwelk hem tot hersenpan diende,

en dat alsdan al de dampen der door hem genuttigde

geestrijke dranken, in ligte wolken in de hoogte

stegen. Nu was het raadsel opgelost. Ik deelde het een

paar goede vrienden mede, en bood mij aan, daar

het juist avond was toen ik die opmerking maakte,

de juistheid hiervan te onderzoeken. Ik plaatste mij

namelijk met mijne pijp achter den generaal, en

ontstak, juist toen den hoed weder nederdrukte,

met een stuk papier de opstijgende dampen ‚ waarop

wij een even nieuw als vreemd schouwspel bewonderden.

Ik had in een oogenblik de wolkkolom boven het

hoofd van onzen held, in eene vuurkolom veranderd,

zijne haren zelfs gaven een blaauw licht van zich af ,

hetgeen eenen prachtigen stralenkrans vormde, den

grootsten almanak—heiligen waardig. Mijne ontdekking

kon den generaal nietverborgen blijven; doch hij was

er zoo weinig boos. om, dat hij ons toestond zulks

zoo dikwerf te herhalen als wij er lust toe gevoelden,

daar hij hierdoor zulk een verheven aanzien bekwam.

Ik ga stilzwijgend een aantal andere vrolijke voorvallen

voorbij , die wij bij dergelijke gelegenheden hadden,

omdat ik u nog verscheidene jagtgeschiedenissen hoop

te verhalen , die mij merkwaardiger en onderhoudender

voorkomen. Gij kunt u gemakkelijk verbeelden, mijne
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Heeren, dat ik mij gaarne aansloot aan deze zoo

wakkere gezellen, die het edele genot der vorsten en

groote heeren , zoo naar waarde wisten te schatten. De

verschillende vermakelijkheden die ik hier ondervond,

en het buitengewoon geluk waarmede ik mĳne

ondernemingen volhragt , zal ik mij altijd als de

gelukkigste dagen uit mijn leven herinneren. '

-

——_íì‘.)0—

\”.

Hij bedient zich van een zijner oogen, in plaats van eenen

vuursteen, om zijn geweer af te schieten.

p zekeren morgen

zag ik. door het

  

  

    

‚„”’”‚’" ‚ ‚ “ _ venster van mĳne

9, =‘‚‘ "êl’ slaapkamer, dat een zich aldaar in

\v de buurt bevindende vijver, geheel

\ ’:

met wilde eenden als overdekt was.

IJlings nam ik mijn geweer van den

de trappen af, dat ik, onvoorzigtiger

vijze ‚ met mijn gezigt tegen den deurpost

aanlic-p. Hoewel mij het vuur van alle

kanten urt mijne negen sprong, het ik mij
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hierdoor evenwel geen oogenblik ophouden , maar

bereikte weldra den vijver, en maakte mij tot het

schot gereed. Op het oogenblik dat ik wilde aanleggen ,

bemerkte ik evenwel dat ik door mijne woestheid den

vuursteen van mijn geweer verloren had. Wat moest

ik nu doen ‚ daar er geen tijd te verliezen was?

Gelukkiger wijze herinnerde ik mij wat een oogenblik

te voren, met mijne oogen had plaats gehad. Ik

maakte daarom de pan open , legde mĳn geweer op

het gevogelte aan, en gaf mĳ met de vuist eenen slag

op mijn regter oog , waaruit oogenhlikkelijk een aantal

vonken sprongen, die het kruid aanstaken.Hetsehot ging

los , en ik doodde vijf paar eenden : vier roodhalzen en

een paar waterhoenders. Tegenwoordiglíeid van geest ,

mijne Heeren, is de ziel van menige heldhaftige daad.

Z00

ondersteunt, zoo is zij soms niet minder gelukkig

dezelve den soldaat en den zeeman dikwerl‘

voor den jager.

Z00 zwommen eens op een meer , dat ik op een’

mijner strooptogten ontdekte , eenige douzijnen wilde

eenden, evenwel te ver van elkander verspreid, om

met één schot een groot getal te treffen, daar ik mijne

laatste lading op het geweer gedaan had. En toch

wenschte ik zoo gaarne met eene goede jagt huiswaarts

te keeren, wijlik eenige mijner vrienden en kennissen

des avonds bij mij genoodigd had.

1 — «9.— ‚‚‚
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V1,

Bij vangt wilde eenden met spek.

 

 

’ lsnu herinnerde

‘ L ik mij dat zich

,„\î ‘ V in mĳne weitasch

_ ‚ ‘, nog een stukje spek bevond , hetwelk

., / mij van mijnen voorraad was over

" gebleven. Dit bevestigde ik aan een lang

‘ koord dat ik bij mij had, en versehool

g mij daarop aan den oever tusschen de

""ï“ biezen. Hierop wierp ik het stuk spek

uit, en had weldra het genoegen eene der

„
‘6__‚ eenden er op te zien afkomen, die het dan

ook dadelijk verslond. Onmiddelijk volgden

‘Ê‘lt

nu alle de anderen, die zich op eenen even heerlijken

maaltĳd hoopten te vergasten. Gij weet voorzeker hoe

gemakkelijk de spijsvertering dezer dieren is , welnu,

de eerste had naauwelijks het stuk spek ingeslikt,

toen zij het weder geheel onverteerd van zich gaf,

altijd nog aan den draad bevestigd. Hierop werd het

door eene tweede verslonden, die het even zoo maakte

als de voorgaande. Dit ging zoo door tot het einde,

zoo dat in één oogenblik het stuk spek met het koord
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door al de magen was gegleden, en ik mij van hun

allen in het bezit zag, want zij waren als paarlen aan

eenen snoer geregen. Nu knoopte ik de twee einden aan

elkander vast, en sloeg het touw eenige malen om

mijne schouders, waarop ik mij, zeer tevreden over

mijne vangst, naar huis begaf.

Vll.

vliegt met dezelven door de lucht.

‘ oen ik echter

  

eemgen tgd zoo

 

 

hadvoortgeloopen,’\' ’‚ì‘C‘

viel mij dezen last tamelijk zwaar;

het deed mij bijkans leed dat ik

’ zulk een groot getal gevangen had, en

‘ik was reeds op middelen bedacht mij

" ’ten minste van een gedeelte daarvan te

ontdoen, toen mij eensklaps een voorval

zeer te stade kwam, dat mij, ik wil uzulks

niet ‘ontveinzen, in den beginne echter

zeer ongerust maakle. Want toen de eenden ,

\
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die allen nog leefden , van hunnen eersten schrik

bekomen waren, en met hunne vleugels uit al hunne

magt begonnen te fladderen, namen zij mij in hunne

vlugt eensklaps mede. Nu was goede raad duur. Mijne

tegenwoordigheid van geest evenwel ‚redde mij ook

uit deze omstandigheid, die ik daarenboven nog tot

mijn voordeel gebruikte, want met de panden van

mijnen jas stuurde ik mij door de lucht huiswaarts.

Toen ik mij juist boven mĳne woning bevond, en het

er op aankwam, zonder hals en beenen te breken,

naar beneden te komen, kneep ik de eenden een voor

een den kop in ‚ en daalde zoo doende , tot niet geringe

verwondering van mijnen kok , zeer langzaam en gezond

met hen door den schoorsteen van mijn huis, op den

keukenhaard neder, waarop, tot mijn geluk, evenwel

nog geen vuur was aangelegd.
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VIII.

schiet patrijzen met zijnen laadstok.

en soortgelĳk

voorval had ik

  

eens met eene

vlugt patrijzen. Ik was uitgegaan om

-qii' \“ ’ _‘\

‘ ‚ een nieuw jagtgeweer te beproeven ,

‚"1‘; (ai_‘ ‘ en had mijnen kleinen voorraad van hagel
‚‘/‘ M
' ‚

‚ geheel en al verschoten , toen er, tegen

„ui. mijne verwachting, een aantal patrijzen
‘ "

‘

.. .

_ ‚igì‘ voor mijne voeten opgmg. De wensch

eenige derzelven des avonds op mijne tafel

\

’

r

‚“i

te zien, bragt mij op eenen inval, waarvan

gij, mijne Heeren, op mijn woord, in geval

van nood gebruik kunt maken. Zoedra ik gezien

had waar zich de patrijzen hadden nedergelaten,

laadde ik mijn geweer, doch in plaats van hagel,

deed ik er den laadstok op. Nu naderde ik hen

voorzigtig, trok, toen zij opvlogen, mijn geweer af,

en had het genoegen te zien dat mijn laadstok, op

eenigen afstand, met zeven stuks om laag viel. Z00

als gezegd is , men moet zich slechts door de wereld

weten te helpen. ’

 

 

 



17

  

IX.

Hij zweept eenen vos uit zijn vel.

p eenen anderen

> tijd ontmoette

“Î"’_ ’ =ï;“““ ik, in eene der

6; _màgí@ grootste bossehen van Rusland ,

iĳ eenen bewonderenswaardig schoonen

/( “‘ ’q zwart gekleurden vos.Waarlijk,het zoude

 

 

  

" î—‘ jammer geweest zijn dit schoone bont
’Â‘"\ «Ĳ;é€’ .

ÎÊgtì‘lĳ‘Ë—Ĳ‘ï‘j door eenen kogel of door eene lading

s” ‘ ‘ hagelte schenden. Ik besloot dan ookhem

‚/‘J ..

op eene andere wrze te vangen. Daar de
. I‚\Ë. . J

‘ vos zich (ligt bij eenen boom bevond, trok

ik den hagel van mijn geweer, laadde er

eenen grooten spijker op , en trof hem zoo kunstig,

dat de staart van het dier aan den boom was

vastgenageld. Nu naderde ik hem ‚trok mijn jagtmes,

gaf hem eenige sneden over zijnen snuit, nam daarop

mijne zweep , en rostte hem zoo geducht af, dat hij uit

zijn vel sprong, en mij het schoonste bont achlerliet,

hetwelk _ik ooit gezien heb.

—-=<10=-———
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X.

Hij neemt twee levende zwijnen gevangen.

 

  

q ikwerl‘ wordt menig

„ _,_ _ q gebrek door het

“‘ ‘ " " " toeval en het goed

geluk verbeterd. Hiervan had ik dan

ook spoedig daarna een sprekend

'Î‘í voorbeeld.lkbevondmĳ.namelĳk midden

‘‚"Î;‘ ‘ in een groot boseh, toen ik eene zog

." 1 " _
_ ‚ E“ \ ‘ .

. ‘ en een jong everzwijn bespeurde, die,

"“."‘—„_ elkander volgende , naar mij toe kwamen.

‚3 \ “
.' l .._ Het gevaar was dringend, want mĳnlaatste

‘ ‘‚_ sehot had gemist. Terwijl ik mij zelven

raadpleegde wat mij nu te doen stond, nam het

jonge zwijn eensklaps de vlugt en verdween, hoewel de

zog alleen staan bleef, en zoo onbewegelijk, als of

aan den grond was vastgenageld. Dit verwonderde

mij zeer, want de oorzaak hiervan kon ik niet gissen.

Eindelijk besloot ik zulks van meer nabij te onderzoeken—

lk begaf mij naar het beest, en bemerkte toen dat

het blind was, terwĳl het den staart van het everzwĳn

nog tnssehen de tanden hield, die het, uit kinderlĳke

liefde, tot leiddraad verstrekte. Daar de lading van

 

_Ó___/‘__——
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mijn geweer tussehen hen was doorgegaan, zoo had

ik den staart van het jonge zwijn, op welks einde de

zog nog altijd kaauwde, afgeschoten, en toen zij

gewaar werd dat haar geleider verdwenen was , bleef

zij plotseling staan. Ik maakte van deze zeldzame

‚ gelegenheid gebruik, greep het einde van den staart.

en trok het oude, hulpelooze dier op deze wijze

huiswaarts.

Hoe vreeselijk deze dieren soms ook zijn, 200 zijn

de wilde varkens toch oneindig meer verschrikkelijk

en gevaarlijk. Eens trof ik er een aan, juist op een

oogenblik dat ik noch op verdediging , noch op aanval

was voorbereid. Ik had naauwelijks den tijd om mij

achter eenen boom te verbergen, toen het woedende

dier eenen verschrikkelijken beet naar mij deed.

Hierdoor geraakte evenwel zijne slagtanden zoo diep

in den boom, dat het hem onmogelijk was dezelven

er uit te trekken om mij eenen tweeden hap toe te

brengen. Ha! ha! dacht ik, nu zal.ik u spoedig meester

zijn! Dadelijk nam ik eenen steen, en hamerde zijn

verdedigingswerktuig zoo vast in den boom , dat hij

niet.de minste beweging konde maken. Hierop begaf

ik mij naar een naburig dorp, voorzag mij van het

noodige touw en van eenen wagen, en vervoerde hem

zoo doende, goedgebonden, levend naar mijn huis.
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. X1.

Hij plant. eenen kersenboom op het hoofd van een hert.

hebt ongetwijfeld ,

  

mijne Heeren , wel

0

‘Î;(' eens hoorcnspreken

  

‘y“ ‘ ‘ I. ‘

ï ‘ ‘< ’
‘ van den heiligen Hubertue , de

" schutspatroon der boogschutters en

jagers , en van het hert dat zich aan hem

vertoonde in de wonden der Ardennes,

hetwelk het heilige kruis tusschen zijne

hoorns droeg. Ik heb dan ook niet

ontbroken , dezen grooten heiligen, iederjaar,

‘ ‚* in goed gezelschap, mijnen verschuldigden

eerbied te‚bewijzen. Duizendmaal heb ik hem

met zijn hert in de kerken en op het schild zijner ridders

afgebeeld gezien, zoodat ik op mijne eer en mijn

geweten, als braaf jager, u naauwelijks ontkerinen

kan , of er eertijds dergelijke herten, meteen kruis

op het hoofd, bestaan hebben, of nog wel heden ten

dago aanwezig zijn. Doch in plaats van op dit punt

verder door te dringen, zal ik u liever verhalen wat

ik met mijne eigene oogen aanschouwde. Eens, nadat
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_ ik al mijn lood verschoten had, kwam er een hert

opdagen , het schoonste wat ik ooit gezien heb. Het

wierp een’ schalksehen blik op mĳ. alsof het wist dat

mijn kogelzak ledig was. Oogenblikkelĳk evenwel

laadde ik mĳn geweer met kruid , deed er eene handvol

kersenpitten op , waarvan ik, zoo spoedig zich zulks

doen laat, het vleeseh afat. Hiermede nu gaf ik hem

de volle lading voor het voorhoofd , tussehen de hoorns.

Het wankelde even , door het schot bedwelmd , herstelde

zich echter spoedig, en ontsnapte door het kreupelhout ,

met al de snelheid , de vrees gewoonlĳk eigen. Een

jaar of twee daarna bevond ik mĳ in hetzelfde boseh

ter jagt, en ziet! wat kwam er te voorschijn? een

voortreffelijk hert met eenen meer dan tien voet

beogen kersenboom op zĳnen kop. Dadelĳk herinnerde

ik mĳ mijn eerste avontuur, en het dier als een reeds

lang verkregen eigendom besehouwende, legde ik

het, door ‘een goed getroffen schot, onmiddelĳk ter

neder. Hierdoor kwam ik te gelĳkertijd aan een diner

en een dessert: want de kersenboom was beladen met

de schoonste vruchten van de wereld. Zou men, na dit

alles, nu niet kunnen veronderstellen, dat een of

ander vroom jager , een abt of bisschop , op dezelfde

wijze in het hoofd van het hert van ‘St. Hubertus

de kiem van het kruis geplant heeft? Het onderzoek

hiervan laat ik evenwel aan de geleerden over, die

de oorzaak van dit wonderwerk willen doorgronden;
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terwijl ik mij alleen bepalen zal u een ander voorval

mede te deelen , hetwelk mij ter zelfder tijd overkwam.

Xll.

Hij doet eenen beer , even als eene bom, uit

elkander springen.

namelijk, tegen

het vallen van

  

den avond, in een uitgestrekt‚poolsch

wond , en had al mijn kruid

‘ verschoten, toen mij, op mijnen terugtogt ,

geheelonverwachts een’ontzettend grooten

beer bejegende, met vlammende oogen ,

geopenden muil, en gereed mij te

verslinden. Te vergeefs doorzocht ik alle

mijne zakken naar kruid en lood. Niets

vond ik dan twee vunrsteenen, die men in

geval van nood soms wel eens mede neemt. Mijn

besluit was dadelijk genomen: een dezer steenen wierp

ik hem uit al mijne magt in den geopenden bek,

zoodat hij tot in de ingewanden van het dreigende
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dier doordrong. De verschrikte beer draaide zich

onderscheidene malen om, niet wetende wat er met

hem voorviel. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik ,

en slingerde hem den tweeden steen’van achteren in zijn

ligehaam, en wel met zooveel geluk, dat de twee

steenen elkander zoodanig raakten, dat zij vuur gaven,

en de beer met een’ geweldigen schok uitéén sprong.

Hoewel ik ook ditmaal het geluk had hier heelhuids

af te komen , zoo wenschte ik toch niet voor de tweede

maal zulk een voorval te ontmoeten, of ook zonder

andere verdedigingsmiddelen weder met eenen beerin

‘ aanraking te komen.

 

 



Xlll.

Bij overwint eenen beer door zijne

tegenwoordigheid van geest.

‘ o

\ et scheen evenwel
. ‚ \

 

 

6", mijn noodlot te

‘_ * ‚‚ ; / ‘ zĳn,datde wildste

.l ‘ i‚‚_:‘‚f—( ‘ en gevaarlĳkste dieren mĳ juist dan

‘1‘Î\ aangrepen, Wanneer ik niet in staat

q‘_‘ was mĳ te verdedigen, even als of hun

îg instinkt mĳne weerloosheid verraadde.

Î‚’l'i‘ ’
v-':_‚ ‘4.7‘ 7.00 had ik eens juist den steen van mĳn

Î É‚"; ‘ geweer afgeschroefd,om ereenennieuwen
{, i W_ op te zetten, toen een reusachtige beer op

“\\ mĳ afkwam. Alles wat ik nu doen koude

“ 'was in allerĳl op eenen boom de vlugt te

nemen , om mĳ aldaar tot verdediging voor te

bereiden. Ongelukkiger wĳze evenwel viel, door het

overhaaste opklimmen, mĳn jagtmes naar beneden,

en nu had ik niets, 9m de schroef, die buitendien

zeer zwaar ging, te sluiten. De beer was reeds tot

aan den boom genaderd , en ieder oogenblik verwachtte

ik dat mĳ naar boven volgen zonde, om mĳ te

verslinden. Alsnu moed geschept, dacht ik, want het

gaat op leven of dood; doch wat moest ik doen? Mĳ
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vuur uit de oogen te slaan, zoo als ik vroeger wel

gedaan had , dit wilde ik niet gaarne weder beproeven,

wijl ik daardoor eene oogontsteking bekomen had,

die nog niet genezen was. Alles ter wereld zoude ik

gegeven hebben om weder in het bezit van mijn mes

te geraken, doch geen middel schoot mij te binnen.

Eindelijk kwam ik op eene gedachte die even zonderling

als gelukkig was. Ik haalde namelijk mijne veldflesch

voor den dag, goot met een fijn straaltje den brandewijn

naar beneden, in de rigting van het mes , dat als

schroevendraaijer dienen moest, en daar het, zoo als

u bekend is, in Rusland buitengemeen koud is, zoo

had ik het geluk, den brandewijnstraal aan het mes

te zien vastvriezen. Alsnu trok ik voorzigtig den ijsdraad

omhoog, en bekwam zoo mijn jagtmes terug.

Juist was mijn geweer in orde en met twee kogels

geladen, toen meester Bruin zijnen kans meende waar

te nemen. Hij werd evenwel zoo hartelijk en welgemeend

door mij ontvangen , dat brullende naar beneden

viel en voor altijd het boomklimmen vergat.
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XIV.

Hij keert eenen wolf het binnenste buiten.

ven zoo werd ik,

op een’ anderen
‘ 1‘.-'

" tijd , onverwachts

  

door eenen uitgehongerden wolf

overvallen. Hij schoot mij zoo digt

op het lijf, dat ik den tijd niet had

op hem aan te leggen, noch mijn

jagtmes te trekken. Ik sloot dus krachtig

mijnen vuist, stak hem dien in den

gapenden hek, en stootte zoo diep door.

Í“ dat hij zijne tanden in het geheel niet

gebruiken konde_, want mijn arm was tot

aan den schouder in zijn ligchaam. Doch wat nu te

doen? Ik verzeker u dat het mij in het geheel niet

aangenaam was , mij zoo en face van eenen woedenden

wolf te bevinden. Gij begrijpt dan ook dat wij elkander

niet zeer vriendelijk aanzagen. Z00 ik mijnen arm

terugtrok, was het onvoorwaardelijk gedaan met mij,

want ik las zeer duidelijk in de oogen mijner tegenpartij

zijn voornemen omtrent mijne persoon. Mijn besluit

was dan ook dadelijk genomen. Ik vatte zijne ingewanden,
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keerde hem met eenen geweldigen ruk, even als eene

handschoen het binnenste buiten, en slingerde hem

ter aarde, waar hij dood bleef liggen.

XV.

Zijn mantel wordt. door dolheid overvallen.

 

  

‚l. "Â‘ ”"?'Î < "ì “ ‚’

fi ‘ „ ’ ’ ’ @Ë 0e spoedig en zeker

‚1 ° \ mij dit middel ook

j_ jf'"‘. ‘ „ gelukte , zoo had ik

u \ hetzelve toch niet gaarne Willen

beproeven aan eenen dollen hond,

dien ik , eenigen tĳd later, in een klein

’ ‘ straatje te St. Petersburg ontmoette

‚‚ Loop, wat gĳ kunt! dacht ik, en om

des te beter voort te komen, wierp ik

‘ mijnen mantel naar het dier, en vlugtte in

“ ’ huis. De dog vermaakte zich een oogenblik

met in dit kleedingstuk te bĳten, en liep

weder voort, waarop ik den mantel door mĳnen

knecht liet terughalen en in mĳne garderobe

ophangen. Eenige dagen later werd ik geweldig

verschrikt, door het geschreeuw van mijnen bediende ,

  

  

‘ .’1‚'
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die uit al zijne magt riep: «Mijn God, Heer Baron,

kom toch eens hier, uw mantel is dol!» Ik begaf

mij schielijk naar boven , en vond alle mijne kleederen

door elkander en aan stukken gescheurd. De deugniet

had het op een haar na geraden: mijn mantel was

dol. Juist op het oogenblik dat ik binnen trad zag ik

hem mijn’ galarok verscheuren, zoodat het gouden

borduurwerk aan flarden er hing. Ik trok dadelijk

mijn’ degen, terwijl de knecht mijne karvuats nam , doch

wij hadden goed spreken, de dolzinnige was niet

tot bedaren te brengen. Zijne woede, integendeel,

vermeerderde naarmate wij hem zochten te straffen;

ik was dus verpligt hem te laten begaan , en kwam

er met het verlies van geheel mijn toilet af.
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XVI.

Eenige bijzonderheden betrekkelĳk de merkwaardige honden

en paarden van den vrijheer.

u alle deze

gevallen , mijne

  

. Heeren , waarvan

ik , hoewel soms ook ter naauwernood,

doorgaands toch nog al gelukkig

afkwam, hielp mij vooral het toeval,

dat ik dan ook door bedaardheid en

tegenwoordigheid van geest, zeer tot

mijn voordeel wist te gebruiken. DeZe

men weet, het geluk van den jager, den

zeeman en den soldaat uit. Het is evenwel

een slecht generaal, admiraal of jager , die zich altijd

op het toeval of het goed geluk zoude willen verlaten ,

zonder zich om de soms zoo noodige listen te

bekommeren , noch zich van die werktuigen te voorzien ‚

waarvan men steeds een goed gevolg te wachten heeft.

Van zulk een gebrek kan mij wel niemand beschuldigen ,

’ want men heeft mij altijd als een voorbeeld aangehaald ,

zoowel wegens de voortreffelijkheid mijner paarden ,

 

 



30

  

honden en wapenen, als ook wegens de behendigheid

welke ik had om mĳ daarvan te bedienen, zoodat ik

mĳ wel beroemen mag, in alle bosschen, landen en

vlakten , welke ik bezocht heb , mĳne nagedachtenis

vereeuwigd te hebben. Ik wilu dan niet tot vervelens

toe onderhouden over alle de bĳzonderheden mĳner

paardenstallen, hondenhokken en wapenzalen , zoo als

dit de gewoonte is van de stal- en jagtknechts; maar

zal mij alleen bepalen van twee mĳner honden te spreken,

die zich bĳzonder in mĳne dienst onderscheiden hebben.

Nimmer zal ik die twee wonderdadige dieren vergeten ,

al word ik zoo oud als Mnrnussrnu. Daarom zal ik

u dan ook het een en ander van hun mededeelen.

De een was een staande hond, zoo onvermoeid , zoo

gehoorzaam en zoo voorzigtig, dat iedereen die hem

zag mĳ daarom benĳdde. Dag en nacht koude ik hem

gebruiken; want des nachts hing ik hem eene lantaarn

aan den staart, en dan jaagde ik even zoo goed , en

soms nog wel beter, dan op klaarlichten dag.
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XVII.

Wederwaardigheden op eene jagtpartij , waardoor hij bijkans

zijne vrouw en zijnen hond verloor.

  

A ‘ haar verlangen te

kennen , om eens mede terjagt te gaan.

Ik reed vooruit om, zoo mogelijk,

‘ eenig wild op te sporen , en het duurde
/‘«“"d““ii "T dan ook niet lang of mijn hond bleef

5 staan voor eenige honderde patrijzen.

‚ Ik wilde niet schieten, om liever dezen

’ buit aan mĳne vrouw over te laten, die mij

‘‚." ’ ’ _ te paard met mijnen luitenant en een’ mĳner

V bedienden volgde. Doch hoe lang ik ook

wachtte , niemand kwam er opdagen. Eindelĳk maakte

ik mĳ zeer ongerust,keerde om , en hoorde halfweg,

een beklagenswaardig en smartelijk gesteun. Hoewel

het mij voorkwam dat dit gekerm in de nabijheid

moest zĳn , zoo was er toch in den ganschen omtrek

niets te zien. Ik wist niet waaraan dit geheimzinnig

en onverklaarbaar geluid te moeten toeschrĳven , toen

plotseling het denkbeeld bĳ opkwam, om van het
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paard te stĳgen , en met mijn oor op den grond te

leggen, om des te beter deze zaak te onderzoeken.

Nu hoorde ik niet alleen dat deze klaagtoonen onder

uit den grond opkwamen, maar herkende ook ten

duidelijkste de stem mijner vrouw en die harer geleiders.

Te gelijkertijd zag ik , dat zich , niet ver van daar, de

opening eener steenkolengroef bevond, en nu leed

het bij mij geen’ twijfel of mijne vrouw, de luitenant

en de stalknecht waren er ongelukkigerwijze ingestort.

Dadelijk zette ik mij weder te paard ‚ en ijlde in vallen

galop naar een naburig dorp , om de mijnwerkers op

te zoeken, wien het eindelijk gelukte, de zich in

dezen negentig voet diepen groef, bevindende personen ,

het daglicht weder te schenken.

Eerst werd de rijknecht gered, toen zijn paard,

vervolgens de luitenant met zijn paard, en eindelijk

mijne vrouw met haren arabischen klepper. Het

wonderbaarste van de geheele zaak is , dat, door dezen

verschrikkelijken val , noch menschen , noch paarden

zijn omgekomen, uitgenomen eenige ligte verwondingen,

die evenwel van geene groote beteekenis waren; hoewel

echter allen eenen onuitsprekelijken angst hadden

doorgestaan, Aan de jagt was dan nu ook niet meer

te denken , zoo als gij wel veronderstellen kunt, en

daar gij , zoo als ik vermoed , mijnen hond , gedurende

dit verhaal, wel vergeten zult hebben , zoo zult gij

het mij ook niet kwalijk nemen, dat ik, na het
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voorgevallene, in het geheel niet meer aan hem

dacht.

XVIII. .

Op welke wijze bij zijnen hond terug vond.

ijne dienstpligt

vorderde dat ik

mĳ den anderen

 

 

roegtĳdig op reis moestbegeven,

‘ waarvan ik eerst na verloop van

eertien dagen terugkwam. Naauwelĳks

was ik eenige uren te huis toen ik mĳne

Diana vermiste. Niemand had zich om

‘ “=’-‘. " haar bekommerd, want allen meenden

‘ dat mĳ gevolgd was, en nu was zĳ, tot

_, 0 mĳn groot leedwezen , nergens te vinden‚

„.‚. ĳ, Eindelĳk kwam de gedachte bĳ mĳ op,

dat mijn hond welligt nog bĳ de patrĳzen kende zĳn.

Dadelĳk liet ik mĳn paard zadelen, en begaf mĳ

derwaarts. De vrees hem verloren te hebben en de

hoop hem weder te vinden, gaven mĳ vleugelen.

Pijlsnel vloog ik over den weg, en spoedig had ik
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het onuitsprekelĳk genoegen het trouwe dier terug te

zien. Hĳ stond nog in dezelfde houding waarin ik hem

verla_ten had, toen ik, veertien- dagen geleden , mĳne

vrouw te hulp snelde. «Pas op!» zeide ik hem,

‚dadelijk volbragt hĳ het hem gegeven bevel , en ik

bekwam , door één schot, vijf-en-twintig patrijzen. Het

arme dier kon evenwel naauwelĳks tot mĳ komen,

zoo uitgehongerd en afgemat was het. Om hem mede

naar huis te krĳgen, moest ik hem op mĳn paard

nemen , en gĳ kunt u ligt verbeelden dat ik mĳ dit

ongemak gaarne getrooste. Nadat ik hem eenige dagen

zorgvuldig verpleegd had, was hĳ weder even frisch

en vrolĳk als vroeger, en eenige weken later was ik

in staat een raadsel op te lossen, wat mĳ, zonder

hem , welligt altĳd onverklaarbaar zonde zijn gebleven.
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X1X.

Belangrijke hazenjagt.

i"““

  

— (‘‚‚1>’ _ __

\ ‚‚ jaagde namelijk
‚‚ ‘û,{‘ù_ s -

.
‚, ,‚ 5‘

’a
’‚i ‘,’ì‚& twee geheele dagen

“5" \‘Ë‘““ eenenhaasachterna,

.“‘ ’ d00h al mĳne moeite was vruchteloos.

  

Hoewel mijn hond hem iederoogenblik

den voortgang belemmerde, zoo konde

ik hem toch nietonder het schot krĳgen.

Daar mĳ dit ook als iets bovennatuurlĳks

’‚_' toescheen, zoo heb ik toch nimmer aan

\"Î‘j‚">.“ tooverĳ kunnen gelooven, want ik heb in

mĳn leven te veel buitengewoons gezien,

\ om mĳ aan deze zwakheid schuldig te maken.

Eindelĳk , na eene ongeloofelĳke inspanning en

vermoeijenis, gelukte het mĳ, hem met mijn geweer

te bereiken. Ik brande los, bĳ stortte neder, en wat

meent gĳ dat ik vond? Een haas met vier pooten

‘ onder het lĳf, en vier op den rug. Waren nu de

twee onderste paren moede, zoo wierp hĳ zich, even

als een bekwaam zwemmer , die beurtelings op buik

en rug kan zwemmen , ten onderste boven, en liep
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zoo met dit nieuwe vervoertuig weder met eene

versterkte snelheid voort.

Nooit heb ik zulk eenen haas meer gezien, en ik

zoude hem ook niet meester zijn geworden, zonder

de buitengewone vlugheid van mijnen hond. Diana

is eenig in hare soort. Echter bezat ik eenen windhond

die met haar om deze eer wedijverde. Dit dier was

minder om zijne schoonheid merkwaardig, dan wel

om zijne verwonderenswaardige vlugheid. Zoo gij het

gezien had , mijne Heeren , zoudt gij u niet verwonderd

hebben, dat ik dat beest zoo zeer lief had, en ook

zoo gaarne met hem jaagde. Hij liep zoo snel, zoo

dikwerf, en zoo lang in mijne dienst, dat hij zich de

pooten tot digt onder het lijf wegliep, waardoor ik

hem in dan laatsten tijd zeer goed gebruiken koude

voor de konijnenjagt, in welke hoedanigheid hij mij

dan ook nog verscheidene jaren diende.

Beppa, toen hij nog als windhond fungeerde, —

veroorloof mij 11 te zeggen dat het eene teef was, -—

vervolgde eens, zonder ophouden, eenen haas, die

mij buitengewoon zwaar en dik voorkwam. Het deed

mij leed voor mijn arme beest, want het moest jongen

werpen , en toch wilde het nog even vlug loopen als

vroeger. Slechts niet dan in de verte koude ik met mijn

paard volgen. Eensklaps hoorde ik een geblaf, als van

eene gansche troep honden „doch zoo zwak en teeder ‚

dat ik niet wist wat ik hiervan denken moest. Toen ik
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echter naderbĳ kWam, zag ik hetvolgend ongehoord

schouwspel.

De baas, vermoeid door het onophoudelĳk najagen

van Beppa , had onder dezen verschrikkelĳken wedloop

gejongd; mĳn hond verkeerde in hetzelfde geval, en

wat zeer toevallig was, de beiderzĳdsche jongen waren

ten zelfden getale. De kleine baasjes hadden zich,

instinktmatig , op de vlugt begeven , de jonge honden

zaten hen wederkeerig achterna, en vingen hen ook

allen. Op deze wĳze had ik, op het einde van de

jagt, zes hazen en zes bonden, hoewel ik met één’

begonnen was.
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xx.

De Vrijheer maakt evolutien te paard op eene theetafel.

eze zonderlinge

hond zal mĳ

even zoo in het

  

" geheugen blĳven als een voortreffelĳk

’ paard, dat ik ter zelfder tĳd bezat,

en hetwelk met geen goud te betalen was.

‚‘ ' Hiervan Werd ik door een bĳzonder
“M ‘_‘T toeval eigenaar, en waardoor ik tevens

’ ’ gelegenheid had mijne kunst in het

  

: ‘ rĳden, tot mĳnen niet geringen roem, te

" ;‘ì‘‚<‘ toonen. Eens namelĳk was ik op het prachtig

landgoed van den Graaf Pazonorsxr in

Lithauwen. De avond begon te vallen toen de dames

"zich aan de theetafel bevonden. Hoewel al de Heeren

zich naar den hof begaven om een jong schoon paard

te bewonderen , dat de Graaf gekocht had, zoo bleef

ik echter in het gezelschap der vrouwelĳke schoonen.

Plotseling hoorden wĳ een ĳselijk geschreeuw: allen

schrikten. ‘

Ik ĳlde de trappen af, begaf mĳ naar den hof, en

vond het paard zoo wild en ontembaar, dat niemand
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het beest durfde naderen , veel minder het beklimmen.

Daar stonden de onverschrokken ruiters , geheel

ontsteld, niet wetende wat hun te doen stond. De

vrees en de ongerustheid waren op ieders gelaat te

lezen, toen ik mij met éénen sprong op het paard

'wierp, dat door mijne onversohrokkenheid niet alleen

verrast en als het ware betooverd was, maar ook

spoedig tot bedaardheid en gehoorzaamheid geraakte.

Ik was het zoodanig meester , dat ik, om de dames

mijne rijkunst des te beter te toonen, en haar tevens

de moeite te sparen naar beneden te kernen , het paard

dwong door het raam van de salon te springen, waar

ik eenige toeren stapvoets , in draf en in galop deed.

Eindelijk sprong ik met hetzelve op tafel, en maakte

daar in het klein de geheele rijschool door. Ik mende

het met zulk eene vaardigheid, dat ik noch glazen ,

noch kopjes brak. Door deze behendigheid kwam ik

zoo zeer bij den Graaf en de dames in de gunst, dat

hij mij met zijne gewone hofl‘elijkheid, het paard

ten geschenke gaf. Ik nam het aan als een

aandenken van zijne vriendschap, en bediende er mij

bewonderenswaardig mede in den oorlog tegen de

Turken, die eenigen tijd daarna onder het bevel van ‘

den generaal Mumou gevoerd werd. ’

 

 

 



XXI.

Zijne heldendaden in den oorlog tegen de Turken.

‚ en aangenamer

geschenk had men

 

 

' mĳ welnietkunnen

maken, te meer daar mĳ het bezit

van dit dier, zoo veel goeds van

eenen veldtogt voorspelde, waarin ik

. als vrĳwilliger mĳn proefstuk wenschte

‘,\,‚‚z ’ . af te leggen. Een paard zoo gehoorzaam ,

" ‚. sgĳ‘ moedig en vurig van aard , te gelĳker

tĳd een schaap en een Bueephalm 1) moest

" mĳ ten allen tĳde herinneren aan de pligten

van een trouw soldaat, en aan de heldhaftige

daden van den jeugdigen ALEXANDER , in zĳne roemrĳke

veldtogten.

Het doel van dezen strĳd was onder anderen, om

de eer der Russische wapenen, die in den veldtogt

onder Czaar PETER, aan de boorden van de Pruth,

eenigzim geleden had , weder te herstellen. slaagden

volkomen in 'onze wederwraak door verscheidene

1) Aldus wordt het paard van ALEXANDER genoemd.
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bloedige en roemrĳke veldtogten, tegen de Ûttomazmen,

onder aanvoering van den vermaarden en heldhaftigen

veldheer, waarvan ik vroeger reeds melding heb

gemaakt.

De pligt en de bescheidenheid verbiedt het den

ondergeschikten zich groote en zegenrĳke daden toe te

schrijven, waarvan de roem , onaangezien hunne

andere , soms wel niet loffelĳke hoedanigheden ,

gemeenlĳk den bevelhebbers toekomt, of, hoe ook ten

onregte ‚ toegeschreven wordt aan koningen en vorsten ‚

die nooit anders gereken hebben dan het kruid van

vuurwerk , die nooit eenen veldslagbebben bĳgewoond ,

maar soms alleen militaire manoeuvres of paraden

gezien hebben.

Ik wil dan ook geene persoonlĳke aanspraak maken

op den zegen dien wĳ op den vĳand behaalden.

deden gezamenlĳk onzen pligt , en dit is een woord,

‚dat in de taal van alle vaderlandsgezinden , van alle

soldaten, in het kort, van alle heldhaftige mannen,

eene veelomvattende uitdrukking is, een uitdruk van zeer

gewigtigen inhoud en belang , hoewel de grootste hoop

der gemeene Ioonlrekkers de beteekenis daarvan niet

begrĳpen. Wat mij betreft, ik had een korps huzaren

onder mĳn kommando , waarmede ik op verscheidene

oxpeditiën los ging, en die aan mĳne dapperheid

waren overgelaten. Daarom wil ik den goeden uitslag

hiervan niet alleen aan mĳ toeschrijven, maar in alle
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billijkheid gaarne doelen met die brave strijdmakkers ‚

die ik tot den room en de verovering geleidde.

 

XXII.

Zijn paard wordt aan twee stukken geslagen , zonder

dat hetzelve ophoudt met loopen.

 

  

SL“ '. p zekeren dag dat

”\
‘

\ ..

—..‘-„; 3’wg het Turksche
«‘ ./

’\ ‘ "Ĳ ‚

‚ ’_ ‘_""*\ leger binnen hunne

verschansingen in Oczakow terug

dreven, werd onze voorhoede zeer

  

,\ duivel hebben overgegeven. Ik was op
  

\ eene der eerste voorposten geplaatst,

en zag den vijand in eenen'dikken wolk

van stof, op mij aanrukken. waardoor ik
  

/ geheel onzeker was van hun getal en

voornemen. Mij in eenen zelfden stofwolk te wikkelen ,

zoude welligt eene krijgslist geweest zijn, doch hierdoor

kwam ik niet verder , en buitendien , dan had ik geheel
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het doel gemist waarom ik mĳ hier bevond, met

namelijk al de bewegingen van het vĳandelĳk leger

na te gaan. Ik liet dan mĳne tirailleurs zich op den

regter en linker vleugel van mĳn korps uitstrekken,

en beval hun zoo veel stof te maken, als maar mogelĳk

was. Ik zelf evenwel reed regt op den vĳand los, oni

hen des te beter in oogenschouw te nemen. Toen ik

hen echter bĳkans bereikt had, trokken zĳ geheel

in wanorde terug, uit vrees voor mĳn hoopje volk ,

dat zij voor een groot aantal ruiters hadden aangezien.

Nu was het tĳd ben dapper aan te vallen. Ik gaf

mĳne bevelen, en wij wierpen ons moedig op den

vĳand. verstrooiden hen geheel, rigtten eene

geweldige nederlaag aan, en dreven hen niet alleen

in de vesting terug, maar drongen er ook zelf in

door , terwĳl wĳ hen zoo vernielend achterna jaagden,

dat zĳ, door de tegenovergestelde poort, weder de

vlugt namen.

Daar mĳn paard eene buitengewone vlugheid bezat,

zoo was ik een der eersten die de vlugtenden achterna

zat, en toen ik zag dat zĳ door den anderen uitgang

der stad weder ontsnapten, achtte ik het raadzaam

op het plein der markt halt te maken, ten einde

alle mĳne manschappen te vereenigen. Ik hield dus

stil; doch stelt u mĳne verwondering voor , mĳne

Heeren, toen ik noch trompetter , noch een mĳner

huzaren rondom mĳ zag. Zouden zĳ zich in andere ‚
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straten verspreid hebben? of wat is er van hun

geworden ? dacht ik.

Ondertusschen konden zij, naar mijne meening.

onmogelĳk veraf zĳn, en moesten spoedig inhalen. In

afwachting hiervan, reed ik met mijnen Lithamoer naar

eene, midden op de markt zich bevindende waterput,

en liet hem drinken, want hĳ was geheel ademloos

en geweldig ontsteld. Hij dronk onbegrĳpelĳk veel,

en scheen zich niet te kunnen verkwikken. Ik begreep

niets van dezen onnatuurlĳken dorst, en verwonderde

mĳ niet weinig, toen ik eindelĳk bemerkte, dat het

evenwel eene zeer begrĳpelĳke zaak was. Want,

omziende naar het aanrnkken van mĳne lieden, zag

ik, ja, wat gelooft gĳ, mĳne Heeren? Het geheele

achterste gedeelte van mĳn paard, de ruggegraad en

lendencn waren weg, en glad afgesneden. Daarom liep

dan ook het water van achteren even zoo schielĳk

weder uit, als het er van voren was ingekomen,

zonder dat het dier in het minst zijnen dorst leschtc_.
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XXIII.

Op welke wijze de twee stukken van het: paard weder

aan elkander verbonden worden.

 

0e zulks geschied

was , bleef een

 

 

volkomen raadsel

voor mij , tot eindelĳk mĳn oppasser

van den tegenovergestelden weg.

waarvan ik gekomen was, kwam aanrijden,

enmij onder eenen stroom van welgemeende

_} gelukvvenschingen en krachtige vloeken,

het navolgende berigtte. Toen ik den zoo

ongeregeld vlugtenden vijand tot in de stad

“11 "“ naholdo, had men plotseling de valpoort

nedergelaten. om er mĳ buiten te sluiten.

Ik was evenwel reeds te ver gevorderd dan dat hun

deze list gelukte ‚ want bevond mij reeds half onder

de poort, toen dezelve omlaag gelaten werd. Door de

zwaarte echter der valdeuren was mĳn paard door

midden gesneden, zoodat het achterste gedeelte

van hetzelve was achter gebleven , hetgeendoor zijn

woedend en onophoudelĳk achteruitslaan eerst nog
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eene verschrikkelĳke verwoesting aanrigtte, en toen

zegepralend naar eene in de nabĳheid gelegene weide

was voortgesneld, waar ik het vermoedelĳk nog

vinden zoude. Omniddelĳk draaide ik mĳ om, en

reed met dat gedeelte van het paard , hetwelk mĳ nog

whs overgebleven ‚in vollen galop naar de aangeduide

plaats‘. Tot mĳne niet geringe vreugde vond ik dan

ook de andere helft terug , en toen ik overtuigd was

dat in beide de gedeelten van dit wonderdier nog

leven aanwezig was, liet ik dadelĳk onzen veearts

komen, die deze twee stukken, zonder zich te bezinnen,

met uitspruitsels van eenen laurierboom weder aan

elkander voegde. De wond genas gelukkig; doch

eenigen tĳd later gebeurde er iets dat slechts dit

beroemde beest alleen koude overkomen. De laurier

namelĳk vatte wortel in zĳn lĳf en begon te bloeĳen ,

zoodat ik kort daarop menigen rid deed met een

priëel van het sehoonste lommer boven mĳn hoofd.

Nog moet ik u hier in het kort eene kleine ontdekking

mededeelen , die ik door dit voorval had. Ik had zoo

lang en onophoudelĳk op den vĳand doorgehouwen,

dat mĳn arm niet meer stil koude blĳven, maar nog

altĳd door de lucht wilde heensabelen , niettegenstaande

de vĳand reeds over alle bergen was. Om mĳ dan

niet bloot te stellen mĳ zelven‚ noch mĳne lieden

die mĳ te digt naderden , te kwetsen, was ik genoodzaakt

mĳnen arm , gedurende de acht eerste dagen, in_eenen
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doek te dragen, even ‚als of dezelve gebroken of in

stukken gehouwen was.

 

XXIV .

De vrijheer rijdt op eenen kanonkogel door de lucht,

om het vĳandelijk leger te bespieden.

en man die zulk

een paard weet te

berĳden als mĳn

Lít/muwar was, moet gĳ, mĳne

  

‚l

  

‚3. “
Heeren, ook wel in staat rekenen,

. Ê;f‚e>‘&r tot het uitvoeren van een ander rĳ- of

" ‘ -‚ . spring-toertje, hoewel hetu ook eenigzins

‘mâ ’ ‘ fabelachtigzaltoeschĳnen.Wĳbelegerden

" ‚à namelĳk zekere stad , waarvan de naam

mĳ ontgaan is. De veldmaarschalk hechtte

““.\ er een groot gewigt aan met den staat der

zaken in de vesting bekend te worden. Het

was uiterst moeĳelĳk, ja bĳna onmogelĳk, door alle

voorposten, wachten en verschansingen te geraken,

en bĳgevolg viel er niet aan te denken , hierdoor eenig

resultaat te bekomen. Welligt te veel op mĳnen moed
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en ijver vertrouwende, plaatste ik ‚mij naast een der

grootste belegeringstukken, op het oogenblik dat het

schot naar den vijand zoude gelost worden, en sprong ,

in een’ wip ‚ op den kogel, in de hoop mij aldus in

de stad te doen dragen. Ik had de luchtreis evenwel

nog niet half afgelegd, toen ik over mijn waagstuk

begon na te denken. Mijn doel bereiken zoude ik wel,

doch hoe moest ik terug komen? Ongetwĳfeld zoude

men mij voor een’ spion houden , en dus niet in gebreke

blijven mij een touw om den hals te knoopeu. Dit

was geen veld van eer waarop een Muucnnausmv kon

of wilde sterven.

Na deze en dergelijke overdenkingen , nam ik een

dadelijk besluit, en maakte vaneene gunstige gelegenheid

gebruik, die zich toevalligerwijze aan mij voordeed.

Een vĳandelijke kogel namelijk snorde mij digt voorbij ,

en was bestemd voor de belegeraars. Zonder te

bedenken sprong ik schielijk van den een’ op den

ander’ over, en kwam, hoewel ook onverrigterzake,

gezond en wel bĳ de mijnen terug.

 

 





-
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XXV.

springt met zijn paard door de nedergelaten

glazen eener koets.

ven gemakkelijk

en vlug als ik in

het springen was,

  

was het ook mijn paard: heggen
  

‘‚"‘ “" noch slooten hielden het dier terug.
‘ 1a

;‘;7‚.î Hg ging altijd regt door ZIJIIBII iveg,

"_’ =‘— . zonder een' duim breed af te Wt_]k6fl._
l

_ Eens jaagde ik een’ baas achterna, die

‚‘ ‚. -

__ 33‘ om mij te ontsnappen, dwars over den

  

‘ grooten weg liep , om in een veld te komen.

\ ‘\ Eene koets , waarin twee dames gezeten

9 ' waren , rolde juist over den straatweg tussehen

den haas en Mijn paard zette zoo snel en met

eenen zoo welberekenden sprong door de koets heên,

waarvan de raampjes waren nedergelaten, dat ik

naauwelijks den tijd had mijnen hoed af te nemen,

en de zich daarin bevindende schoonen beleefdelijk

vergiffenis te vragen voor deze mijne vrijheid.
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XXVI.

Hij trekt xich zelven‚ benevens zĳn paard, uit een moeras,

door zich aan zĳnen staart op te Iigten.

00 wilde ik op

eenen anderen tijd

  

over een moeras

‘ ‘ springen, dat mij op het eerste gezigt

” "'Î"’ niet zoo breed voorkwam, dan ik

hetzelve bevond , toen ik bĳna halfweg

was. Midden in den sprong wendde ik

om , en bragt mijn paard weder terug

op de plaats van waar ik vertrokken

"Ê=‘ was.‘_"lk waagde het ten tweeden male , doch

'‚‘î;;”‚ nam ook nu mijnen sprong te kort, zoodat

Q°j ik, digt bij den tegenovergestelden oever

tot aan den hals in de modder zakte. Zonder mijne

gewone tegenwoordigheid van geest, zoude ik zeker_

zijn omgekomen. Ik redde mij echter uit ditdreígend

gevaar door de sterkte van mijnen arm, daar ik,

mijn paard tusschen de beenen sluitende, mij aan den

staart van mijne goed op het hoofd bevestigde pruik

opligtte, en mij zoo uit het moeras trok.

—<»@p—_
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XXVII.

Hij wordt door de Turken gevangen genomen, en doet

een uitstapje naar de maan.

ndanks mĳnen

moed en mĳne

beradenheid , in

weêrwil van mĳne vlugheid en de

/ snelheid van mĳn paard , en in spĳt

van onze wederzĳdsche behendigheid en

— ’ sterkte, ging het mĳ, in den oorlog

\; tegen de Turken, niet altĳd zoo als ik

\

  

"is; -. “ wel gewenseht had, ja“, zelfs had ik het

. ongeluk krĳgsgevangen te worden gemaakt,

‘=‚‚ ’ en wat nog erger was: ik werd, volgens de

Turksche gewoonte, als slaaf verkocht.

Tot dezen staat van vernedering gebragt, schenen

mĳ mĳne bezigheden waartoe ik gedwongen was,

zeer zwaar en hard toe, en hetgeen mĳ als het

onverdragelĳkste voorkwam , was de verveling en de

vreemdheid van het mĳ opgelegde werk. Want verbeeldt

u, dat men mĳ bevolen had, iederen morgen de bĳen

van den Sultan naar het veld te brengen, ze aldaar

den ganschen dag op te passen, en des avonds weder
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naar huuue korven te bezorgen. Op zekeren avond

vermiste ik eene der bijen van den zwerm. Eerst

meende ik verkeerd geteld te hebben, toen ik evenwel

dadelijk bemerkte dat zij door twee beeren was

aangevallen , die haar den honig zochten te ontnemen.

Daar ik geen ander wapentuig had dan mijne zilveren

hakbijl, die het onderscheidingsteeken is der tuinlieden

en landbouwers van den Sultan, zoo wierp ik dit

werktuig naar beide de roovers, in de hoop hen

daardoor te verschrikken en op de vlugt te jagen. En

waarlijk, het gelukte mij de arme bij van hare

aanvallers te bevrijden; doch door eene ongelukkige

en al te sterke beweging van mijnen arm, had ik

de bijl eene zoodanige kracht gegeven , dat zij zoo

hoog en ver in de lucht vloog, tot zij eindelĳk in de

maan nederviel. Nu was goede raad duur. Hoe moest

ik dezelve terug bekomen? wa'ar zoudeik eene ladder

vinden hoog genoeg die planeet te bereiken?

Eensklaps viel mij een gelukkig denkbeeld in. Ik

herinnerde mĳ dat de Turksche boonen zeer spoedig

en tot eene verwonderenswaardige hoogte opgroeijen.

Dadelijk plantte ik eene dezer boonen , die werkelijk

zoo hoog opwies, dat zij, na verloop van eenige

uren , hare ranken‘aan eene der punten van de wassende

maan invlocht. Alsnu eene kunstladder voor mij ziende ,

aarzelde ik niet dezelve te beklimmen, tot ik allengs

in de maan aanlandde. Het was echter niet zonder
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moeite dat ik mijne zilveren bijl terug vond op eene

plaats, waar alles, door de sterke schittering, naar

zilver gelijkt. Mijne nasporingen' werden eindelijk

bekroond, daar ik dezelve ontdekte op een’ hoop

stroo, waarop zij was nedergevallen.

Nu meende ik weder terug te keeren; maar, ach!

de hitte der zou, die intusschen was opgegaan , had

den boonenstengel zoodanig verdroogd, dat het mij

onmogelijk was mij langs denzelven naar beneden te

laten, daar hij ongetwijfeld ieder oogenblik breken

zoude, waardoor ik eenen onvermijdelijken val moest

doen, en mij dus aan het grootste gevaar blootstelde.

Wat nu te doen? — Ik vloeht mij van de in de maan

gevondene stroohalmen eene koord , 200 lang als

maar mogelĳk was. Het eene einde hiervan bevestigde

ik aan eene der uitstekendste punten van de maan,

en liet mĳ langs (lezelve naar omlaag glijden tot aan

het einde van de koord. Met de regterharid hield ik

mij vast, terwijl ik in mijne linker de bijl had.

Naarmate ik naar beneden zakte , bakte ik het hov.enste

gedeelte van de koord door, hetwelk ik onmiddelijk

weder onder aanknoopte. Op deze wijze was ik reeds

zoo ver,in mijne reis gevorderd, dat ik eindelijk het

landgoed van den Sultan meende te herkennen.

Ik zal mij echter omstreeks ter hoogte van twee '

mijlen boven de wolken bevonden hebben , toen

censklaps de koord , die, door het onophoudelijk
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afhakken en weder aanknoopcn , er niet beter op

geworden was , doorbrak, en ik met zulk eene hevigheid

ter aarde viel, dat ik geheel bedwelrnd was. Door de

zwaarte van mijn ligchaam, die door de schrikkelĳke

hoogte waar ik hing, aanmerkelĳk vermeerderd was,

viel ik in een gat, ten minste vĳftig voeten diep in

de aarde. Spoedig kwam ik weder tot mĳ zelven, en

was op middelen bedacht, om mĳ uit dezen kuil te

redden. Ik groef met mĳne nagels, die ik in geene

veertig jaren had geknipt, eene soort van trappen, en

aanschouwde alzoo eindelĳk, in goeden welstand ‚ het

daglicht weder.
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XXVIII.

Hij vangt. eenen beer aan den disselboom van eenen wagen.

aar het ook hier

bleek dat de

  

_ ondervinding de

‘ beste leermeesteres is. zoo had ik

"‘Î‘Ï‘ door dit moeĳelĳk uitgestane voorval

een geschikter middel uitgedacht,

tot het verdrijven der beeren, die

onophoudelijk de bijen en honigraten

belegerden. Ik bestreek namelĳk den
.. ‚’ _‘

‘ ’

disselboom van eenen boerenwagen , met

\_.

-‘ ‚“A‘Q honig, en legde mij des nachts, niet ver

‘ van daar , in eene hinderlaag. Wat ik

vermoed had geschiedde. Een ongemeen groote beer,

uitgelekt door de lucht van den honig, kwam deftig

aanstappen , en begon voor aan de punt van den boom

zoo gulzig te likken, dat hij zich den ganschendisselbeem

door keel, maag en buik heên likte, tot dezelve van

achteren weder uitkwam. Toen hij zich nu zoo aardig

aan het spit had gestoken , kwam ik uit mijnen

schuilhoek te voorschijn , en sloeg schielijk door het

gat van den disselboom eene zware pen , waardoor ik
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den snoeper den terugtogt onmogelijk maakte, terwijl

ik hem tot den anderen morgen aldus aangeregen liet

zitten. Dit fijn overlegde en aan den heer gespeelde

stukje, beviel den Sultan, die den volgenden ochtend

zijne bijen een bezoek kwam geven , zoo zeer, dat hij

zich nagenoeg te berste lachte.

XXIX.

Hij wordt uit: zijne slavernij verlost, en keert terug

naar Duitschland.

 

einigen tijd hierna

sloten de Russen

  

den vrede met de

Turken, en ik werd, met nog meer

’ andere krijgsgevangenen, naar St.

Petersburg uitgeleverd. Ik nam'alsnu

\ mijn ontslag, en verliet Rusland, op

‘ het tijdstip der groote revolutie, voor

’\ omstreeks veertig jaren, toen de zich

nog in de wieg bevindende keizer , benevens

zijne moeder en zijn grootvader, de Hertog

  

van BRUNSWĲK, de Veldmaarschalk Van
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Mi'uv1vrcn, en vele anderen , naar Siberiën gezonden

werden. Er heerschte toenmaals in geheel Europa

eene zoo sterke koude, dat de zon hevroor en de winter

in haar aangezigt bekwam, welke vlekken door onze

sterrekundigen , nog heden ten dage,worden opgemerkt.

Daarom hinderde mĳ deze buitengewone strenge winter

op mĳne terugreize meer, dan ik dezelve gevoeld had

hĳ mĳne aankomst in dit koude en bevroren land.

___.=,Ò‚>_

XXX.

Hij draagt eenen wagen , bespannen met vier paarden,

op zijne schouders voort.

 

  

% aar mijn Lil/tauwcr

’ in Turkĳe was

gebleven , moest ik

"" met den postwagen reizen. Toen

’: ons op zekeren dag in eenen engen

hollen weg bevonden, aan beide zijden

ingesloten door hooge doornheggen ,

vergat de postillon, aan den ingang

  

\ hiervan,met zĳn’ hoorn het gebruikelĳke

‚_ teeken te geven, ten einde van ons binnen

,‘ì.‘_‚ rĳden kennis te geven aan de rĳtuigen die

‘ van de andere. zĳde mogten aankomen , om
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daardoor eene ontmoeting te vermijden die voor beiden

even noodlottig koude zijn. De lomperd herinnerde

zich dit verzuim een weinig te laat, want blies nu

uit al zijne magt op den hoorn , op het oogenblik dat

wij ons reeds in het midden van de engte bevonden.

Hoe hij evenwel ook zijn best deed , geen enkele toen

kwam uit het instrument, hetgeen inderdaad een groot

ongeluk was, want spoedig zagen een rijtuig op

ons aankomen, dat wij evenwel, hoe gaarne ook, niet

meer ontwijken konden.

Dadelijk sprong ik uit den wagen , spande de paarden

af, nam toen het vierwielige en zwaar beladen rijtuig

op mijne schouders, en na hiermede den stijlen en

negen voet beogen kant beklommen te hebben , spreng

ik over het aldaar slaande struikgewas, en bragt zoo,

door een naburig veld , den snelwagen achter het rĳtuig,

dat ons in den doortogt gestoord had. Dit volbragl

hebbende keerde ik terug, nam onder elken arm een

mijner paarden, zoodat ik in twee reizen de mijnen

uit deze moeĳelĳkheid verloste, waaruit ons geene

andere menschelijke magt had kunnen redden.

hadden slechts weder aan te spannen, en bereikten

gelukkig de naburige pleisterplaats.

Ik heb nog vergeten, mijne Heeren, u te verhalen

dat een mijner paarden , van eenen zeer vurigen aard

en naauwelijks vier jaren oud, mij_ nog eenigen last

veroorzaakte ‚ want op het oogenblik dat ik met hem

 

 

‘__ì_.‚
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voor de tweede maal mijnen sprong moest doen , begon

zoo geweldig met zijne pooten achteruit te slaan,

dat ik hem eerst niet dan met zeer veel moeite houden

kon. Doch spoedig belette ik’hem zulks, door zijne

twee achterpooten in de zakken van mijnen rok te

steken. Op deze , naar het mij voorkwam, zeer geschikte

wijze, vervoerde ik hem , zonder dat hij zich in het

minst bewegen koude.

Toen wij in de herberg waren aangekomen, herstelden

wij , door een goed brandend vuur en eene welvoorziene

tafel, spoedig van de vermoeijenissen onzer reis. De

postillon hing zijnen hoorn aan eenen bij den schoorsteen

in den muur geslagen spijker, en nam alstoen tegen

over plaats.
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XXXI.

Koddig voorval met eenen bevroren waldboorn.

.‚‚ u hoort, mĳne

welk

‚ À ." ‘ zonderling geval

_‘ \ Q" ons hier overkwam. Naauwelĳks

„‚—-”‚. ’ 2
í ‚ “\J ÌA

gezeten, of de hoorn begon tot onze

‘ Heeren ,

  

waren wĳ voor den vrolĳken haard

niet geringe verwondering van zelven te

blazen: Tarata tata, rata .’ Wĳ waren

  

( allen verschrikt en verbaasd door dit

”'"Êìì vreemde verschĳnsel, en onderzochten van

-«“ \Ì .. .

’ .‚‘W meer nabĳ het wondervolle instrument, dat

ik" zelfs hoe langer hoe schooner begon te

blazen. Eindelĳk werd het ons duidelĳk waarom de

postillon er hoegenaamd geen geluid uit had kunnen

krĳgen. De toonen namelĳk waren in hetzelve, door

de felle koude, bevroren, en toen zĳ nu, door het

zoo goed brandende vuur, ontdooiden, vormden zĳ,

tot groote vreugde van onzen Conducteur, de schoonste ’

modulatiën , zonder dat bĳ den hoorn aan zĳnen mond

behoefde te brengen. Eerst hoorden wĳ het Pruissische

volkslied , toen verscheidene militaire marsehen , daarna
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eenige geliefkoosde romancen , en eindelijk het schoone

en welbekende Duitsche avondlied. Met dit zonderlinge

voorval eindigldan ook mijneRussische reisgeschiedenis.

De meeste reizigers hebben veelal de gewoonte, bij

hunne terugkomst, sommige zaken te verhalen, die

geheel en al van allen mogelijken schijn van’waarheid

ontbloot zijn. Daarom is het niet vreemd dat vele

lezers of hoorders somtijds wel eens tot ongeloof

overhellen. Z00 er zich echter iemand te midden van

dit gezelschap mogt bevinden, die aan de waarheid

_ mijner verhalen twijfelen mogt , zoo heb ik met dit zijn

ongeloof een innig medelijden , en moet hem verzoeken

zich liever te verwĳderen ‚ voor dat ik mijne lotgevallen

verhaal die mij op zee zijn overkomen , en die, hoewel

zij ook den schijn van nog sterkere overdrevenheíd

mogen bezitten ‚ echter niet minder waar gebeurd zijn.
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XXXU.

De Vrijheer van Munehhausen besluit tot het doen

eener reize naar Ceylon.

enigen tijd vóór

mijne reis naar

  

Rusland, waarvan

ik u eenige merkwaardige voorvallen

verhaald heb ‚ deed ik eene zeereis ,

en wel de eerste die ik in mijn leven

„, ;“ \

‘1_ "’_ „ ondernam.

’m Z00 als mijn oom , de zwartst gebaarde

‘ huzaren-overste die ik ooit gezien heb,

'ÏÎÎ altijd pleegde te zeggen, legde ik nog met

1: \S de ganzen in proces, en men hield het nog

5 ' voor onbeslist, of het witte dons aan mijne

kin, de kiem van vlas of van eenen baard was, toen

reeds het denkbeeld van reizen mijne eenigste lust

en hoop was.
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Daar mĳn vader zelf een groot gedeelte van zijn

leven met reizen had doorgebragt , en zich later

bepaalde menigen winteravond te verkorten, door ons

een getrouw en waar verhaal zĳner lotgevallen mede

te deelen, zoo kan men het er voor houden dat deze

neiging bĳ mij even goed is aangeboren als door die

verhalen opgewekt. Daarom nam ik dan ook iedere

gelegenheid te haat die zich aan mĳ voordeed , mijnen

onuitdoofbaren wensch , om de wereld te zien , zoeken

te bevredigen. Alle mĳne-pogingen, al mijne smeekingen

waren echter vruchteloos.

Gelukte het mĳ soms ook bĳ mĳnen vader eenige

toestemming te erlangen , 200 boden echter mĳne

moeder en mijne tante des te heviger wederstand, en

in weinige oogenblikken was alles ‚ wat ik door het

fijnste overleg gewonnen had, weder geheel verloren.

Eindelĳk gebeurde het dat een mijner bloedverwanten.

van moeders zĳde , ons een bezoek kwam maken. Het

gelukte spoedig zĳne toegenegenheid te winnen.

Dikwerf zeide hĳ mij dat ik een hupsche jongen was.

en dat hĳ al het mogelijke zoude aanwenden om mij

behulpzaam te zĳn tot de vervulling van mijnen wensoh.

Zijne welsprekendheid was dan ook meer afdoende dan

de mĳne, en na vele voorstellen en tegenvoorstellen.

tegenwerpingen en weigeringen, werd er eindelĳk,

tot mĳne onuitsprekelĳke vreugde, besloten , dat ik

hem op- eene reis naar Ceylon ‚ alwaar zĳn oom

  



verscheidene jaren Gouverneur was geweest, zoude

vergezellen.

XXXIII.

Uitwerkselen van eenen storm.

ĳ zeilden af van

Amsterdam , daar

  

. ‚.‘ wij , door de

‚ Edelmogende Heren Staten Generaal

’i; van Holland, met eene belangrĳke

zending belust waren. Onze reis had

niets bĳzonders, wanneer ik er niet bij

reken eenen verschrikkelĳken storm,

‚waarvan ik om deszelfs zonderlinge

gevolgen , met een enkel woord zal gewagen.

De orkaan barstte uit juist toen bĳ een

\‘Ì‘\‘

‘>‚

drinkwater en hout—te voorzien, en heerschte met

eiland voor anker lagen , om ons van versch

zulk eene woede, dat een groot getal hooge en dikke

boomen , met wortel en al, door de lucht geslingerd

werden. Hoewel ook sommige dezer boomen eenige

honderd centenaars zwaar waren , zoo schenen
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evenwel, door de ontzettende hoogte, —— want zij

zweefden minstens vijf mijlen boven de aarde. —— niet

grooter dan kleine vogelveertjes, die men soms wel

door de lucht ziet vliegen.

Toen de orkaan evenwel tot bedaren kwam , viel

iedere boom loodregt naar beneden, vatte onmiddelijk

op dezelfde plaats weder wortel, zoodat er naauwelĳks

eenig spoor van de verwoesting meer te zien was.

Een der boomen maakte evenwel eene uitzondering. ()p

het oogenblik dat dezelve door de kracht van den- storm

uit den grond was gerukt, bevonden zich een man met

zijne vrouw in den boom, om komkommers te plukken;—

want in dit werelddeel groeit deze voortrefl‘elijke

vrucht op boomen. Het goede menschenpaar maakte

deze luchtreis even geduldig mede, als de ram van

Buurman»; doch , door hunne zWaarte deden zij den

boom naar ééne zijde overhellen, zoodat hij in eene

horizontale rigting naar beneden viel. Nu had, zoo als

de meeste inwoners van dit eiland , ook de grootmagtige

Cacigue , gedurende dezen storm , zijn paleis verlaten ‚0.

uit vrees onder de puinhoopen van zijne Woning

begraven te worden. De orkaan eenigzins bedaard

zijnde, wilde hij door zijnen tuin terug keeren,toen

de boom naar beneden viel, en hem gelukkiger wijze

op hetzelfde oogenblik dood sloeg.

«Gelukkiger wĳze , » zegt gij ?

O ja, gelukkiger wijze; want, mijne Heeren. de
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Cacique was, veroorloof mĳ het u te zeggen, de

afschuwelĳkste tiran, en de inwoners van het eiland ,

î zonder zelfs zĳne gunstelingen en maîtressen uit te

sluiten, waren de ongelukkigste schepsels op aarde.

Bĳ hem heerschte overal overvloed. Op zĳne zolders

g en in zĳne magazĳnen lagen de levensmiddelen te

’ verrotten , terwĳl zĳne onderdanen , die hĳ dezelven

had afgeperst, bĳna van honger stierven.

Hoewel hĳ op zĳn eiland ook hoegenaamd geenen

buitenlandschen vĳand te duchten had, zoo eischte

 

‚ hĳ toch alle jonge lieden op, maakte hen, door

Î eigenhandige stokslagen, tot zoogenaamde helden, en

i verkocht er van tĳd tot tĳd een zeker getal van aan

‘ de naburige vorsten, om de millioenen schelpen, die

hĳ van zĳnen vader had geërfd, nog met nieuwe

schatten te vermeerderen. Men verhaalt dat deze

ongehoorde grondstellingen van eene reis naar het.

noorden zoude hebben medegebragt: eene stelling

met welker wederlegging wĳ ons, onaangezien onze

' ‘vaderlandsche gezindheid , niet kunnen inlaten, omdat

bĳ deze eiland-bewoners eene reis naar het noorden,

zoowel eene reis naar de Kanaries/te eilanden,

als een uitstapje naar Groenland beteekent , te

meer daar wĳ op eene meer duidelĳke verklaring

dienaangaande om redenen liefst niet willen aandringen.

Uit dankbaarheid voor de groote dienst die dit,

zich met ko_mkommers plukken hezighoudende paar,

 

 



hoewel ook toevalligerwĳze , hunne medeburgers

bewezen hadden , werden zij door hen op den alsnu

ledig geworden troon geplaatst. Hoewel ook deze

goede lieden, op hunne luchtreis , de zon zoo digtbĳ

gezien hadden, dat zĳ hun gezigt en een gedeelte

van hun verstand verloren hadden, zoo voerden zĳ,

zoo als ik later vernam , toch zoo lofl‘elĳk den scepter,

dat niemand hunner onderdanen eene komkommer

nuttigde , zonder daarbĳ den wensch te uiten: «God

beware den Caez'que.’ » _

Nadat ons schip van de door den storm bekomene

have'rĳen hersteld was, en wĳ van den nieuwen vorst

en zĳne dierbare wederhelft verlof bekomen hadden,

zeilden wĳ met eenen tamelĳk gunstigen wind weder

uit, en kwamen, na verloop van zes weken, gelukkig

en welbehouden te Ceylon aan.
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XXXIV.

De Vrijheer ontkomt de vervolging van eenen leeuw

en eenen krokodil.

 

 

mstreeks veertien

dagen waren er

verloopen sedert

onze aankomst op dit eiland, toen

mij de oudste zoon van denGouverneur

  

  

  

’ te gaan, hetgeen ik volgaarne aannam.

í‘=“

. ‘\ t“

ik evenwel was in korten tijd en bij eene

Mijn vriend was een groot sterk man ,

en aan de hitte van dit klimaat gewoon;

‚‚ „‘ zeer matige beweging, zoo vermoeid en

afgemat, dat ik, toen wij in het bosch

kwamen, een geheel eind wegs achterbleef.

Juist wilde ik mij aan den oever eener helder

stroomende rivier, waarvan het schilderachtige reeds

lang mijne aandacht had tot zich getrokken, neder

zetten, om een weinig uit te rusten , toen ik op eens

een geruisch hoorde op den weg waarvan ik gekomen

was. Ik zag om, en was als versleend van schrik,

daar ik eenen brullenden leeuw aanschouwde, die

‘.
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regt op mij afkwam, en mij duidelijk blijken liet,

dat hij plan had mijn arm ligchaam tot zijn ontbijt

te willen nuttigen . zonder mij vooraf mijne toestemming

te vragen. Mijn geweer was slechts met hagel geladen,

zoodat ik in eenen moeijelĳken toestand verkeerde.

Ik had noch tijd , noch tegenwoordigheid van geest,

lang op middelen te bedenken , om mij uit ditdreigend

gevaar te redden: mijne zinnen waren verward. Een

spoedig besluit moest echter genomen worden ; daarom

gaf ik vuur op het woedende dier, in de hoop hem

hierdoor te verschrikken, of wellígt te kwetsen. Doch

daar ik , door de angst overmeesterd ', niet eens wachtte,

tot de leeuw onder het bereik van het schot kwam , en

hem daardoor miste, zoo werd hij nog des te woedender,

en vloog brieschend op mij aan. Meer uit ingeschapene

neiging dan wel door een beredeneerd overleg, beproefde

ik het onmogelijke , namelijk , te ontvlugten. Ik draaide

om en zette het op een loopen; doch naauwelijks

was ik eenige schreden verder, 01‘, — het klamme

zweet breekt mĳ nog uit wanneer ik er aan denk, —

een monsterachtige krokodil stond voor mij, die reeds

zijnen wĳden hek opensperde om mij te verslinden.

Stelt u , mijne Heeren , het schrikkelijke van mijnen

toestand voor. Achter mij den leeuw , voor mĳ den

krokodil, aan mijne regterzĳde een diep water , en

links eenen afgrond , waarin, zoo als ik laler hoorde,

zich giftige slangen ophielden.
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Zinneloos - want dit was zelfs eenen Hercules niet

kwalĳk te nemen — stortte ik ter aarde. De enkele

gedachte waarmede mĳne ziel zich nog bezig hield,

was de verschrikkelĳke verwachting de tanden of

klaauwen van het woedende roofdier te voelen, oí

door den krokodil te worden ingeslikt. Buiten dit zag.

dacht of hoorde ik niets. Plotseling echter werd ik uit

mĳne mĳmering opgewekt door een hartverscheurend

en vreeselĳk geschreeuw. Werktuigelĳk beurde ik

mĳn hoofd op , om te vernemen wat er plaats greep , en ,

mĳne Heeren , wat denkt gĳ? tot mĳne onuitsprekelĳke

vreugde zag ik dat de leeuw, door de snelheid waarmede

hĳ op mĳ los vloog, op het oogenblik toen ik ter

aarde stortte, over mĳ heên in den gapenden hek

van den krokodil was geloopen. Door de woede

waarmede hĳ zĳnen sprong deed was zĳn kop tot achter

in de keel van het monster geraakt, en beide dieren

beproefden al hunne kracht om van elkander los te

komen. Juist op dit zoo geschikte oogenblik sprong

ik op, trok mĳnen hartsvanger , en met éénen slag

hieuw ik den hals door van den leeuw, zoodat zĳn

ligchaam trillend aan mĳne voeten viel. Daarop stootte

ik met de kolf van het geweer den kop nog dieper

in de keel van den krokodil, die hierdoor onmiddelĳk

gesmoord werd. ‚

Spoedig nadat ik deze schitterende overwinning

over deze zoo vreeselĳke vĳanden bevochten had.
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kwam mijn vriend, om te zien wat de oorzaak van

mijn achterblijven was.

Na onze wederzijdsche gelukwenschingen over dit

ongehoord en door mij volbragt stuk, namen wij, uit

nieuwsgierigheid, de maat van den krokodil, en

bevonden dat hij eene lengte had van veertig voet en

zeven duim.

__=Q‘=__

XXX\'.

Wat hij met den leeuw en den krokodil deed.

  

  

‚j’v‘l‘ ‚‚‚L oodra wij den

« e ‘‚ ° Gouverneur van

’°Ì\‘— ':“‘” „19;.—\ dit zonderlinge

voorval hadden kennis gegeven, zond

hij eenen wagen met eenige lieden

uit, en liet beide deze dieren naar ‚zĳn

huis vervoeren. Een aldaar wonende

bontwerker werd belast mij van de huid ’

van den leeuw een aantal tabakzakken

te vervaardigen, waarvan ik er eenigen ten

gesehenke gaf aan mijne vrienden en kennissen

te Ceylon, en de overigen , bij onze terugreis

naar Holland, aan de stedelĳke regering van.4msterdam

aanbood , die mij daarvoor een tegengeschenk wilde

 

 



75

  

maken van duizend dukaten, welke gift ik evenwel

met moeite weigerde aan te nemen. ,.

De huid van den krokodil werd op de gewone

wijze opgevuld, en maakt nu eene der grootste

merkwaardigheden uit van het museum van natuurlijke

historie te Amsterdam , waarvan dĳopzigter de gansche

geschiedenis verhaalt aan ieder die de2e inrigting

komt bezoeken. Zijn verhaal echter bevat niet altĳd

de strengste naauwkeurigheid, want de verteller heeft

de gewoonte er verscheidene zaken op zijne wijze bij

te voegen, waarvan sommigen in zeer hooge mate

de waarheid en waarschijnlijkheid belecdigen. Z00

heeft hij , bij voorbeeld , de onbeschaamdheid te zeggen ,

dat de leeuw door den krokodil is heêngespro_ngen,

en er juist van achteren weder uit wilde komen, toen

Mijnheer de wereldberoemde en onsterfelĳke baron,

(zoo als hij mĳ in zĳne opgetogenheid pleegt te noemen)

hem oogenblikkelijk den kop afhakte , en tegelijkertijd

drie voet van den staart van den krokodil doorsneed.

De krokodil, voegt de kerel er hij, bleef bij het

verlies van zijnen staart niet ongevoelig; hij draaide

zich om , rukte den hartsvanger uit de handen van

den Baron, en slikte dat zwaard met zooveel woede

in, dat het zijn hart aan stukken sneed, en hĳ

onmiddelijk dood bleef.

- Ik behoef u niet te zeggen, mijne Heeren, hoe

onaangenaam mij de onbeschaamdheid van dien
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schurk is. Lieden die mĳ niet kennen worden door

zulke handtastelĳke leugens, in onze twĳfelachtige

eeuw , ligt overgehaald , de waarheid mĳner wezenlĳke

daden te mistrouwen , iets wat een man van eer en

karakter ten hoogste krenkt en beleedigt.

Ù

—‘=ÌÔ>_‘

@tveeĳe tot eind ter Zee.

XXXVI.

Bebendige zweepslag van eenen Bugelseben lmehicr.

u het jaar 1776.

scheepte ik mĳ te

 

 

Portamout‘h , op

een Engelsch linieschip, hetwelk

honderd stukken en veertien honderd

man aan boord had, naarNoord—Amerika

in. Ik konde u, wel is waar, eerst nog

”’ allerlei lotgevallen verhalen die mĳ in

_ .‘ Engeland overkomen zĳn, doch daar

wĳ ons nu reeds op zee bevinden , zoo zal

ËÜE ik mĳ liever later hiermede bezighouden

‘ Echter moet ik u in het voorbĳgaan toch

/ 'ìv.
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een aardig geval mededeelen , waarvan ik op zekeren

dag getuige was. Ik had namelijk het genoegen den

Koning met veel luister in zijnen staatsiewagen naar

het Parlement te zien rijden. De koetsier droeg de

_eerwaardigste baard die ik ooit gezien heb, want het

wapen van Engeland was er met eene buitengewone

juistheid en netheid ingesneden. Hij zat met zekere

deftigheid op zijnen bok, en sloeg zoo kunstmatig

met, zijne zweep, dat hĳ het naamcijfer van den

Koning , G en R 1), in de lucht beschreef, met eene

kroon er boven, terwijl de letters zoo kunstig door

elkander gevlochten waren , dat de bekwaamste

schoonschrijver moeite zoude gehad hebben zulks te

verbeteren.

1) Hetgeen beteckent: Gzoaez, llex ol‘ Koning.
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XXXVII.

Het schip van den ‘Vrijheer von Munchhausen wordt deerlĳk

geteisterd door eenen walvisch.

edurende onze

zeereis overkwam

  

ons aanvankelijk
  

niets bijzonders uwer aandacht

waardig, tot wij ons ongeveer op drie

honderd mĳlen van de rivier St. Lauren:

bevonden. Hier stootte het schip met eene

W" .-‚ & buitengewone hevigheid tegen eene soort

(’. “ " van bank, die wij eerst voor eene

’ rots hielden. Hoewel wij ook het pijllood

‘ nitwierpen , zoo konden wĳ echter op vijf

\ honderd vademen nog geen grond bereiken ,

en hetgeen u nog zonderlinger en onbegrijpelijker

zal voorkomen, was , dat wij door dezen stoot, ons

roer verloren, dat de boegspriet aan twee stukken

sprong, en dat alle onze masten van boven naar

beneden van één spleten, en twee daarvan zelfs over

boord vlogen. Een arme duivel van een matroos die

juist bezig was het hoofdzeil in te halen, vloog ten

minste drie mijlen ver van hetsehip , voor dat hĳ in
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het water viel. Door zĳne tegenwoordigheid van geest,

redde hĳ evenwel gelukkig zĳn leven, want, terwĳl

hĳ in de lucht vloog ‚ greep bĳ den staart van eenen

wilden kraanvogel, die niet alleen belette dathĳ van

af deze hoogte in het water viel, maar hem ook de

gelegenheid verschafte zich aan zĳnen hals vast te

houden , en zoo lang na te zwemmen tot hĳ aan boord

kon genomen worden.

Een ander bewĳs van dezen verschrikkelĳken schok

was , dat al het volk hetwelk zich tusschendeks bevond ,

met kracht tegen het bovendek werd aangeworpen.

Mĳn hoofd was door dien slag geheel in mĳne maag

gedrukt, en er verliepen verscheidene maanden voor

dat hetzelve weder op zĳne natuurlĳke plaats stond.

Nog bevonden wĳ ons allen in eenen staat van hooge

verwondering, terwĳl er algemeen eene onbeschrĳfelĳkc

verwarring heerschte , toen alles door de verschĳning

van eenen grooten walvisch werd opgeklaard , die door

het sterke schĳnen der zon was ingeslapen, en zich

door de oppervlakte van het water als het ware liet

wiegen. Het ondier was zoo ontevreden dat wĳ hem

met ons schip in zĳne rust gestoord hadden , dat

met zĳnen staart niet alleen de geheele galerĳ en de

loefzĳde van het vaartuig verbrak , maar ook te

gelĳkertĳd met zĳne tanden ons hoofdanker, hetwelk

7.00 als gewoonlĳk ‚ boven het roer opgewonden hing,

wegroofde, en het schip ongeveer zestig mĳlen ver
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voortsleepte, terwijl hĳ zes mĳlen in één uur aflegde.

De Hemel weet naar welke onbekende streek wij

zouden gevoerd zijn , indien niet gelukkiger wijze het

ankerkabel gebroken was, waardoor de walvisch ons

schip , doch wij ook te gelijkertijd ons anker verloren.

XXXVIII.

Nn verloop van zes maanden vindt bij den walvisch terug.

)“7 iF__ " l

. \j_\ w//\ ’ oen wr] evenwe

2 zes maanden later

  

‘ ‘„‚’.e “ ‘“ naarEuropa terug

zeilden, ontmoetten wij, slechts eenige

mijlen van de vorige plaats verwijderd,

denzelfden walvisch weder. Dood op het

water lag hij te drijven , en had ongelogen

eene lengte van eene halve mijl. Daar

wij nu van dit ongehoorde groote dier

slechts weinig aan boord konden nemen,  

zoo wierpen wij onze booten uit, zaagden

hem met veel moeite den kop af, en vonden

tot onze groote vreugde, niet alleen ons anker terug,

maar haalden daarenboven nog_veertig vademen kabel
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uit de linkerzijde van zijnen bek , hetwelk hij in eenen

hollen tand verborgen had.

Ziedaar het eenig buitengewoon voorval hetgeen

zich op onze reis voordeed.

XXXIX.

Op welke wijze hij een schip , hetwelk een lek bekomen

had , voor het zinken bewaarde.

  

och wacht! Nog

ééne noodlottigheid

‘ Ï‘ zoude ik bijna wel

vergeten. Op onze eerste reis , op het

‚ oogenblik dat de walvisch met ons

schip voortzwom , had het vaartuig , door

den geweldigen schok, een groot lek

bekomen, zoodat wij in het ergste

  

_ ì‘\‚ ”i‘ \_

‚I‘

‚ gevaar verkeerden. Het Water drong

a,: met zulk eene kracht naar binnen, dat al

” ,“ onze pompen niet in staat waren ons een

half uur vlot te houden. Gelukkig was ik

de eerste die dit onheil ontdekte. Er was een gat in

het schip van omstreeks een voet in doorsnede. Op

 

 

 



s_2

  

allerlei wijzen beproefde ik deze opening te stoppen ,

doch almijne moeite was vruchteloos. Eindelijk gelukte

het mij dit schoone vaartuig met deszelfs talrĳke

équipage, door den gelukkigstcn inval der wereld .

van het dreigende gevaar te redden. Na de grootte

van het gat in oogenschouw te hebben genomen, ging

ik er stoutmoedig, zonder mij om mijne kleederen

te bekommeren, boven op zitten , en het zoude mij

zelfs gelukt zĳn het gat te dekken, al ware het ook

eens zoo groot geweest. Gij zult u hierover niet

verwonderen ‚ mijne Heeren , wanneer ik u verhaal ,

dat ik in eene regte lijn, zoo wel van moeders als

van vaders zijde, van eene Weatphaalache familie

afstam , en dus tamelijk met hammen gezegend ben.

De toestand waarin ik mij bevond gedurende den tijd

dat ik op deze gevaarlijke bril zat, was, dat verzeker

ik u, noch aangenaam, noch droog, doch weldra

werd ik door de kunst van onzen timmerman verlost.
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@rräs lotgebal ter ges.

XL.

De Vrijheer von Munchhausen wordt door eenen grooten

visch ingeslikt.

ens verkeerde ikin

groot gevaar om in

_ de Middellzindsche

zee mijn leven te verliezen; Op zekeren

zomernamiddag baadde ik mij namelijk

in dit zoo aangename water, in de

. ' nabijheid van Marseille, toen ik een’

‘ ‚’.j‚"‘

buitengewoon grooten visch , met zijn’

geopenden bek , met de grootste snelheid

  

.. .

naar ml] toe Zilg Z\VCIIÌÏIÌCH. Er was geen

1“t”.’ +‘
oogenblik tijd te verliezen om niet door datk‘“‘ “‘;.\

V

9/ ì\“\ _

ook geene mogelijkheid was het gevaar te ontkomen.

Al wat ik doen konde was mij zoo klein mogelijk te

maken, waarom ik mijn hoofd tusschen de schouders

trok, en de armen en beenen digt aan mij sloot.

In deze houding nu gleed ik tusschen de kakebeenen

monster verslonden te worden , hoewel er

door in zijne maag, zonder de minste kneuzing te

L 
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bekomen. Hier bragt ik , zoo als men ligt begrĳpen

kan, eenigen tijd in eene volslagene duisternis door,

hoewel ik eene aangename warmte gevoelde. Daar ik

hem van tijd tot tijd stellig maagpijn moet hebben

veroorzaakt, zoo was hij welligt gaarne weder van

mij ontslagen geweest, want toen ik bemerkte dat het

mij niet aan plaats ontbrak , zoo speelde ik hem , door

een onophoudelijk draaijen en wenden, menige post.

..—=sgc=—

XLI .

Op welke wijze hij uit dezen toestand verlost werdt.

_—.g.__

‘

l ." \ ‘Ï

‘

B‘ i‘_’.w’l‘ \)

\ :" ‘ Üì\ ‘ (u‚..ú(

\ 1ets scheen hem

’ ’t ‘‚ ’ ‘‚V—‘‚‘ J(c\ evenwel meer te

‘] ..t_“.’ . “hinderen dan de

snelle beweging mijner voeten , toen

ik beproefde eenen Schotschen triller

te dansen. Alsnu begon hij vreeselijk te

  

1‘/‚'

‘.

l\ ‘_ schreeuwen en ligtte zijn ligohaam , door

‘»„.‚‚"“‘ "| 1 de pijn die ik hem veroorzaakte ,

;.‚ à loodregt op uit het water. Hierdoor

Ù ” werd hij echter door de bemanning van een

4-4} voorbgzerlend Itahaansch koopwardgschrp

'‚6 ontdekt, die zich onmiddelijk met haken
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en harpoenen wapenden, den visch aanvielen en hem

in weinig tĳds doodden. Zoedra hĳ aan boord gebragt

was, hoorde ik het volk beraadslagen hoe zĳ hem

het beste zouden opensnĳden, om de meeste traan te

bekomen, en daar ik zeer goed Italiaansch verstond,

was ik niet weinig in angst, dat hunne messen en

bĳlen mij te gelĳkertĳd zouden treffen. Daarom plaatste

ik mĳ zoo veel mogelĳk in het midden van de maag,

waar ruimte genoeg was om nog wel een twaalftal

snaken, zoo als ik was, te bevatten, wĳl ik wel

begreep dat zĳ aan de uiterste deelen zouden beginnen.

ne vrees echter verdween spoedig ‚ daar ik bemerkte

dat zĳ de opening aan den onderbuik begonnen. Zoodra

ik nu een weinig licht zag schemeren, schreeuwde

ik uit al mĳne magt hoe aangenaam het mij zĳn zoude

de Heeren te zien, en door hen uit eenen toestand

verlost te worden, waarin.ik nagenoeg gestikt was.

Het is mĳ onmogelĳku de verwondering te beschrĳven

die op ieders gelaat te‘ lezen stond , toen zĳ binnen uit

den visch eene menschelĳke stem vernamen, welke

verwondering natuurlĳk nog vermeerderde, toen

een levend mensch , geheel naakt, even als onze eerste

vader vóór het overtreden van het gebod, er uit

te voorschĳn zagen komen. Kortom, mijne Heeren,

ik verhaalde hen de geheele geschiedenis even als ik

ze 11 heb medegedeeld, waarover dan ook niet

weinig verbaasd stonden.

 

 

 



 

Nadat ik eenige ververschingen had gebruikt en in

zee gesprongen was om mĳ af te wasschen, zwom

ik naar mijne kleederen, die ik aan den oever even

zoo wedervond, als ik dezelven verlaten had. Z00 ik

mij niet bedrieg in mijne berekening, heb ik ongeveer

derdehall‘ uur in de maag van dit beest gevangen

gezeten.

»—<»@c;——

@Îiexìfìe lotgetmt tex gee.

XLIÌÎ

 

 

  

De Vrijheer von Munchhausen schiet eenen luchtballon

ter neder.

‘Î r"’ \;/ ‘ " ‚»‘ ‚ /” g”\ /‘"‘\ _u_ ..

\Ĳ - ‚ 4? ‚«\ ’ ‚‘ _‘

K “î' ‚ _\‚ ‘\“;“‘\ %

‘\ :Ë / \ ‚\ /‘ /, ‚‚ /‚ ‚Vy‚‚

‘Ükĳì ‘7: ‘ "Q’-“ ’ ‚‘‚\ ? oen ik nog 111

(‘‚ " ’ ’ “\ ‚ Turkschen dienst

Fì. _ ._’.‚’ ‘ì .

\ ‘ \ ”’—«‚’..G‘ 0 was , verlust1gde

ik mij dikwert‘ met een klein vaartuig

een toertje te maken op het meer

van Marmm‘a, van waar men het

_heerlijkste en bewonderenswaardigste

uitzigt heeft; want van daar vertoont

zich de geheele stad K0nstanìz'nopel,

met het Serail van den grooten Sultan,

met alle de hoofdkerken, dejminarets, de

moskëen, en de zoo schilderachtig gebouwde
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huizen. Op zekeren morgen toen ik als opgetogen de

schoonheid en helderheid van dezen Ûosterschen hemel

beschouwde, meende ik eenen ronden bal in deluchl.

te bespeuren , ongeveer ter grootte van eenen billardbal ,

waaraan echter van ouderen nog iets scheen te hangen.

Dadelijk nam ik een mijner beste en langstejagtgeweren,

die ik altijd bij mij draag, wanneer ik ten minsten

niet genoodzaakt ben, dezelven te huis te laten,

laadde er eenen kogel op ‚ en vuurde naar den luchtbal;

doch vergeefs. Ik herhaalde het schot met twee kogels ,

evenwel met geen gelukkiger gevolg. Eerst met het

derde schot had ik het geluk dat eene der vier of

vijf kogels, waarmede ik mijn geweer voorzien had,

den bal raakte, zoodat hij naar betreden viel.

Stelt u nu mijne verwondering voor, toen ik , op

ongeveer twee vademen van mijne bark , eenen

vergulden wagen ‚ die aaneenen bal hing, en nog

grooter in omvang was, dan de grootste koepel der

stad , naar beneden zag storten. In den wagen bevonden

zich een man en een half schaap , hetwelk gebraden

scheen te zijn. Toen ik van mijnen eersten schrik was

terug gekomen , vormden wij eenen kring rondom deze

vreemde groep.

De man, die er als een Franschman uitzag, en

het ook wezenlijk was, droeg in de zakken van zijn

vest twee horologiën met edelgesteenten voorzien ,

waarop, naar het voorkwam, voorname personen
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waren afgeschilderd. Iedere knoop van zĳnen jas

geleek eenen gouden gedenkpenning, van minstens

honderd dukaten waarde, en aan iedere vinger prĳkte

eenen kostbaren ring met juweelen. Zĳne zakken

waren met volle goudbeurzen gevuld, waaran de

zwaarte hem bĳkans naar omlaag drukte. Mĳn hemel!

dacht ik, deze man moet wel buitengewone diensten

aan de menschheid bewezen hebben, waarom alle

deze groote Heeren en Dames, hem , niettegenstaande

de zoo algemeen gewordene gierigheid, die de zeden

als overweldigd heeft , met zoo vele geschenken

begiftigd hebben, want als zoodanig kwamen mĳ

deze kostbaarheden voor.

 

 



89

 
 

XLlll.

Geschiedenis van den luchtreiziger.

—‘..—_

  

. ‚‚ .h‚ \e Q“.’ " ’

= .„Î“H_ 1j scheen echter

E‘.f" door den gedanen

“‘ val zoo ontroerd

“:Ét enkel woord uit te brengen. Eenigen

tijd later herstelde hĳ zich echter, en

verhaalde het navolgende: «Ik had,

wel is waar, noch verstand ‚ noch

kennis genoeg ‚dit luchtvoertuig zelf uit

52. te vinden ‚ maar bezat daarom niet minder

“i stoutmoedigheid hetzelve te beklimmen, en

er verscheidene luchtreizen mede te maken.

Het is zes of zeven dagen geleden, —‘ zulks weet ik

niet juist meer, daar‚ik in mĳne rekening verward

ben , -— toen ik van het voorgebergte van

Cornwallis, in Engeland, opliet, en een schaap

m‚ede nam, om hiermede, door middel van een touw,

eenige kunsten te verrigten, en de mij nagapende

nieuwsgierige menigte te verlustigen. Toen ik echter

naauwelijks tien minuten de aarde verlaten had , draaide

de wind om, en in plaats van naar E.veter geleid te
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worden, alwaar ik hoopte neder te dalen, werd ik

naar de zee gevoerd, waar boven ik vermoedelijk

den ganschen tijd , in eene verbazende hoogte ,

gezweefd heb.»

«Gelukkig dat ik mijne kunsten met het schaap

niet heb kunnen vertoonen; want op den derden dag

mijner luchtreis werd mijn honger zoo groot, dat ik

mij genoodzaakt zag het dier te slagten. Toen ik mij

nu zoo hoog in de lucht bevond, ver boven de maan,

en gedurig nog hooger steeg, kwam ik eindelijk zoo

digt bij de zon , dat mij de oogharen en wenkbraauwen

verbrandden. Nu legde ik het schaap, nadat ik het

eerst gevild had, op de plaats neder waar de zou het

sterkste op_mijnen wagen scheen, of met andere

woorden gezegd , waar de ballon geen schaduw wierp.

Úp deze wijze was het vleesch in drie kwartieruurs

volkomen gebráden . en dit verschafte mij , gedurende

mijne geheele reis, het noodige voedsel.»

Hier zweeg de man, en scheen met verwondering

de voorwerpen te beschouwen die hem omringden.

Toen ik hem verhaalde dat het gebouw dat hij voor zich

zag , het Serail van den grooten Heer te Konrtantz'nopel

was. stond hij niet weinig verbaasd, daar hij zich

geheel ergens anders meende te bevinden.

«De oorzaak van mijne lange vlugt,» hernam hij

eindelijk: «is toe te schrijven dat mij de draad brak,

die aan eene klep in den luchtbal bevestigd was, en
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dienen moest, om het gaz, waarmede de bal is

opgevuld, naar buiten te laten. Zoo gĳ nu niet op

den bal gevuurd had, en hem daardoor verbrak,

zoo zoude hĳ wel, even als Manorrao, tot aan den

jongsten dag, tusschen hemel en aarde, hebben blĳven

doorzweven. »

Daarom bedankte hĳ mĳ wel beleefdelĳk , en gaf den

wagen ten geschenke aan mĳnen stuurman, die bĳ

het roer zat; terwijl hĳ het overschot van het

gebraden schaap in zee wierp. Wat evenwel de

ballon betreft, deze was, door de.schade die ik

.denzelven had toegebragt , in het nedervallen geheel

in stukken gescheurd.
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wìjfĳe io1tgehal 1% 522.

XLIV.

De Vrijheel‘ van Munchhausen bekomt eene staatkundige

betrekking.

 

 

‘i

  

i|qtl’

m

  

  

hebben ,

Heeren ‚’
‘.. ‚

flesch wijn te ledigen, zoo zal ik u

\ ‚"

naar Europa overkwam.

aar wij nog tijd

mijne

eene

’*.Î’; nog een ander zeer zeldzaam voorval

mede deelen ‚ hetwelk mij, eenige

maanden voor mijne laatste terugreize

De' groote Heer, aan wien ik door

de Gezanten van Frankrĳk, Oostenrĳk en

Rusland was voorgesteld geworden , belastte

mij met eene geheime en hoogstgewigtige

zending naar Caïro.

‚o
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XLV .

Hĳ ontmoet eenen buitengewonen hardlooper, die hij in

zijnen dienst neemt

et groote staatsie

en een talrijk

  

gevolg reisde ik

af. Onderweg had ik

" gelegenheid mijn geleide als nog met

enige personen te vermeerderen; want

toen ik naauwelĳks eenige mĳlen van.

Komtantz'nopel verwĳderd was, zag ik

een klein , mager en teeder man dwars

over den weg stappen , die , niettegenstaande

a... 9 hĳ aan ieder heen een ‘gevvigt, van minstens

n @ vĳftig ponden, had hangen, toch met de

meest mogelijke snelheid voortliep.

Ten uiterste verwonderd over deze onbegrijpelĳke

zaak , sprak ik hem aldus aan:

«Wel, vriend ‚ waar moet dat zoo spoedig heen?

En waarom verzwaart gij uwen loop door zulk eenen

vermoeĳenden last? »

Hĳ bleef een oogenblik staan ‚ en zeide:

«Ongeveer een uur geleden, verliet ik Weerter: ,
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waar ik, tot dus verre, bĳ een’ groot Heer in dienst

stond, doch van wien ik echter heden mĳn afscheid

nam. Ik begeef mij nu naar Konstantz'nopel, waar ik

op nieuw in dienst hoop te treden. Door die gewigten

aan mĳne voeten heb ik, daar ik het doel mĳner

reize bĳkans bereikt heb, de eigenaardige snelheid

mĳner beenen eenigzins zoeken te vertragen; want

wĳlen mijn leermeester pleegde altĳd te zeggen:

langzaam gaat zeker.»

Deze looper beviel mĳ niet slecht, waarom ik hem

vraagde of hĳ bĳ mĳ in dienst wilde treden , waartoe

hĳ dan ook dadelĳk bereid was. Hierop gingen

verder en bereikten menige stad en menig land.
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_ XLVI.

Hij vermeerdert zijn gevolg met nog twee bedienden.

iet lang daarna

  

‚ zag ik een man ,

‘ u

\‘ onbewegelgk en,

‚ of hĳ sliep, in eene

‚‚% u1tgestrekte houding op een grasperk

liggen. Echter had zich niet in

Morphëus armen overgegeven , want

beide zĳne oogen waren open, terwĳl  

hĳ zĳn oor zoo opmerkzaam op den

"‘V grond hield, als of hĳ de inwoners der

\ benedenwereld wilde beluisteren.

«Wel, vriend.» zeide ik hem, «waar

hoort gij daar zoo aandachtig na ? »

«Ik vermaak mĳ uit tĳdverdrĳf met het hooren

groeijen van het gras,» antwoordde

«Kunt gij het gras hooren groeĳen?»

«Q! dat is slechts eene kleinigheid.»

«Indien dit 200 is, vriend lief, Wilt gĳ dan bĳ

mĳ in dienst treden , Want wie weet waarth zulk

een paar goede ooren soms nog van nut kunnen zĳn?

De man sprong op en volgde mĳ onmiddelĳk.
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Eenige schreden verder , op eenen heuvel, stond

een jager met aangelegd geweer. brandde los,

hoewel er nergens een vogel te zien was.

« Gelukkige jagt ,_» zeide ik hem. «Doch waar schiet

gĳ op? Ik zie niets ‚dan eene helderblaauwe lucht.»

«Ik 'beproef eenvoudig de dragt van dit geweer,

welks maaksel eene nieuwe uitvinding is. Daar ginds

op den kerktoren van Straatsburg, zat eene raaf,

die ik juist getroffen heb. »

Wie mĳne liefde voor het edele jagt— en schietvermaak

kent, zal het wel niet verwonderen, dat ik den

voortrefl‘elĳken schutter onmiddelĳk om den hals vloog.

Dat ik niets spaarde ook hem in mĳnen dienst te doen

treden, dit behoeft wel geen betoog.
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XLVII.

Hij neemt een” man in zijnen dienst die gelijke krachten

bezit als Hercules.

  

ierop trokken wĳ al

‘\
  

verder en verder,

W ‘ enkwameneindelĳk

aan den berg Libanon. Aldaar

ontmoetten Wĳ ‚ voor een groot

cederbosch , eenen man , die uit al zĳne

magt aan een touw trok, hetwelk om

geheel het bosch geslingerd was.

‚ « Wel vríendlief! » vraagde ik hem,

«wat trekt gĳ daar toch zoo zonderling?»

«Och,» was zĳn antwoord , «men heeft

mĳ uitgezonden om timmerhoutte hakken,

en daar ik vergeten heb mĳne bĳl mede te nemen,

zoo moet ik mĳ zoo goed mogelĳk zoeken te helpen.»

Dit zeggende, trok hĳ met éénen ruk, het geheele

bosch, hetwelk eene vierkante mijl in uitgestrektheid

had, even als eenige rieten omver. Gĳ raadt stellig

wat ik deed: ik liet den Hercules niet ontsnappen ,

al had het ook een Ambassadeurs traktement gekost.

‚——=s@==—»
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XLV1" .

Bij vermeerdert het getal zijner bedienden nog met eenen

man, die, door zijnen krachtigen adem , de

utolens doet draaijen.

Ä een ik nu eindelijk

  

‚ Â grondgebied

ì van Egĳpte had

bereikt, brak er zulk een hevige

  

storm los, dat ik schier vreesde,

met al mijne wagens , paarden en gevolg,

door den wind te worden opgenomen

en in de lucht te vliegen. Ter linker

zijde van onzen weg stonden zeven

windmolens, allen op ééne lijn geplaatst,

waarvan de wieken even snel om hunne

assen draaiden, als het spinnewielrad der

vaardigste spinster. Niet ver van daar, regts , stond

een man, de zwaarste dikbuik die‚ik ooit ter wereld

gezien heb; hij hield zijn regter neusgat met zijnen

vinger gesloten. Zoodra de man onzen angst bemerkte,

en zag met hoe veel moeite wij door den vreeselijken

storm heênworstelden, draaide hij zich om, en nam,

met even veel eerbied als een soldaat voor zijnen
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generaal, den hoed voor mĳ af. Oogenblikkelijk

bedaarde de storm, geen windje liet zich voelen en

al de molens stonden stil. Verbaasd over het vreemde

van dit verschĳnsel , hetwelk ik aan het bovennatuurlĳke

toeschreef, sprak ik onzen zwaarlĳvigen vriend aan,

terwĳl ik zeide:

«Wel kerel, wat is dat? Zit de duivel in uw lĳf,

of zĳt gĳ hem in eigen persoon?»

«Vergeef mĳ, Excellentie , » antwoordde «Ik

,maak slechts een weinig wind om de molens van

mĳnen meester, den molenaar, te doen draaĳen. Ik

heb zelfs één neusgat moeten toehouden , om ze niet

geheel en al omver te blazen.»

Wel drommels! ‘een voortreffelĳk man, dacht ik

bij mĳ zelven. Deze smaak kan ik goed gebruiken

als ik eens te huis.kom, en adem ontbreek om alle

mĳne lotgevallen, die ik zoowel te land als te water

ondervonden heb, te verhalen. Dadelĳk kwamen wĳ

overeen: de windmaker liet de molens staan , en volgde

mij onmiddelĳk.

Weldra bereikten wĳ de stad Caïro, alwaar ik

zeer naar mĳn genoegen de zending volbragt, waarmede

ik belast was. Mĳne zaken aldus geëindigd zĳnde,

besloot ik geheel mĳn diplomatisch gevolg af te danken ,

en slechts als eenvoudig burger terug te keeren. Daar

het nu voortreffelĳk weder was, en de Nijl mĳ nog

schilderachtiger en schoener toescheen dan alle de
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beschrĳvingen die ik er ooit van gelezen had, zoo

kwam ik in verzoekíng een vaartuig te huren, en mij

te water naar Alexandrië te begeven. Deze reis was

de gelukkigsle en aangenaamste der wereld, tot op

den derden dag van mĳn vertrek.

XLIX.

Merkwaardigheden op zijne reis naar den Nijl.

ij hebt,

Heeren , zonder

mĳne

twĳfel, dikwerf

  

van de overstroomingen van denNĳl

“ gehoord. Den derden dag dan begon

de vloed zoo geweldig te zwellen, dat
i .

‘Ì" ‚ reeds den volgenden dag de beide oevers

- ‘ zo

„‘ ‘‚ eenige mijlen ver onder water stonden.

Den vijfden dag, na zonsondergang,

was mĳn vaartuig op eens vast geraakt in

iets, hetwelk ik eerst voor riet en andere

waterplanten hield. Zoodra evenwel den

volgenden morgen de dag aanbrak, zag‘ik

van alle kanten omringd door amandelboomen, die
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volkomen rijpe en voortreffelijke vruchten droegen.

Toen wij het zinklood uitwierpen, bevond ik, dat

wij ruim zestig voet boven de oppervlakte van den

grond dobberden ‚ en noch voor- noch achteruit konden

wenden. Na verloop van achtof negen uren, voor zoo

verre ik na den stand der zon berekenen kon , begon

' het eensklaps zoo sterk te waaijen,'_ dat ons schip

geheel op zijde oversloeg, waardoor het water schepte

en onmiddelijk zonk.

Gelukkigerwijze redden wij ons allen, acht man en

twee kinderen, doordien wij ons aan de boomen

vast hielden , waarvan de takken , wel is waar , sterk

genoeg waren om ons te dragen, doch niet om ons

vaartuig te houden. In dezen toestand bleven wij

drie dagen, en hadden tot ons eenige voedsel niets

dan amandelen, die wij voor den honger plukten.

Aan water ontbrak het ons niet, en wij konden dus

volkomen onzen dorst lesschen. Na deze noodlottigheid

van twee en twintig dagen , zakte het water weder

even spoedig als het gekomen was , en op den zes— en

twintigsten dag konden wij weder voet aan wal

zetten. Het vaartuig was het eerste aangename gezigt

hetwelk ons trof; het lag ongeveer twee honderd

"ademen van de plaats waar het gezonken was. Nadat

ons allen nu goed in de zon gedroogd hadden,

en van de noodzakelijkste noodwendigheden uit onzen

scheepsvoorraad voorzien waren, zochten wij den

 

 



102

 

verloren weg weder terug te bekomen. Volgens de

meest juiste berekening , ontwaarden wij, dat wij bĳ

de honderd en vĳftig mijlen ver over huizen, tuinen

en bosschen waren voortgesleept. Na zeven dagen

bereikten wij weder den vloed , die nu weêr binnen

hape gewone oevers was teruggekeerd ‚ en verhaalden

aan eenen Beij ‘) onze overkomene wederwaardigheden.

Hij onthaalde ons zeer gastvrĳ , voorzag ons van al

het noodige, en liet ons verder brengen door een

van zijne eigene vaartuigen. In ongeveer zes dagen

kwamen wij te Álexandrië aan, vanwaar wĳ ons

naar K0nslantínopel inseheepten. Ik werd met eene

buitengewone hoflelijkheid door den grooten Heer

ontvangen , en had zelfs de eer zijnen Harem te zien,

waarhcên zijne Hoogheid mij in persoon geleidde,

zelf de beleefdheid had, mij uit alle

de daarin aanwezige dames te laten kiezen, zijne

terwijl hij

gunstelinge zelf niet uitgenomen.

Ik houd er niet van om over mijne minnarijen te

snoeven , want er is niets verfoeijelijker dan voor zulk

een dwaas gehouden te worden. Daarom , mijne Heeren ,

wensoh ik u eenen goeden nacht.

‘) Landvoogrl in Turkĳe.
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geeĳe tetgehml ter %rr.

L.

’De Vrĳheer von Munchlmusen komt in groote gunst

bij den Sultan.

 

a de geschiedenis

  

‘ van zijne reis in

Egypte verhaald

, wilde de Baron vom

bed te begeven, juist op het oogenblik

toen de reeds verflaauwde aandacht

zijner toehoorders weder op nieuw

gespannen werd , door het hooren noemen

van het Serail van den Sultan: zij hadden

zoo gaarne nog iets van den Harem hooren

vertellen. ‚Daar de Baron hierin echter niet

wilde toestemmen , doch ook niet geheel en al

weigerachtig wilde blijven aan de zoo dringende heden

zĳner verlangende toehoorders ‚ zoo gaf hij nog eenige

stukjes ten beste ‚ betrekkelijk zĳne zoo merkwaardige

bedienden , en vervolgde aldus:
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Sedert mĳne reis in Egypte, was ik bĳ den Sultan

zeer in de gunst gekomen. Zĳne Hoogheid kon niet

meer buiten mĳ, en verzocht mĳ iederen middag en

avond bĳ zich ten eten. Ik moet bekennen, mĳne

Heeren , dat de Turksche Keizer, van alle mogendheden,

de beste tafel houdt. Dit is echter alleen van toepassing

op de spĳzen , want wat de dranken betreft, zoo weet

gĳ dat de wetten van Manomnn‚ aan zĳne aanhangers

het gebruik van den wĳn verbiedt. Aan openbare tafels

in Turkĳe moet gij dus dezen nectar niet verwachten.

Doch wat niet openlĳk geschiedt, heeft daarom soms

wel in het geheim plaats, en niettegenstaande het

verbod, weet menige Turk, even zoo goed als de

beste Duitsche Prelaat, hoe een goed glas druivensap

smaakt. Dit was dan ook het geval met Zĳne Hoogheid.

Aan zĳne tafel, waaraan gewoonlĳk, -î'n partem

ealarz'i, de Generaal-Superintendant , namelĳk de

Mufti, deelnam , om vóór den maaltĳd het Benedictus‘,

en daarna het Gratias, te bidden, werd dan ook

met geen enkel woord aan den goddelĳken drank

gedacht. Na den eten echter begaf hĳ zich doorgaans

naar zĳn kabinet, alwaar hem eene heerlĳke flesch

wachtte.

 

 



105

  

L1.

Hĳ drinkt met den Sultan, niettegenstaande het verbod

van den Koran , eene ílesch wijn.

p zekeren dag gaf

de Groot«Sultan

mij,in het geheim,

  

eenen wenk om hem te volgen. Toen

/ wij ons in zijn goed‘gesloten kabinet

bevonden , haalde hij , uit eene verborgen

‘ kast, eene flesch te voorschijn , en sprak:

« Muncnnaussa , ik weet gij Christenen

verstaat u op goeden wijn. Hier heb ik

nog een eenig fleschje Tokayer, en ik verzeker

u , bij MAHOMED , dat gij in uw geheele

leven het gelijke hiervah niet gedronken hebt.»

Hierop schonk Zijne Hoogheid zoowel mij als zich

zelven in, waarop te zamen klonken.

«Nu , » hernam hij , «wat zegt gij daarvan? Is het

niet wat buitengewoons?b

«De wijn is goed,» hernam ik; «doch veroorloof

mij u te moeten zeggen , dat ik vrij beteren gedronken

heb in Weerter: , hij Keizer KAREL VI. Drommels , die

moest Uwe Hoogheid eens proeven.» ‘
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«Vriend vacnnausmv , » herhaalde hij, «zonder

uwe woorden in twijfel te trekken, schijnt het mij

toch onmogelijk toe, dat er beteren Tokayer te vinden

is; want eenigen tijd geleden, heb ik deze enkele

flesch van een Hongaarsch Edelman bekomen, wien

het zelfs nog moeite kostte dezelve af te staan.»

«Niets dan gekheid, Uwe Hoogheid. Tusschen Tokayer

en Tokayer is een groot onderscheid. Daarenboven

zijn de Heeren Hongaren juist niet al te mild met

hunne geschenken. Ik wed dat ikUwe Hoogheid, binnen

een uur, eene flesch Tokayer verschaf, onmiddelijk

uit de keizerlijke kelder van Wemen, waardoor U

het onderscheid duidelijk zal worden.» ‘

De Sultan zag mij met groot-e oogen aan, terwijl

hij schaterend begon te lagchen, en mij toevoegde:

«Muncnnausmv, ik geloof dat het u in uwe hersenen

scheelt.»

«( In het minst niet, Uwe Hoogheid. In één uur

tijds bezorg ik u eene flesch Tokayer, onmiddelijk

uit de keizerlijke kelder te Weenen, die van eene

veel betere hoedanigheid zĳn zal, dan dit bogt hier.»

«Muncnususnrsl Muncunauseu! Ik geloof dat gij

met mij spotten wilt, en dit bevalt mij niet. Doch

ik weet gĳ zijt een buitengewoon man, aan wiens

geloofwaardigheid ik niet behoef te twĳfelen, hoe

onwaarschijnlijk mij uw gezegde dan ook voorkomt.» -

«Welnu! UWe Hoogheid neem de weddenschap

 

 



107

 
 

aan? Zet mij slechts op de proef. Zoo ik mijne belofte

niet volbreng, — en iets belooven zonder het 'na te

komen , doe ik nimmer , — zoo verbeur ik mĳn hoofd ,

en dit is toch geene kleinigheid. Dus, wat stelt Uwe

Hoogheid daar tegen over?» ;

« Welaan! ik stem er“ in toe. Het is nu drie ure;

indien , precies ten vier ure ‚ de flesch Tokayer niet hier

is , zoo kost het u zonder genade uw hoofd; want ik

laat mĳ niet voor den gek houden, zelfs niet door

mijne beste vrienden. Zoo evenwel uwe belofte

houdt, dan kunt gĳ uit mĳne schatkamer, zoo veel

goud, zilver, paarlen en edelgesteenten nemen, als

de sterkste man slechts dragen kan.»

«Dat laat zich hoeren,» antwoordde ik. «De

weddenschap is aangegaan.»
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Lll‚

Hij schrijft eenen brief aan de Keizerin van Oostenrĳk, om eene

aangegane weddenschap te winnen.

erstond vraagde ik

  

‚, eene pen , papier

‚ eninkt, en schreef

den navolgenden brief aan de Keizerin

MARIA Tnanasu;

« Uwe Majesteit heeft voorzeker , als

eenige erfgename van het rijk , ook dan

kelder van wijlen Haren doorluehtigen

  

Vader geërfd. Zonde ik het durven

‘« wagen Haar te verzoeken, voor mij, aan

5 ‘ den brenger dezer , mede te geven eene jlesch

Tokag/er wijn, van dezelfde hoedanigheid

als die welke ik 200 dikwerf, met wijlen Zijne

Majesteit , gedronken heb ? Daar het eene weddenschap

geldt zoo is mijn wensch alleen, dat het eene flesch

van de beste soort mag Het zal steeds

aangenaam zijn eene gelegenheid te vinden deze

goedheid van Uwe Majesteit te vergelden, terwijl

ik met dan diepsten eerbied teekene, enz. »

Daar het reeds vijf minuten over drieën was. gaf
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ik dit briefje, zonder mij den tijd te gunnen hetzelve

te verzegelen, aan mijnen looper, die de gewigten

van zijne beenen losmaakte, en zich onmiddelijk naar

Weenen begaf.

Hierop dronken wij, de Groot-Sultan en ik‘, in

afwachting van den beteren wijn, het overige van

zijne flesch ledig. Het sloeg kwartier over drieën,

half vier en kwartier voor vieren, en nog was er

niets van den looper te hooren of te zien. Reeds werd

ik eenigzins ongerust, want ik bemerkte dat de Groote

Heer onophoudelijk op de pendule zag, en gereed was

om zonder twijfel den beul te ontbieden. Het denkbeeld

mijn hoofd te verliezen, beangstigde mij zeer , doch

eindelijk bekwam ik verlof in den tuin frissche lucht

te scheppen, om mijn gemoed eenigzins te verkoelen.

Ik werd evenwel gevolgd door twee gedienstige geesten,

die mij niet uit het oog verloren. Hoe meer de tijd

begon te naderen, des te hagchelijker werd mijn

toestand , en reeds stond mijn horologie op vijf en vijftig

minuten, toen ik mijnen hoorder en mijnen schutter

ofziener liet ontbieden. Onmiddelijk sto'nden zij voor

mij en ik beval den eersten zich plat ter aarde te

leggen , om te hooren of mijn looper in aantogtwas.

Tot mijnen niet geringen schrik meldde hij mij,

dat de snaak zich op eenige mijlen afstands had te

slapen gelegd. Naauwelijks had mijn brave jager deze

woorden gehoord, of hij klom op een der hoogste

 



terrassen , om des te beter in de verte te kunnen zien.

«Bĳ mĳne ziel!» riep hĳ uit, «daar ligt de luĳaard

onder eenen eikenboom , in de nabĳheid van Belgrado,

terwĳl hĳ de flesch naast zich heeft. Wacht, ik zal

l hem eens onzacht uit zĳne sluimering opwekken.»

 

Llll.

Op welke wijze bij zich uit zijnen wanhopenden

toestand redde.

it zeggende legde

hĳ zĳn geweer

  

aan , en schoot de

5.‘ ‘Ëi"’

‘‚

„ lading boven in den boom, waaronder
ze,

Een hagel van eikels , takken en bladeren

viel alsnu op —den slaper neder , waardoor

hĳ dadelĳk ontwaakte, en daar hĳ vreesde

te lang te hebben geslapgn, haalde hĳ

zĳne beenen zoo snel na zich , dat hĳ nog

eene halve minuut voor vier ure, in het

kabinet van den Sultan aankwam, terwĳl
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hij de flesch Tokayer en eenen eigenhandigen brief

van MARIA. Tnenesm mede bragt. Dit was voor mij

eene onuitsprekelijke vreugde. De Sultan genoot niet

minder, want met eene ongeloofelijke wellust verslond

de gulzigaard de helft van de flesch.

«Mumcun.wsmv,» sprak hij, «gij moet het mij

niet kwalijk nemen, wanneer ik deze flesch voor mij

alleen behoud. Gij staat te Weenm in beter aanzien

dan ik, en kunt u dus gemakkelijkscbadeloos stellen

voor het aandeel hetwelk u heden onthouden wordt.»

Dit zeggende sloot hij de flesch in zijn kastje, stak

den sleutel in zijnen zak,en schelde den schatbewaarder.

Ik verzeker u mĳne Heeren, dit was voor mij de

schoonsle muzijk die ik ooit gehoord heb. .

«Nu moet ik u de weddenschap voldoen, die

gewonnen hebt,» zeide Zijne Hoogheid, na aan de

schel getrokken te hebben.

«Hoor,» hernam hij, tot den binnentredenden

schatbewaarder, «laat mijn Vriend Murvcurmnsm uit

mijne schatkamer nemen hetgeen hij zal verlangen , ‘

en zoo veel als de sterkste man dragen kan.»

De schatbewaarder boog zich voor zijnen meester

met zijn aangezigt ter aarde. Mĳ evenwel drukte de

Sultan zeer hartelĳk de hand, terwĳl hij ons beiden

verliet.

 



  

LIV.

Hij wordt bezitter van al de schatten van den Sultan.

“ k verzuimde nu

geen oogenblik,

  

> zoo als gĳ wel

begrĳpen kunt, mĳne Heeren, met

_ aan des Sultans aanwĳzing op zĳne

schatkist, gevolg te geven. Dadelĳk liet

‘ ik mĳnen sterken bediende komen, die

"‘ met een touw het geheele cederhoseh

omver had gerukt. Deze laadde zĳne

schouders zoo vol, dat het u bezwaarlĳk

zoude vallen, gezamenlĳk den last te

dragen , waarmede hĳ alleen voortliep.

Onmiddelĳk begaf ik mĳ met den buit naar de haven,

‘bevrachtte er het grootste schip mede hetwelk ik

konde bekomen, en ging dadelĳk , met geheel mĳn

gevolg, onder zeil, om mĳnen schat in zekerheid te

brengen, voor datmĳ eene of andere wederwaardigheid

overkwam.
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Lv.

Op welke wijze bij de geheele Turksche vloot , die hem

achtervolgde, ontkwam.

at ik evenwel

‚ vreesde,gebeurde ‘

‚.._1 ook , want de

schatbewaarder de buitengewone

vracht ziende, die ik had mede

gepakt, liep zonder de deur van de

“ g\_=._\ schatkamer te sluiten, — en dit was

‘ ook onnoodig, terwĳl al het zich daarin

\ bevindende verdwenen was, —in allerĳl

 

 

naar den Sultan, om hem te berigten op

welke wĳze ik van zĳne volmagt gebruik

had gemaakt. Zĳne Hoogheid was hierover

zeer vertoornd, en had niet weinig berouw over zĳne

overhaaste belofte. Hĳ geraakte zoo zeer in drift,

dat hij aan zĳnen Capz'tan-Paclza last gaf, mij met

de geheele vloot te achtervolgen , en mĳ te beduiden

dat hĳ niet met mĳ gewed had.

Het gegeven bevel werd onmiddelĳk ten uitvoer

gebragt. Ik bevond mĳ naauwelĳks twee mĳlen van

de kust, toen ik de geheele Turksche vloot met volle
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zeilen op mĳ af zag komen. Nu was goede raad duur,

want mijn ondergang was zeker, daar het onmogelĳk

scheen te ontkomen. Gelukkig echter had ik mijnen

windmaker bĳ ‘

«Wees niet bevreesd ‚ Uwe Excellentie , » zeide hĳ ,

«wij zullen deze schurken wel verdrijven, »

Hierop plaatste hij zich achter op het schip, en

begon zoodanig met zĳne twee neusgaten op de

vĳandelĳke vloot te blazen, dat zij geheel in eenen

dwarlwind geraakte , en al de schepen deszelfs masten ,

zeilen en touwwerk verloren. In weinige minuten was

de geheele vloot weder binnen Kmstantino;wl terug

gedreven. Vervolgens draaide zich om, rigtle zĳn

geblaas naar ons eigen vaartuig, zoodat wĳ in weinig

tĳds de kusten van Italz'e bereikten.
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LVI.

Hoe hij in Italie al zijne schatten wederom verliest.

oewel ik echter

  

van de gramschap
  

(‚1 e é ‘.‘Î‘ van den Sultan

.’# îÄ‘ ‘

\ gered

  

„—t

(‚ had , zoo kwam er evenwel

.‘ .. .
“’ÎÎ"’ van mijnen schat met veel te regt;

Italz'e is,

berigten van alle reizigers, een land

want overeenkomstig de

van armoede en bedelarij, en dikwerf

wordt men, met den dolk op het

om eene aalmoes gevraagd. Het

policiewezen is er zoo slecht, dat ik tegen

wil en dank genoodzaakt was, het grootste

gedeelte van mijne bezittingen aan die landloopers af

te geven, terwijl mij het overige‘in de omstreken van

het heilige land L0’retto, door eene bende roovers

werd afgezet. Het geweten van deze Heeren , werd

hierdoor in het minst niet verontrust, Want hunne

vangst was zoo aanzienlijk, dat zelfs het duizendste

gedeelte toereikende genoeg was, om te Rome, uit

de eerste hand, volle aflaat te koopen voor ben en

hunne erfgenamen tot in den zesdcn graad.
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Nu evenwel, mĳne Heeren , is mijn slaapnnr daar,

ik wensch u dus eenen goeden nacht. Slaapt wel.

-==Ó’—

grvmĳe llo1tgehal trr ges.

LVII.

Geschiedenis van eenen reisgenoot van Munehhausen, die

gedurende zijne afwezendheid het woord voert, en nog

eene merkwaardige daad van den Vrijheer verhaalt; bene

vens andere anecdoten.

. a het einde van

  

het vorige verhaal
" ‘/‘‚1 ’N „î liet de Baron zich

"\‘ -_’- t 3 niet langer houden , maar stond

‚‘ ‘r’; ‘ ĳ“ ”“" Werkelĳk op en verliet het gezelschap

y in de beste lnim van de wereld. Echter
  

‚ú vertrok hij niet zonder beloofd te hebben

l‚‘IÎ”

“ ‘tr
‚_‘_À‚

bij de eerste gunstige gelegenheid, de

_ lotgevallen van zĳnen vader te verhalen,

benevensnog andere merkwaardige anecdoten,

‘\
‘‚‚‘“‘

‘l"Ìr;v ‘\i

" waren.

waarna zĳne toehoorders zeer verlangend

Toen evenwel een ieder van het gezelschap zijne
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gedachten uitte over de zaken die de verhaler hem

had medegedeeld, zoo nam een reisgenoot van den

Baron, die hem op zĳne reis naar Tm‘kĳe begeleid

had, het woord op, en verhaalde dat er, niet ver

van Komtantinopel, zulk een monsterachtig stuk

geschut aanwezig was, dat de Baron TOTT, er in

zĳne gedenkschriften, afzonderlĳk melding van had

gemaakt, en wel nagenoeg op de volgende wĳze:

«De Turken hadden op eene Citadel niet ver van

de stad, aan den oever van den beroemden vloed

Simoïs een uitermate groot kanon geplaatst. Dit stuk

was geheel van metaal, terwĳl men uit hetzelve eenen

marmeren kogel schoot van ten minsten elf honderd

ponden zwaarte. Ik had grooten lust, zegt TOT'I‘,

het af te vuren, om eerst uit zĳne werking behoorlĳk

te oordeelen. Al het volk rondom mĳ beefde bĳ dit

denkbeeld, wĳl zĳ zich overtuigd hielden dat de

daardoor te veroorzaken schok het kasteel en geheel

de stad omver zoude storten. Eindelĳk verdween de

‚ vrees een weinig en ik bekwam verlof het kanon af

te schieten. Er was niet minder dan drie honderd en

dertig pond kruid‘noodig , en de kogel woog, zoo als

ik gezegd heb, elf honderd pond. Toen de kanonnier

met de lont kwam, verwĳderde zich de geheele

menigte zoo ver zĳ ken. Ik had alle mogelĳke moeite

den Bassa (1) die uit overdreven zorg kwam aanloopen ,

(1) Turksch Stedchouder.
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te overtuigen dat erlniet het minste gevaar aan verbonden

was. Zelfs de kanonnier, die op een teeken, hetwelk

ik hem geven zoude, het stuk moest afsteken, beefde

van angst en schrik. Ik plaatste mij achter het geschut

in eene soort van steenen verschansing , gaf met

luider stemme het teeken, en ondervond te gelijker

tijd eenen schok even als die van eene aardbeving.

Op eenen afstand van ongeveer driehonderd vademen

sloeg de kogel aan stukken, die over de zee-ëngte

vlogen, en aan den tegenovergestelden oever met

zooveel kracht in het water nederploften, dat het

geheele kanaal met schuim bedekt was.»

Dit zijn, mijne Heeren , voor zoo verre mijn

geheugen mij getrouw is gebleven, de bijzonderheden

welke de Baron To’r’r toeschrijft aan het grootste en

merkwaardigste stuk geschut van de wereld. Toen

nu de Vrijheer von Muucnnsusmv en ik deze plaats

bezochten, verhaalde men ons het afschieten van

dezen vervaarlijken vuurmond, door den Baron T0’r’r, ;

als eene buitengewone heldhaftigheid van dien Heer.

Mĳl] beschermheer, die volstrekt het denkbeeld

niet _verdragen konde dat een Franschmari eene

grootere daad zoude verrigt hebben, dan waa’rtoe hij

zelf in staat was, nam dadelijk het monster—kanon .

op zijne schouders , plaatste het in evenwigt. sprong

’in zee en zwom er mede naar den overkant. Van

 

hier wilde ongelukkigerwijze het kanon weder 1

‚-_‚‚ ‚‚ ..... l
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naar zĳne vorige plaats op de Citadel terug werpen

Ik zeg ongelukkigerwĳze, want daar het stuk geschut

hem te vroeg uit de handen gleed, voor dat hĳ tot

den worp gereed was, viel hetzelve in het water,

waar het wel zal blĳven liggen tot den jongsten dag.

Hierdoor, mĳne Heeren, geraakte de Baron geheel

in onmin met den Sultan. De geschiedenis betrekkelĳk

de medegenomen schatten was hem vergeven , terwĳl

dezèlve geheel en al vergeten was; want Zĳne Hoogheid

bezat inkomsten genoeg om zĳne schatkamer op nieuw

te vullen. Toen de Baron weder in zĳne gunst

was geraakt, was zelfs door den Groeten Heer

uitgenoodigd geworden, in Turkĳe terug te komen,

waaraan hĳ dan ook dadelĳk gehoor gaf, terwĳl hĳ

zich welligt nog in het Ottomanische rĳk zoude

bevinden . zoo niet de gruwzame Turk het verlies ‚van

dit kanon zoo kwalĳk had genomen , dat hĳ mĳnen

meester zonder genade ter dood veroordeelde.

Eene zekere Sultane evenwel, van wie hĳ de

gunsteling was geworden , gaf hem niet alleen van het

bevel van Zĳne Hoogheid berigt, maar verbergdc hem

in bare eigene kamer, zoo lang de oflicier en de

beulen, die het doodvonnis moesten volbrengen.

onderzoek naar hem deden. Den volgenden nacht

ontvlugtten wĳ aan boord van een schip, dat naar

Venetië bestemd was, en hetwelk wĳ nog gelukkig

bereikten op het oogenblik _dat het zeilvaardig was.
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Van dit voorval spreekt de Baron niet gaarne, wĳl hem

de voorgenomene proef mislukte, en hĳ daarenboven

nog bĳkans zĳn leven verloor. Daar het echter niet

geheel en al tot zĳne schande strekt, zoo pleeg ik

zulks wel eens in zĳne afwezendheid te verhalen. ‘

Nu, mĳne Heeren, daar gĳ den Baron voa

Muncnnsusmv genoegzaam kent, hoop ik niet dat gĳ

zĳne geloofwaardigheid in het minst in twĳfel zult

trekken. En opdat gĳ ook niet aan de mĳne twĳfelen

zult, hetgeen ik niet hoop, zoo veroorloof u

eerst te zeggen wie ik ben.

Mĳn vader , of ten minste hĳ die er voor gehouden

moet worden, was een geboren Zwitser, uit Bern.

voerde aldaar het hoofd-toezigt over de wegen,

straten , pleinen en bruggen. Deze soort van beambten

dragen in dat land — hum ! — den naam van straatveger.

Mĳne moeder was geboortig uit de bergen van Savoye ,

en droeg aan haren hals een kropgezwel van eene

buitengewone schoonheid en grootte, welk versiersel

bĳ de dames uit deze landstreek vrĳ algemeen is.

Nog zeer jong zĳnde verliet zĳ het ouderlĳke huis,

en zocht haar geluk in de stad, waar mĳn vader het

levenslicht aanschouwd had. Z00 lang zĳ nog jeugdig

was, voorzag zĳ in haar onderhoud door alle soorten

van liefdewerken te bewĳzen aan ons geslacht; want
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het is bekend, dat zĳ nimmer weigerachtig bleef

gehoor te verleenen aan een of ander minnarĳtje,

vooral wanneer men haar , op eene beleefde wĳze,

eene welvoorziene beurs toereikte.

Dit beminnenswaardig paar ontmoette elkander op

zekeren avond op de straat, en daar zĳ beiden door

Bachus vocht een weinig opgewonden waren , zoo vielen

zĳ onder eene wederzĳdsche kloppartĳ in eenen hoop

slĳk neder. Wat de reden van dezen twist was, is

mĳ niet genoeg bekend, alleen dit is zeker dat zĳ

door de nachtwacht overrompeld en naar de gevangenis

gevoerd werden. Hier zagen zĳ spoedig hunne dwaasheid

in, werden het weder eens, verliefden op elkander

en begaven zich eenigen tĳd later in den echt. Daar

evenwel mĳne moeder tot hare vorige levenswĳze

terug keerde, zoo bleef mĳn vader, die zeer hooge

begrippen van eergevoel had, niet in gebreke zich

van haar te scheiden, terwĳl hĳ haar een gedeelte

van zĳne straatvegers-bezoldiging afstond. Hierop

verbond zĳ zich aan een gezelschap ,"hetwelk met een

poppenspel rondreisde. Later echter begaf zĳ zich

naar Rome en zette aldaar eenen oesterwinkel op.

Gĳ hebt ongetwĳfeld, mĳne Heeren, menigmaal

hooren spreken van Paus GAĲGAĲELLI, of CLEMENS

XIV, en welk een groot beminnaar deze geestelĳke

Heer van oesters was. Op zekeren vrĳdag, toen Zĳne

Heiligheid zich in groote staatsie, en begeleid door
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een gevolg van honderd man, naar de St. Petrus

kerk begaf, trok hij voorbij den winkel mijner moeder.

Het gezigt der ten toon gespreide oesters konde bij

niet verdragen. Hĳ liet onmiddelijk stilhouden, en

zond het berigt naar de kerk, dat hij de plegtigheid

niet bij konde woonen. Dadelijk stapte hij van zijn

paard, ..—_ want bij zulke gelegenheden rijdt de Paus

altijd te paard, — liet zijn gevolg achter, en begaf

zich in den winkel mijner moeder. Nu deed hij eenen

aanval op de ’oesters, die allen, in minder dan eene

seconde Werden verslonden. Toen hij niets meer

voorhanden zag , vraagde hij aan mijne moeder, terwijl

hij zijnen mond afveegde:

«Hebt gij geene oesters meer?»

«Ja wel, Uwe Heiligheid,» antwoordde

Hierop geleidde zij hem naar den kelder, die

haar te gelijker tijd diende tot magazijn, keuken,

bezoekvertrek en slaapkamer. ”

' Hier beviel het Zijne Heiligheid zoo goed, dat hij

zijn gevolg naar' huis zond, en den ganschen dag

doorbragt met het eten van oesters. Hij verliet den

kelder eerst den volgenden morgen , en. verzuimde

niet mijne moeder, voor zijn vertrek, volle aflaat te

schenken ‚ niet alleen voor hare reeds bedreven zonden ,

maar ook tevens voor die, welke zij nog lust mogl

gevoelen in het vervolg te bedrijven.

Aangezien ik dus van zulk eene hooge familie afstam ,
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kende het wel niet missen, of ik moest tot groote

zaken bestemd zijn, namelĳk om mede—reisgenoot

te worden van den Vrijheer voxv MUNUHHAUSEN.

—-=’e‘=——-‚

LVIII.

De Vrijbeer von Munchhauseu vervolgt zijn verhaal, en deelt

eene proeve mede van zijne behendigheid in het schieten.

e Baron werd,

zoo als men ligt

  

begrijpen kan ‚ bij

iedere gelegenheid verzocht, zijne zoo

leerrijke en onderhoudende verhalen

te vervolgen. Doch gedurende eenen

geruimen tijd waren alle smeekingen

vruchteloos. Hij had de lofl'elĳke gewoonte

niets tegen zijnen zin te doen , en de nog

lofl‘elijker zich ’van zijne grondslellingen

niet te laten terug brengen. Eindelijk kwam

de lang gewenschie avond aan , en de

beroemde verhaler bewees door eenen lach om zijnen

mond , dat hij aan het verlangen zijner vrienden

voldoen zoude ‚ en genegen was zijn verhaal te vervolgen.

Conticnere omnes, intentz'que o‘ra tenelzant, zoo
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als Vmcruus zegt, of zoo als BARTBÈLEMY dit

eigenaardig uitdrukt:

Tour d’zme orez'lle avíde attendaient en rilence 1).

De Baron zette zich op zĳnen hoog verheven zetel,

en begon aldus:

Gedurende de laatste belegering van Gibraltar

scheepte ik mĳ in, onder bevel van Lord Romvmr,

aan boord eener vloot, die bestemd was deze vesting

van levensmiddelen te voorzien, om mĳnen ouden

vriend ELLIOT , die zich door de roemrĳke verdediging

dezer plaats, onverwelkbare lauweren heeft verworven,

een bezoek te geven. Toen het eerste vuur der

vreugde,‚ een onvermĳdelĳk gevolg , van het

wederzien van oude vrienden, een weinig verkoeld

was , ging ik met den Generaal de vesting bezigtigen ,

om den’staat der bezetting, benevens den toestand

van den vĳand in oogenschouw te nemen. Ik had uit

Londen eenen voortreffelĳken spiegel-telescoop mede

gebragt, die ik bĳ Dou.oan gekocht had. Door

middel hiervan bemerkte ik , dat de vĳand juist bezig

was een zes-en-dertig ponder af te vuren naar de

plaats waar wĳ ons bevonden. Ik gafhiervan onmiddelĳk

aan den Generaal kennis, die zich insgelĳks door den

telescoop verzekerde , dat ik mĳ niet bedrogen had.

Met zĳne toestemming liet ik een acht-en—veertig

  

1) Allen zwegen en luisterden met onafgewende blikken.
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pohder van de naaslbĳzijnde batterij naar mij toe

brengen, en rigtte hem zou juist, — want in het

vak der artillerie kan ik mij beroemen mijnen

meester nog niet gevonden te hebben, —— dat ik

volkomen zeker van mijne zaak was.

Nu sloeg ik den vijand, met de meest mogelijke \

naauwkeurigheid, gade, en toen ik bemerkte dat een

der kanonniers de brandende lont aan het zundgat

bragt, gaf ik op hetzelfde oogenblik het teeken,

waarop‘ onze kogel insgelijks moest vertrekken.

Ongeveer op de helft zijner kracht sloeg met eenen

verschrikkelĳken stoot tegen den vijandelĳken kogel.

De kracht van den onzen was zoo sterk, dat hĳ, na

den anderen te hebben terug gedreven, niet alleen

den kanonnier doodde , die het stuk had afgeschoten,

mar daarenboven nog zestien andere vĳandelĳke

hoofden medenam, die hem op zĳne vaart naar de

Afrikaansche kust, in den weg stonden. Voor dat hĳ

nog de Barbarĳsche staten bereikt had, vermorselde

hĳ eerst de hoofdmasten van drie schepen , die op ééne

lijn achter elkander in de haven lagen, daarna vloog

hĳ bĳ de twee honderd engelsche mĳlen landwaarts

in, sloeg ten laatste door het dak eener boeren hut,

brak een oud moedertje, die met open mond op

haren rug te slapen lag, de weinige haar overgebleven

tanden uit den mond , en bleef eindelijk in bare keel

zitten. Haar man, die spoedig daarna te huis kwam,
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beproefde den kogel er uit te trekken; daar hem ‘dit

evenwel mislukte, stootte hij dien met eenen paal

naar beneden in de maag, vanwaar hij , na behoorlijk

verteerd te zijn , weder op de natuurlijkste wijze

uitkwam.

Onze kogel bewees ons oneindige en bijkans

ongeloofelijke diensten. Niet alleen weerde hĳ die

van ‚den vijand af, zoo als ik u reeds gezegd heb,

maar zette ook , volgens mijne bedoeling , zijnen weg

verder voort, sloeg hetzelfde kanon, hetwelk tegen

ons gebruikt was, van deszelfs afl‘uit af, en wierp

het stuk geschut , met zulk eene hevigheid , in het ruim

van het schip, dat het den bodem aan stukken sloeg.

Het vaartuig schepte hierdoor water, en zonk _met

duizend spaansche matrozen , en een nog grooter

aantal soldaten, die zichjnist daar op bevonden, naar

den grond.

Dit was ontegenzeggelijk eene buitengewone zaak;

echter verlang ik niet, dat men dezelve geheel alleen

aan mijne verdienste toeschrijve. Het is waar , het eerste

denkbeeld komt mijne schranderheid en juiste berekening

toe, doch het toeval ondersteunde mij niet-weinig,

want ik ontdekte later , dat het kanon met eene dubbele

lading kruid voorzien was, waaraan ik dan ook de

onbeschrijfelijke kracht van den kogel te danken had.

De Generaal ELLIOT wilde de groote dienst, die ik hem

bewezen had belooneu, door mij eene kapiteinsplaats
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bĳ zĳne troepen aan te bieden, waarvoor ik evenwel

beleefdelĳk bedankte , terwĳl ik mĳ alleen vergenoegde

met zĳnen dank , die hĳ mĳ nog , denzelfden avond in

bĳzĳn van al de officieren , op de vereerenswaardigste

wĳze betuigde.

LIX.

Verwoestingen die hij in het Spaanscbe leger aanrigtte.

mdat ik met de

Engelsehen zeer

ingenomen ben ,

  

zoolang ik hen nog van dienst zoude

kunnen zĳn. Drie weken na mĳne

aankomst deed zich dan ook weder eene

gunstige gelegenheid op, waardoor ik mĳ

" op nieuw konde onderscheiden. Ik verkleedde

‚’cj‘ . mĳ als een roomseh—katholgk pr1ester,

verliet ten één uur des morgens de vesting, sloop

gelukkig de vĳandelĳke voorposten door, en bereikte

_ het leger. Onmiddelĳk begaf ik mĳ naar de tent, waar
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zich de Graaf van A1vrors met eenige hoofd-officieren

bevond, die het plan ontwierpen , om den volgenden

morgen de vesting te bhstormen. Mĳne vermomming

beschermde mij zoo volkomen, dat niemand er aan

dacht mĳ te doen verwĳderen, en ik dus op mijn

gemak alles konde aanbooren, wat er besloten werd.

Nadat de raad geëindigd was begaven zĳ zich naar

bed, en weldra vond ik het geheele leger , als ook de

schildwachten, in eenen diepen slaap gedompeld. Ik

maakte van dit oogenblik gebruik , ligtte al de kanonnen ,

ten getale van drie honderd, zĳnde vier-en—twintig

en acht—en—veertig ponders, van hunne affuiten,

en wierp dezelven op eene afstand van drie

mĳlen ver in zee. Daar ik volstrekt geene hulp

had, zoo was dit de zwaarste arbeid, die ik ooit

ondernomen heb , uitgenomen evenwel toen ik met het

monsterachtige, en door den Baron Tor’r beschreven

Turksche stuk geschut, naar de overzijde van den

Bosphorur zwom, welke daad, zoo als ik gehoord

heb, een mĳner bekenden , die tevens ooggetuige

was, u, in mĳne afwezendheid , verhaald heeft.

Daarop sleepte ik al de afl‘uiten en wagens in het

midden van het leger , en opdat het raderwerk geen

gedruisch zoude maken, droeg ik ze twee aan twee

onder mĳne armen. Het was in waarheid eenen

voortreffelĳken‘hoop geschut, en ten minste zoo hoog als

de rots van Gibraltar. Nu sloeg ik vuur met een
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afgebroken stuk van eenen ijzeren aoht-cn-veertig

ponder, tegen eenen steen van eenen, door de

Arabieren , veertig voet diep ‚ in den grond gebouwden

muur, ontstak eene lont, en zette den ganschen hoop

in den brand. Ik heb u nog vergeten te zeggen dat

‚ ik eerst nog al den krijgsvoorraad er boven op wierp.

Alle deze ligt ontvlambare stofl'en vormden in een

oogenblik eenen verschrikkelijken vuurgloed. Om alle

vermoedens te ontgaan, was ik de eerste die alarm

maakte. Het geheele leger was weldra op de heen ,

en zoo als gij u wel kunt voorstellen, niet weinig

ontsteld , te meer daar het gerucht liep dat de

schildwachten overvallen waren, en dat zeven of acht

regementen de citadel verlaten hadden, om deze

algemeene verwoesting onder de vĳandelĳke artillerie

te weeg te brengen.

De Heer Danvxwarea maakt, in zijne geschiedenis

van deze beroemde belegering, melding van een

merkwaardig verlies, hetwelk de vijand leed door

eenen plotseling ontstanen brand; de oorzaak hiervan

weet hij evenwel niet op te geven. En wezenlijk, dit

zoude hem moeite hebben gekost; want ik vertrouwde

mijn geheim aan niemand toe, zelfs niet aan den

Generaal ELLIOT , hoewel ik ook, door deze nachtelijke

daad, Gibraltar geheel alleen gered had. De Graaf

van Anrors ontvlugtte op het eerste oogenblik met

alle zĳne lieden. Zij liepen zonder ophouden door,
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veertien dagen achtereen , tot zĳ, nog geheel verschrikt,

Parĳs bereikten. De schrik die zich door dezen

woedenden brand van hen had meester gemaakt, was

oorzaak dat zĳ geen van allen in drie maanden tĳds

eten noch drinken konden, en dat zĳ, even als de

kameleons, enkel van de lucht leefden.

LX.

Hij slingert eene bom naar het vijandelijk leger ‚ en redt daardoor

twee zijner gevangen genomen Oflìcieren.

  

‚ ’ _ ’ ’o"

, _ää _ ‚ a verloop van twee

’ ‘“",“ îr“’"’ ‘ maanden, dat ik

\‘ ". ‘ 0‘ ’_"‘J

/ "23:" ‚;:(-' . J de belegerden deze

dienst had bewezen , zat ik eens des

‚. _ D

‚ ‘ ‘ ‘ Îì“J 1"\ morgens met den Generaal Eznror

  
.\/

aan het ontbĳt, toen eensklaps eene

bom , —— want ik had geenen tĳd gehad

hunne mortieren even als de kanonnen

  

te vernietigen, -— in onzekamer vloog

l en op de tafel sprong. De Generaal liep,

zoo als ieder ander zoude gedaan hebben,

oogenblikkelĳk de kamer uit ; ik evenwel
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nam de bom op , en droeg haar naar buiten op den

rots. Van hier zag ik dat zich, niet ver van het

vĳandelĳk leger, op eenen heuvel nabĳ de zeekust eenen

troep lieden vereenigd hadden; ik konde evenwel niet

duidelijk genoeg onderscheiden ‚ waarom zij zich

verzameld hadden, en wat zij deden. Ik nam dus

mĳne toevlugt tot den telescoop, en zag dat men

bezig was twee van onze Oflìcieren, een Generaal en

een Majoor, op te hangen. Zij waren den voorgaanden

avond nog in ons gezelschap geweest, doch des nachts

als spionnen in het vĳandelĳk leger gedrongen, en

als zoodanig gevat geworden.

De afstand ‘was te groot om de bom uit vrĳe hand

naar hen toe te werpen; gelukkigerwijze herinnerde

ik mĳ evenwel dat ik in het bezit was van den slinger

_ waarmede wĳlen stm zich tegen den reus GOLIATH

bediend had. Ik legde er de bom in, en slingerde

haar juist middenin den troep. Op het oogenblik dat

zĳ nederviel, sprong zĳ weder op, en versloeg al de

omstanders , uitgezonderd de twee Engelsche Oflicieren ,

die tot hun geluk juist in de hoogte hingen. Een

stuk van de bom vloog intusschen tegen den voet

der galg, zoodat dezelve omlaag stortte. Onze beide

vrienden voelden naauwelĳks grond, of zĳ zagen met

geene kleine' verwondering rondom zich. Als door

een wonderwerk gered , en ziende dat de schildwachten,

de beul , de militaire regter en alle anderen het
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met den dood bekocht hadden, zoo ontdeden zij

elkander eerst van de om hunne halzen gebonden

stroppen , liepen in allerijl naar den zee-oever , sprongen

in eene zich aldaar bevindende Spaansche boot, met

‚ twee roeĳers, die hen aan boord van een onzer

zeeschepen overbragten.

Eenige oogenblikken later, juist dat ik bezig was

den Generaal ELLIO'I‘ deze daad mede te deelen, kwamen

de twee Olfieieren te Gibraltar aan, en na duizende

dankbetuigingen van hunnen kant en gelukwenschingen

van onze zijde, vierden wĳ op de vrolijkste wĳze

van de wereld dezen heuchelijken dag.
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LXI.

Geschiedenis van den slinger. Eenige narigten van David, de

Koningin Elisabeth en Shakespeare.

ĳ wenscbt allen,

mĳne Heeren, dit

  

_ zie ik duidelĳk

aan uwe oogen, gaarne te vernemen

  

‚ “1‘ op welke wĳze ik toch aan dien

’ grooten schat, den slinger namelĳk,

gekomen ben. Welnu! luistert dan. Gĳ

_À“\ìl_y 6 ’W moet weten dat ik een afstammeling

' ’‚ lî\ ben van de vrouw van Uams, met wie

w l_,‘ DAVID, zoo als bekend is, in eene naauwc

\ verbindtenis stond. Met der tĳd evenwel

verkoelde de genegenheid van Zĳne Majesteit

aanmerkelĳk omtrent de Gravin, want tot deze

waardigheid werd zĳ in de eerste drie maanden , na

den dood van haren gemaal, verheven. Op zekeren

tĳd geraakten zĳ te zamen in twist, over een zeer

belangrĳk punt, en wel over de plaats waar de arke

Noacn’s gebouwd, en waar zĳ, na den zondvloed ,

was blĳven staan. Ivlĳn stamvader wilde voor een

groot oudheidkundigc doorgaan, en de Gravin bekleedde
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het voorzitterschap van een geschiedkundig genootschap.

Daarenboven was hĳ met de zoo algemeene zwakheid

behebt, dat hĳ geene tegenspraak verdragen konde;

terwĳl zĳ het gebrek van haar geslacht had, namelĳk

om altĳd gelĳk te willen hebben. In het kort, het

gevolg hiervan was eene scheiding.

Zij had hem dikwerf van den slinger , als van eenen

onwaardeerbaren schat hooren spreken, daarom vond

zĳ goed dit werktuig in stilte mede te nemen tot

aandenken aan hem , wien zĳ eens bemind had. Voor

dat zĳ evenwel nog over de grenzen van het koningrĳk

was , werd de slinger vermist, en onmiddelĳk zond

de Koning haar zes man van zĳne lĳfwacht achterna. Zĳ

bediende zich echter van het medegenomen instrument

zoo voortreffelĳk, dat zĳ een’ harer vervolgers, die

zich door zĳnen dienstijver wilde onderscheiden, en

haar bĳkans genaderd was , eene doodelĳke wond

toebragt , op dezelfde plaats waar GOLIATH door Davm

getroffen werd. Zĳne medgezellen hem dood teraarde

ziende storten , raadpleegden niet lang, maar begrepen

dat het wĳzer zonde zĳn, in plaats van haar verder

te vervolgen, den Koning van deze gebeurtenis berigt

te 'geven. De Gravin van haren kant, maakte van

deze gelegenheid gebruik, om bare reis naar Egĳpte

te paard voort te zetten, alwaar zĳ aan het hof met

alle mogelĳke onderscheiding ontvangen werd.

Ik had u reeds vroeger moeten zeggen, dat zĳ van
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verscheidene kinderen, die Zijne Majesteit bĳ haar

verwekt had , bĳ hare- verwijdering eenen zoon, die

haar lieveling was, met zich medenam. Egĳpte is

zoo vruchtbaar, dat deze zoon, in weinige jaren door

onderscheidene broeders en zusters gevolgd werd;

doch aan hem vermaakte zij , volgens eene afzonderlijke

testamentaire bepaling , den beroemden slinger ‚ en het

is van hem dat dezelve , in eene regte lijn, eindelijk

in mĳne handen kwam.

Een mĳner voorouders, die voor omstreeks twee

honderd vĳftig jaren leefde, en in het bezit van den

slinger was, maakte, op eene reis door Engeland,

kennis met eenen dichter, Suaxesrm1ua genoemd,

die , hoewel ook geenen letterdiei, daarom toch een

groot strooper was. Deze dichter, uit wiens

schriften, thans zonder twĳfel, de Duitschers en

Engelschen uit vergelding gruwelĳk steelen, leende

dezen slinger dikwerf van mĳnen overgrootvader, en

doodde, door middel van dit wapentuig, zoo veel

wild in het park van Sir Tnomas LUGY, dat hĳ ter

naauwernood hetzelfde lot ontkwam, hetwelk mĳne

twee vrienden te Gibraltar nagenoeg ondergaan

hadden. De arme man werd in de gevangenis geworpen ,

tot het mijn overgrootvader op eene zeer bĳzondere

wĳze evenwel gelukte, hem zĳne vrĳheid terug te

bezorgen.

De Koningin Eusansrn die toenmaals aan de
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regering was, werd , zoo als gij weet, in hare laatste

jaren , haar leven moede. Daar hare eenige bezigheden

bestonden om zich te kleeden , te ontkleeden , te

eten, te drinken en meer andere zaken te verrigten,

die ik juist niet behoef op te noemen, zoo maakte

dit haar leven zeer vervelend. Mijn overgrootvader

stelde haar echter in staat dit alles naar welgevallen

door haar zelve of door eenen plaatsvervanger te doen

uitvoeren. En welke gunst denkt gĳ dat hij voor deze

tooverkunst verlangde ? — alleen de vrijheid van

Snaxesrmnn: verder konde de Koningin hem niets

opdringen. De brave man had zulk eene genegenheid

voor den dichter opgevat, dat hij gaarne een gedeelte

van zijn leven had willen geven , om dat van zijnen

vriend te verlengen. Overigens kan ik u verzekeren ,

mijne Heeren , dat de méthode van de Koningin

ELISABETH , geheel zonder voedsel te leven , hoe

origineel zulks ook voor haar mogt zijn, bĳ hare

onderdanen evenwel _weinig bijval vond , vooral bij de

zoogenaamde beqfeaters, zoo als men ze in het

dagelijksohe leven noemt. Zij overleefde ook niet langer

dan zeven-en—een—half jaar dezen nieuwen stelregel.
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LXII.

De vader van den Vrijheer reist op een zee-paard van Engeland

naar Holland, doet eenige ontdekkingen betrekkelijk de

natuurlijke geschiedenis , en red! eene drenkelinge.

‚._.o.—

m "‘Hiillluflull

“ ï \ “„‚>“‘! i ‘

  

‘ ‘\., ĳn vader, die mĳ

‘ dezenslinger,kort  

—tlvlflîllww|j ĳ‚.,„„„,jĳy ‘ voor mĳne reize

  
‘> (naar Gibraltar,alserfdeelvermaakte,

j’jr7wìmmmjjjmit ‘_ verhaalde mĳ het navolgend voorval,

hetwelk ook zĳne vrienden menigmaal

“,\‘_‘fijuu‘‚ĳ|tilhliiÎ‚ van hem gehoord hebben , en aan de

’1‚‘

.‘i ‘‚‘""j]ll" “"“ waarheid waarvan wel niemand twĳfelen

‘ ‘=‘îa“fl‘_=
\

, ‘=“..‚.

‘‚ ‘ Iìuut,‘

‘ 4"‚“l\ heeft. «Ik hield mĳ , » zeide hĳ , «op mĳne

j,"”’ \
\"

‘
“ . . .. .

“MĲ, reizen, cen’ gerurmen tĳd In Engeland op,

m ‘lllu\l ® en ging eens langs den oever dor zeo , niet ver

  

0) zal, die den eerlĳken ouden gekend
  

van Harwz'ch , om mĳ door eene wandeling te verlustigen.

Plotseling kwam een woedend zee-paard met eene

ongeloofelĳke kwaadaardigheid op mĳ los. Ik had

geen ander wapen bĳ mĳ dan den slinger, waarmede

ik zoo handig twee steenen naar hem toe wierp, dat

ik hem beide de oogen uitgooide. Hierop steeg ik

op_zĳnen rug, en dreef het beest in zee, hetgeen

mĳ niet veel moeite kostte; want van het oogenblik af
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dat hĳ zĳn gezigt verloor, was hĳ zoo tam mogelĳk ,

en liet zich leiden als een kind. In plaats van eenen

toom , legde ik hem mĳnen slinger inden hek, en

reed nu met de grootste gemakkelijkheid den oceaan

met hem door. »

«In minder dan drie uren kwamen wĳ beiden aan

den tegenovergestelden oever, hetgeen toch altĳd

eene uitgestrektheid is van minstens dertig zee-mĳlen.

Te Hellevoetsluis verkocht ik het voor zeven-honderd

dukaten , aan den waard uit de drie bekers, die het

dier als een buitengewoon' vreemd verschĳnsel zien

liet, en er een aardig sommetje mede verdiende. De

afbeelding van hetzelve kan men thans in Bufl‘on

vinden. Hoe zonderling de wĳze mĳner reis ook was,

zoo waren toch de opmerkingen en ontdekkingen , die ik

op dezelve maakte , nog duizendmaal merkwaardiger. »

«Het dier, op welks rug ik zat, zwom niet, maar

liep met de grootste snelheid op den bodem der

zee, en dreef millioenen vissChen voor zich heen,

waaronder er velen voorkwamen waarvan de natuurlĳke

geschiedenis zelfs geene melding maakt. Sommigen

droegen het hoofd aan het midden van het ligchaam,

anderen aan het uiterste einde van den staart. Eenigen

hadden zich in eenen grooten kring vereenigd , en

zongen betooverend schoone liederen, wederom andgren

bouwden van enkel water de prachtigste doorzigtige

gebouwen, met kolossale zuilen omgeven, waardoor
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een zeker vocht liep, hetwelk ik voor niets anders

aanzag dan vloeijend goud , en eene schittering

te weeg bragt van duizend belooverende kleuren.

Verscheidene kamers van deze gebouwen waren zoo

fraai en smaakvol ingerigt , dat de visschen van de

defligste’ klasse er al de meest wenschelijke gemakken

in vonden. In anderen werd hun teeder broedsel

verpleegd, terwijl verscheidene groote zalen bestemd

waren tot opvoeding der jonge visschen. De wijze

van opvoeding had uitwendig, —- want het innerlijke

verstond ik evenmin als het gezang der vogelen, of

het gekwaak der kikvorschen, — ZOO veel overeenkomst _

met die welke men tegenwoordig in de philantropische

en andere gelijksoortige instituten heeft aangenomen ,

dat ik mij overtuigd hield, dat een hunner eerste

stichters gewis dezelfde reis moet gemaakt hebben

als ik, en zijne denkbeelden meer uit het water heeft

gehaald, dan‘uit de lucht gegrepen. Overigens ziet

gij uit het weinige hetwelk ik u verhaald heb, dat

er nog een groot veld van onderzoek overblijft, en

nog menige bespiegeling te doen is. Doch laat ik tot

mijn verhaal terug keeren. »

« Ik kwam, onder anderen, aan eene uitgestrekte

bergketen , die ten minste zoo-hoog was als de Alpen.

De‘eene rotszijde was geheel begroeid 1_net groote

boomen van allerlei soort. Hierop groeiden zee— en

rivier-kreeften, oesters, mosselen, zee—slakken, enz.,
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waarvan er sommigen zoo buitengewoon groot

waren dat een enkel soms genoegzaam was eenen

geheelen wagen te bevrachten, terwĳl aan de kleinste

derzelven een lastdrager zĳne handen vol zoude

hebben gehad. A1 hetgeen van deze soort op de

markten te koop wordt gebragt, is ellendig tuig,

hetwelk door het water van de takken der boomen

geslagen wordt, even als het slechte ooft door den

wind van de vruchtboomen wordt afgeworpen. De

zee-kreeften-boomen schenen het volste te zitten; de

rivier—kreeft- en oester-boomen waren echter het

grootste. De zee-slakken groeĳen aan eene soort van

struiken , die altĳd aan den voet der oester-boomen

staan, en zich even als het klimop om den eik, oú1

dezelven heênslingert. »

«Ook bemerkte ik eene zeer zonderlinge werking

veroorzaakt door het verongelukken van een schip. Dit

vaartuig was , naar het mĳ voorkwam , op de punt eener

rots, die zich slechts drie vademen onder de oppervlakte

van het water bevond, gestrand, hierdoor op zĳde

geworpen en gezonken. Toevalligerwĳze viel het schip

op eenen zee-kreeften-boom, en stiet verscheidene

kreeften af, die op eenen zich daaronder bevindenden

en minder hoog zĳnden rivier-kreeften-boom vielen.

Daar dit juist in het voorjaar plaats had, en de

zee-kreeften nog zeer jong waren , zoo vereenigden zĳ

zich niet de rivier—kreeften , en bragten hierdoor eene
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nieuwe vrucht te voorschĳn, die echter met beiden

veel overeenkomst had. Om der zeldzaamheid wille,

beproefde ik er een ‚van mede te nemen, doch van

den eenen kant viel het mĳ zeer moeijelĳk, en

anderdeelswilde mĳn Pe_qasus 1) niet gaarne stil

houden. Overigens had ik reeds de helft van mĳnen

weg afgelegd, en was juist in een dal, omstreeks

vĳf-honderd vademen onder de oppervlakte van de

zee gelegen, waar ik mĳ niet zeer op mĳn gemak

bevond, daar het gebrek aan adem mĳ vreeselijk

begon te hinderen. Daarenboven was mĳn toestand

ook in andere opzigten niet benĳdenswaardig; want

van tĳd tot tĳd ontmoette ik zekere groote visschen,

die, voor z’oo verre ik uit hunne wĳd geopende

bekken konde opmaken, niet ongeneigd waren, ons

beiden te verslinden. Zoo als ik u gezegd heb, was

mĳne arme ‘.Rosinante' 2) blind , en het kwam dus

alleen op mĳne voorzigtige leiding aan, de vĳandige

vbornemens dezer uitgehongerde heeren te ontgaan.

Ik galoppeerde dus met alle mogelĳke omzigtigheid

voort, om zoo spoedig doenlĳk het drooge land te

bereiken.»

«Toen ik nu den Hollandschcn oever tamelĳk nabĳ

was, en het water boven mijn hoofd geene twintig

1) Een gevleugeld paard. — Zie de Grieksche mythologie.

2) Benaming van het paard van DON QUIGIIÙ'I'I'E.
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vademen meer hoog was, zoo kwam het mij voor ,

als zag ik in het zand, eene menschelijke gedaante,

in vrouwen kleederen. Ik meende nog eenige teekenen

‘ van leven aan haar te bespeuren, en toen ik naderbij

kwam , zag ik ook werkelijk dat zij hare hand

beweegde. Ik vatte dezelve aan, en bragt haar, hoewel

nagenoeg levenloos, aan het strand. Hoewel men het

ook destijds in de kunst om dooden op te wekken,

niet zoo ver had gebragt dan tegenwoordig, — nu er

in iedere dorpsherberg voorschriften aanwezig zijn ,

om drenkelingen uit het schimmenrijk terug te

brengen, —_ zoo gelukte het toch door de verstandige

en onvermoeide pogingen van eenen zich aldaar

bevindenden apotheker, de weinige levensgeesten,

die deze vrouw nog waren overgebleven , weder op

te wekken. Zij was de dierbare wederhelft van

eenen man, die over een te Hellevoetsluis behoorend

schip, het bevel voerde, en kort geleden, de haven

was uitgezeild. Door de overhaasting waarmede hij

had moeten vertrekken, had hij ongelukkigerwijze

eene andere dan zijne eigene vrouw mede genomen.

Dit werd haar onmiddelijk door eene dier waakzame

schutsgodinnen van den huiselijken vrede, die men

gewoonlijk vriendinnen noemt, overgebragt; en, daar

zij de vaste overtuiging had, dat de huwelijksregten

op zee even heilig zijn als op het land, zoo volgde

zij haren echtgenoot, woedend van ijverzucht , dadelijk
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in eene opene boot na, en zocht, bij bare aankomst

op het schip, door eene korte , doch krachtige rede

haren_ ontrouweu gemaal zoodanig door te halen, dat

de man het geraden vond , eenige passen achteruit te

gaan. Het treurige gevolg van deze ontwijking was

dat de beenachtige hand der ongelukkige, op de

golven den indruk maakte, die zĳ gehoopt had op

de ooren van haren gemaal te zullen uitoefenen , en

daar dezen nog toegevcnder waren dan hij , zoo

vond zij eerst op den bodem der zee, de gezochte

wederstand. Het was op dit oogenblik dat mijn gelukkig

gesternte mij haar deed ontmoeten, om aan de aarde

een gelukkig paar terug te geven.»

«Ik kan mij ligt verbeelden, welke zegenwenschen

mij haar, gemaal zal hebben nagezonden, toen hij,

bij zijne terugkomst, zijne teedere wederhelft door

mij gered vond. Doch hoe slim de streek ook zijn

mag die ik den armen sukkel gespeeld heb, zoo was

mijn hart toch buiten alle schuld. De beweegrede

mĳner handeling was zuivere menschlievendheid ,

_hoewel ook, zoo als ik niet ontkennen kan, voor

hem de gevolgen daarvan vreeselijk zijn moesten.»

Hier , mijne Heeren , eindigt het verhaal van mijnen

vader , waaraan ik door den. boroemden slinger

herinnerd wérd, die , na zoo lang door mijne familie

te zijn bewaard, en zoo vele gewigtige diensten

te hebben bewezen, in den hek van het zee—paard
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haar einde moest vinden. Slechts eens heb ik denzelven

mogen gebruiken, en wel zoo als ik u verhaald

heb, bij gelegenheid dat ik de Spa1y'aarden eene

harer bommen nog ongesprongen terug zond, en

daardoor twee mijner vrienden van de galg redde.

Door dit edel gebruik, werd mijn slinger, die reeds

een weinig door den langen tijd verteerd was, geheel

opgeofl‘erd. Het grootste gedeelte daarvan vloog met

de bom weg, en het overige stuk, hetwelk

in handen bleef, ligt nu in ons familie-archief,

waar hetzelve , benevens meer andere merkwaardige

oudheden, tot een eeuwigdurend aandenken zal bewaard

blĳven.

 

 

 



 

 

  

 

3.

  

„‚_\.„.‚‚‚.‚.î‚l‘

  





145

 

 

LXIII.

De Vrijheer von Munchlaausen wordt uit een kanon geschoten.

‚—.-.—_

\î‚» ‚@ enigen tijd daarna,

‚# verlielisz'braltar,
Ä‘ om naar Engeland

 

 

terug te keeren, alwaar mij het

"‘““ zonderlingste avontuur van mijn

“_\‘t‘‚
geheele leven overkwam.' _‘‚1 ‘rr ‘J‘U’

' ‚î”'>“Ä .. .
' ‘-.‘ ‚ ‚ Ik moest mij naar Wappmg begevell ‚

’ om tegenwoordig te zĳn bij de inseheping
  

mijner vrienden naar Hamburg wilde zenden.

JÌÉ‘QH\ Toen ik daarmede gereed was nam ik mijnen

9 terugweg over den Tewer-Wharfl‘. Het was

omstreeks middag, en ik was zoodanig vermoeid door

den langen afgelegden weg , en de uitstekende warmte

welke dien dag heerschte, dat ik in een van de daar

geplaatste kanonnen kroop, om een weinig uit te

rusten. Naauwelijks bevond ik mij in deze zonderlinge

rustplaats of eenen diepen slaap overvíel Het was

juist den 4 Junij 1), en om één ure werden al de

1) De geboortedag van dan regerenden Koning.

van verscheidene zaken, die ik aan eenige
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stukken geschut gelost tot aandenken van dezen

heugelijken dag. Zij waren des morgens geladen,

en daar niemand vermoedde dat ik mij hierin bevond,

zoo werd ik over de buizen heên, in den tuin van

eenen pachter , tusschen Vermomlaeĳ en Depfort,

geschoten. Hier viel ik op eenen hooiberg neder, en

bleef, door de verdooving die mij bevangen had,

zonder te ontwaken liggen. ‘

Ongeveer drie maanden na dit voorval, steeg het

hooi zoo aanmerkelijk in prijs, dat de pachter goede

zaken meende te doen , wanneer hij nu zijnen grooten

voorraad aansprak. De hooiberg was zoo groot, dat

men denzelven met geene vijfhonderd wagens zoude

hebben kunnen vervoeren. Toen men nu eenen aanvang

maakte met het ontladen daarvan, werd ik eensklaps

wakker door het geraas dat de lieden maakten met

de ladders die er tegen werden geplaatst om den berg

te beklimmen. Nog half slapend , en zonder te weten

waar ik mij bevond , wilde ik wegloopen, en viel

juist op den eigenaar van het hooi neder. Ik was

slechts ligt gekwetst, doch met den meester van de

pachthoeve was het erger. Hij bleef dood onder mij

liggen, want ik had hem geheel onschuldig den hals

gebroken. Tot mijne groote geruststelling hoorde ik

later, dat de kerel een afschuwelĳke jood was , die

altijd met de vruchten zijner landerijen zoo lang

achterbleef, tot er eene groote duurte kwam , zoodat
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bij ze tegen eenen overmatigen prijs verkoopen konde.

Zijn verschrikkelijke dood was dus eene regtvaardige

straf voor hem, en voor de wereld eene weldaad.

Hoezeer ik evenwel verbaasd stond, toen ik weder

geheel tot mij zelven kwam, en na lang denken mijne

tegenwoordige gedachten in verband bragt met die,

waarmede ik drie maanden vroeger was ingeslapen , en

hoe groot de verwondering mijner vrienden te Londen

was , toen ik na vele vergeefsche navorschingeri ,

plotseling terug verscheen, dat kunt gij u, mijne

Heeren, gemakkelijk verbeelden.

Laat ons nu eerst een glaasje drinken, en daarna

zal ik u nog een paar merkwaardige voorvallen

mede deelen.
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Qithtatr iotgebai tmc ges.

LXIV.

Roemrijk gevecht van den Vrijheer von Munchhauleu tegen

eenige ijsbeeren .

ij hebt zonder

twijfel wel eens

  

hooren spreken

‘
,‚"“

‘ ‚' ‘
‚‚

‚(’
‚ .‚ ’,‘ ‚ ‘>;’

|. “In " „1 T‚- = ’ ‘

van de. laatste ontdekkingsreis naar

het noorden van denKapitein Pnrrrs,

t‚‚‚ “ \_

thans Lord MULGRAVE. Welnu,Î ik

55 „2' .._‘ begeleidde dien Kapitein , niet als tot

W.‘ 2, zijn gevolg behoorende , maar als

‘ “i" . .. .."i ‚‚ f\ vriend. Daar Wij onder eenen tamelgk

LW

ììîìg;‘
reeds bekend heb gemaakt, en bescb 0uwdede voor werpen

beogen graad noorder breedte gekomen

waren, zoo nam ik mijnen telescoop,

waarmede ik u op mijne reize naar Gibraltar

die zich rondom mĳ bevonden. Want, in het voorbijgaan

gezegd, ik heb altijd de gewoonte, wanneer ik op

reis ben, van tijd tot tijd, eens rondom te zien.

Ongeveer eene halve mijl van ons dreef eenen
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onmetelijk grooten ijsberg, nog hooger dan de masten

van ons schip , terwijl ik op denzelven twee witte

beeren meende te bespeuren, die, naar het mij

voorkwam , in een vreeselijk gevecht gewikkeld

waren. Dadelijk hing ik mijn geweer om, en begaf

mij naar den ijsberg. Toen ik evenwel deszelfs kruin

bereikt had , zag ik dat den weg dien ik volgen moest,

uiterst moeĳelĳk en gevaarvol was. Soms moest ik

over schrikkelijke afgronden springen , terwijl op

andere plaatsen het ijs zoo glad als een spiegel was,

zoodat ik geenen voetstap konde verzetten zonder te

vallen. Eindelijk echter kwam ik zoo ver dat de beeren

onder mijn bereik waren, en zag toen dat zij niet

met elkander vochten , maar slechts speelden.

Ik berekende reeds de waarde hunner vellen , — want

ieder hunner was ten minste zoo groot als een vet

gemeste os; — toen ik, mijn geweer aanleggende,

met den regter voet uitgleed , rugwaarts nederviel , en

door de hevigheid van mijnen val, gedurende een

half uur, mijn bewustzijn verloor. Verbeeldt u nu

mijne verbaasdheid, toen ik bij mijn ontwaken bemerkte ,

dat een der bovengenoemdè beeren mij met mijn

gezigt ter aarde had gekeerd , en met zijne tanden

reeds den lederen gordel pakte, welke ik steeds om

mijne lendenen gewikkeld hield. Het bovenste gedeelte

van mijn ligcbaam bevond zich onder zijnen buik,

terwijl mijne beenen regtuit staken. God weet waarheên
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het verschrikkelĳke dier mij zoude gesleept hebben;

doch met mijne gewone koelbloedigheid trok ik mijn

mes, — hetzelfde wat gĳ hier ziet, mijne Heeren, —

pakte zĳnen linker poot, en sneed hem drie toonen

daarvan af. Hierop liet hĳ mij dadelĳk los, en hief

een ĳselĳk gebrul aan. Van dit oogenblik maakte

ik gebruik, nam mijn geweer op, en trof hem

zoo juist, dat hĳ dood ter aarde stortte. Mĳn schot

had, wel is waar, één dezer bloeddorstige dieren

voor eeuwig doen inslapen, doch ook tevens eenige

duizenden, die in den omtrek eener halve mĳl op

het ijs lagen te slapen , opgewekt, en die nu allen

gezamenlijk op mij aan kwamen loopen.

Tijd was er niet te verliezen; mijn laatste uur

zoude hebben geslagen, zoo mij niet onmiddelĳk een

gelukkig denkbeeld gered had. In de helft van den

tĳd die een geoefend jager noodig heeft, om eenen

haas het vel af te stroopcn , trok ik de huid van den

heer af, wikkelde mij daarin, en verborg mĳn hoofd

onder het zijne. Naauwelĳks was ik aldus toegetakeld ‚

of het geheel getal beeren verzamelde zich rondom

Het werd mij koud en warm onder dezen mĳner;

pels; intusschen gelukte mijne list voortreffelĳk.

Zĳ kwamen , den een na den ander’, beruiken,

en schenen mij waarschijnlĳk voor eenen natuurgenoot

te houden. En waarlĳk er ontbrak mĳ niets dan wat

meer gezetheid , omhen volkomen te gelĳken, ja
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zelfs waren er verscheidene jongen onder hen. die

niet veel grooter waren dan ik. Toen zij mij, als

ook het geraamte van hunnen overleden broeder, nu

allen berooken hadden, schenen zij zeer gemeenzaam

met mij te worden; ook konde ik alle hunne bewegingen

zoo tamelijk namaken: alleen in het brommen en

bulken waren zij mij den baas. Doch hoewel ik ook

het uiterlijke van eenen beer bad , zoo was ik innerlijk

toch een menseb, en ik overlegde bij mij zelven,

hoe ik de vertrouwelijkheid die er tusseben mij en

deze dieren heerschte, wel op de voordeeligste en

nuttigste wijze voor mij konde aanwenden.

Ik had vroeger wel eens door eenen dorps-«beelmeester

hooren zeggen, dat eene wond in de ruggegraat

onmiddelijk doodelijk is. Hiervan wilde ik nu eene

proef nemen. Ik nam op nieuw mijn mes in de band ,

en stiet het den grootsten beer digt bij de schouders

in den rug. In allen deele was dit eenen‘zeer gewaagden

trek, en ik was zelf niet weinig beangstigd; want

het was onvermĳdelĳk wanneer het beest den stoot

overleefde , dat ik in stukken gescheurd zoude worden.

Doch mijne poging gelukte volkomen, en de beer

viel dood aan mijne voeten neder, zonder zelfs het

minste geluid te geven. Nu nam ik mij voor met de

anderen even zoo te handelen, hetgeen mij dan ook

niet moeijelijk viel; want, hoewel zij hunne makkers

rondom zich zagen vallen , zoo kregen zij toch geenen
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argwaan, en dachten noch aan de oorzaak, noch

aan de gevolgen van den dood hunner medebroeders,

en dit was mijn geluk. Toen ik ze nu allen dood aan

mijne voeten zag, gevoelde ik mij even trotsch als

Smson, nadat hij duizend F2'lz'etĳnefl verslagen had.

 

LXV.

Hij maakt zich bemind door het uitreiken van geschenken.

  

  

’ . "*4‚«

{. ‚ m k0rt te zijn ‚ik

\ gingnaarhetschip
  

  
terug , en nam

  

afstroopen der vellen . en de hammen aan

‘ ‘ drie vierde gedeeltevan de bemanning

‘ ’ ’ “‘ met mi' om m1' te bel en met het
î_ ‚ " \‚ J’ J P

"
"‚

“\ boord te brengen. In weinig tijds waren

wij hiermede gereed, terwĳl het schip

hierdoor met eene rijke lading bevracht

. werd. Hetgeen over bleef werd in zee

\‘ geworpen , hoewel ik overtuigd ben , wanneer/

/em dit vleesch goed gezouten werd, het alsdan

even eens zoude smaken als de beste schapenhout.
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Bij onze terugkomst in Engeland, zond ik, uit

naam van den Kapitein, verscheidene hammen aan

de Lords van de admiraliteit, anderen aan de Lords

van de schatkamer, eenige aan den Lord—Maire en

aan de stedelĳke regering van Londen, terwijl ik het

overschot onder mijne goede vrienden verdeelde. Van

alle kanten ontving ik de levendìgste dankbetuigingen,

en de teederste bewĳzen van erkentenis , inzonderheid

door eene beleefde uitnoodiging tot het bijwonen van

een jaarlijksch diner, hetwelk door den Lord-Maire ,

op het raadhuis van Londen gegeven werd.

 

ZU
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LXVI.

De Keizerin van Rusland vraagt hem ten huwelijk.

  

f‘ “"‘Î‚ Äêî ebeerenvellen zond

‚‚ .’ ' ik aan de Keizerin

‘I van Rusland tot

‚‚‚Ä "1 winterpelzen voor Hare Majesteit en

‘ ”»Î‘Î: haar bof. Zij bedankte mij daarvoor

ä:‚a in eenen eigenbandigen brief, die zij

mij door eenen bijzonderen gezant deed

_ ”‘“ v,\: toekomen , en waarin mĳ tevens

“<"Ì“;.‚‘” ‘ de eer bewees , mij bare hand en

“ bare kroon aan te bieden. Doch daar ik

1' nooit naar koninklijke waardigheid gestreefd

heb,_zoo bedankte ik Hare Majesteit, in

de meest beleefde bewoordingen, voor dit groote

gunstbewijs. Dezelfde Ambassadeur die mĳ den

keizerlijken brief bragt , had tevens bevel mijn antwoord

persoonlijk over te brengen. Een tweede brief, die ik

spoedig daarop van de Keizerin ontving, overtuigde

mĳ van bare sterke genegenheid en bare verhevene

denkwijzen. Hare laatste ziekte overviel haar op

het tijdstip toen zij, — _de teedero vrouw! — zich

zocht te troosten door een onderhoud met den Graaf
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Doneonoucxr, over mijne wreedheid omtrent haar.

Ik weet niet welk eenen indruk ik op de Dames

maak; doch de Keizerin is niet de eenige van haar

geslacht, die mĳ buiten den troon hare hand en

haar hart aanbood.

LXVII.

Gcnegenheid omtrent zijnen Kapitein.

  

’ ‘ V enige kwade lieden

‘«.‘ \ hebben het gerucht

uitgestrooid , dat

Kapitein Pnrrrs, op zijne reis, niet

11: ‘>’\  
„ / zoo ver is gegaan, als hij wel had

;@” kunnen komen. Doch hier is het mijnen

.
.

Ie‘ .

s“ì‘>
‘

’‚

  

pligt hem te verdedigen. Ons schip was

a

‘ ,Ê juist goed op weg om de poollanden te

bereiken , toen mij het voorval met de

2 beeren overkwam, en ik het vaartuig zoo

"“ vol met vellen en hammen laadde, dat het

dwaasheid zonde zijn geweest, eene poging

te doen om verder te komen, daar wij naauwelijks

in staat waren tegen den minsten tegenwind op te
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zeilen, en dus nog veel minder tegen de onmetelijk

groote ijsbergen, die de poollanden van alle kanten

omringen.

Sedert heeft de Kapitein dikwerf geklaagd hoe leed

het hem deed, dat hĳ geen aandeel heeft kunnen

hebben aan dezen roemrĳken dag , die hij zeer

eigenaardig de beerenvellen—dag noemt. Daarbĳ benĳdt

hĳ mĳ niet weinig de eer dezer overwinning, en zoekt

mij op allerlei wĳzen den roem daarvan te benemen.

hebben menigmaal over dit onderwerp met

elkander getwist, en leven nog niet op den besten

voet te zamen. Onder anderen betoogt hĳ dat ik het

mij niet als verdienste kan aanrekenen, de beeren

misleid te hebben, daar ik zelf met een hunner

vellen bedekt was; hĳ echter had zich onvermomd

onder hen willen begeven, en toch zouden zij hem

voor eenen beer hebben gehouden.

Dit punt is echter te teêr en te moeijelĳk, zoo dat

een man die op eene beschaafde opvoeding wil

aanspraak maken, hierover, met wie het ook zĳ,

niet twisten mag, en het minste met eenen edelen pair.

‚‚
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Ë>Legenĳe totgrhall 1tre Zee.

LXVIII.

Voortrefl'elijke hoedanigheden van den jagthond van den

Vrijheer von Munchbausen.

  

oen ik mij weder in

‘ Engeland bevond,

besloot ik

andere zeereis te maken met den

Kapitein HAMIL'I‘ON. vertrokken

66110

mijn’ staanden hond bij mij , die ‚ in den

volsten zin van het woord , met geen goud

te betalen Was , want gij zult zien , mijne

Heeren , welk eene verwonderenswaardíge

dienst bij mij bewees. Op zekeren dag, toen

wij ons, naar de naauw keurigste berekeningen,

nog ruim drie honderd mijlen van het land bevonden,

sloeg mijn hond aan. Ik zag hem bĳkans een vol uur

met verbaasdbeid aan ‚ gaf den Kapitein en de verdere

Ülïieieren van dit vreemde verschijnsel kennis ,\ en

verklaarde dat wij ons digt bij land moesten bevinden ,
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want dat mijn hond eenig wild scheen te ruiken. Dit

veroorzaakte een algemeen gelach, waardoor ik mij

evenwel in de goede meening omtrent mijnen hond niet

liet storen.

Na evenwel lang het voor en tegen te hebben

volgehouden , eindigde ik met den Kapitein ronduit te

verklaren , dat ik in den neus van mijnen Tray 1)

meer vertrouwen stelde, dan in de oogen van al de

zeelieden die wij aan boord hadden, en ik wedde om

honderd guinjes, — de som die ik voor deze reis

bestemd had, — dat in het eerste half uur wild

zouden ontmoeten. I

De Kapitein , een zeer goedaardig man , begon weder

te lagchen, en verzocht den Heer Gnawromr, onze

Scheepsdoctor, mij den pols te voelen. De Doctor

voldeed aan het bevel , doch verzekerde dat ik volkomen

wel was. Hierop ontstond tusschen hem en den Kapitein

een gefluister , waarvan ik het navolgende zeer duidelijk

vernam:

« Hij is niet regt bij zijne zinnen,» zeide de Kapitein,

«ik kan in alle eer deze weddenschap niet aangaan.»

«Ik ben juist van eene tegenovergestelde meening, »

hernam de Esculaap. « Hij is niet het minste ongesteld.

Hij verlaat zich echter meer op den reuk van zijnen

hond, dan op het verstand der Ol‘ficieren. Verliezen

1) De naam van zijnen hond.
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zal hij in ieder geval, doch hij verdient het ook. »

«De aanneming van zulk eene weddenschap , »

hernam de Kapitein, « zou van mijne zĳde niet zeer

redelĳk zĳn. Evenwel zal het voor mĳ des te roemrĳker

wezen , indien ik hem naderhand het geld terug geef. »

Gedurende dit gesprek bleef Tray nog altĳd in

dezelfde houding, en sterkte mĳ nog meer in mĳne

meening. Ik sloeg de weddenschap ten tweedenmale

voor, en de Kapitein nam dezelve dadelĳk aan.

Naauwelĳks was onze verbindtenis door eenen

handdruk gesloten, en van beide kanten het plegtíge

top uitgesproken ‚ toen eenige matrozen, welke

zich in de boot , die achter aan het vaartuig bevestigd.

was , met visschen onledig hielden, eensklaps eenen

buitengemeen groeten haai ophaalden, die zĳ dadelĳk

aan boord bragten. Zĳ begonnen dan visch open te

snĳden, en —- ziet —' zĳ vonden zes paren nog

levende patrĳzen in den buik van den haai.

De arme diertjes hadden reeds zoo lang in de maag

van den haai doorgebragt, dat een der patrĳzen op

vĳf eijeren zat, waarvan er één juist uitgebroeid was,

toen de visch geopend werd.

Deze jonge vogel voedden wĳ te gelĳkertĳd met

een nest kleine katten op , die eenige minuten vroeger

ter wereld gekomen waren. De oude kat hield van

dit beestje evenveel als van bare eigene viervoetige

jongen , en maauwde van smart iedere keer wanneer
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de patrijs wat ver weg vloog, en niet dadelijk weder

wilde terug komen. Onder het overige van onze

vangst, waren vier andere patrijzen , die om beurten

broeiden, zoodat gedurende onze geheele reis, de

kapiteins—tafel van wild was voorzien. Om den armen

Tray te heloonen voor de honderd goudstukken,

die ik door hem gewonnen had, liet ik hem dagelĳks

de beentjes , en soms ook wel eenen geheelen vogel

geven, om af te kluiven.

 

ìb‘
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@isnìts lotgshni tee ges.

LXIX.

De Vrijheer von Munehhausen doet eene tweede reis naar de

maan , en geeft eene uitvoerige beschrijving van de inwoners

dier planeet , benevens van die (Ier Hondstel‘.

‘ k heb 11, mijne

."n"‘

1“ Heeren , reeds

  

vroeger verhaald

van eene kleine reis, die ik naar

“„ de maan deed, om mijnen zilveren

” hakbijl terug te bekomen. Later kwam

ik nog eens ín_deze planeet, doch op

eene veel aangenamer wijze dan de

eerste keer. Ook vertoefde ik er zoo

lang, dat ik behoorlĳk nasporingen konde

doen omtrent verscheidene zaken, die ik zoo

‘ ‘ juist zal zoeken mede te doelen, als mijn.

geheugen het mij veroorlooft.

Een ver verwijderde bloedverwant, met wien ik

meermalen reisde, had zich in het hoofd gezet dat

er stellig een volk moest zijn , hetwelk de gestaltr‘r
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evenaarde ‚ die Gur.uvrm in het koningrijk Brobdignag

gevonden heeft. Om dit op te zoeken ging hĳ op eene

ontdekkingsreis uit, en verzocht mĳ hem te begeleiden.

Ik voor mĳ had dit verhaal voor niets anders gehouden

dan voor een sprookje , en geloofde even zoo weinig

aan het bestaan van Brobdignag, als aan dat van

Eldorado. Doch daar genoemde bloedverwant mij tot

eenig erfgenaam had benoemd, zoo was het zeer

natuurlĳk dat ik mĳ eenigzins beleefd omtrent hem

gedragen moest. kwamen dan ook gelukkig aan

de Zuidzee, zonder eenige hindernis te ondervinden,

of eenig voorval te hebben ontmoet, hetwelk uwe

aandacht verdient , dan. alleen eenige mannen en

vrouwen die in de lucht vlogen , met staarten voorzien

waren , en soms met elkander dansten, sprongen en

meer dergelĳke kleinigheden.

Toen wĳ op dan achttienden dag onzer reis, het

eiland Otahez'ti voorbĳ waren, nam een orkaan ons

schip van de oppervlakte des waters weg , en voerde ons

ruim duizend mĳlen hoog in de lucht. Hierop verdubbelde

de storm, zoodat wĳ met eene ongeloofelijke snelheid

door de lucht heênzeilden. Gedurende zes weken

hadden wĳ boven de wolken gereisd , toen wĳ eindelĳk

een groot land ontdekten , hetwelk rond en glinsterend

was, waarom wĳ het voor een lichtgeVend eiland hielden. ’

Wĳ liepen eene zeer goede haven binnen, landden er

aan, en vonden deze aarde bewoond. Onder ons zagen
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wij eene andere aarde met steden , boomen, bergen,

rivieren, zeeën, meren, enz. ‚ hetgeen vermoedelijk

de wereld was die wij verlaten hadden.

In de maan -— want dit was het schitterende eiland

dat wĳ bereikt hadden, — zagen wij groote gestalten

die op gieren reden met drie hoofden. Om u een

begrip van de grootte dezer vogels te geven , zoo

moet ik u zeggen dat de verwijdering van het eene

einde van den vleugel naar het andere, zes maal zoo

lang-was, als de langste kabel van ons schip. In

plaats dat zij, zee als bij ons op paarden rijden , vliegen

de inwoners van dit eiland op deze vogels voort.

De Koning had juist oorlog met de zon. Hij bood

mij eene officiersplaats aan, welk eerbewĳs ik evenwel

van Zĳne Majesteit niet aannam.

Alles is in deze vreemde wereld zoo buitengewoon'

groot, dat bijv. eene gewone vlieg niet veel kleiner

is‘dan bij ons een schaap. De voornaamste wapenen ,

waarvan zich de maanbewoners in den oorlog bedienen ,

zijn ramenassen, die even als werpspiesen gebruikt

worden, en ben die er door verwond worden ,

onmiddelijk dooden. Hunne schilden zijn van vellen

gemaakt. en wanneer de tijd der ramenas voorbij is,

gebruiken zĳ daarvoor in de plaats de stengels van

aspersies.

Ook had ik gelegenheid eenige inwoners te ontmoeten

van de Síriuc of Hondster, die hier eenigen handel
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dreven. Deze hebben een gezigt als groote

bulhonden. Ííunne oogen staan aan beide zijden onder

aan de punt van den neus. Zĳ hebben geene oogleden ,

maar bedekken, wanneer zĳ gaan slapen, de oogen

met hunnen tong. Gewoonlĳk zĳn zij twintig voet

hoog, hoewel de inwoners der maan allen boven de

zes-en-dertig voet zĳn. De naam die deze laatsten

dragen is zeer zonderling. Men beschouwt hen niet

‚ als menscheu , maar als kokende wezens , wijl zĳ ‚ even

als wĳ , op het vuur hunne spĳzen koken. Overigens

kost hun het eten_weimg tĳd; want zĳ openen

slechts de linker zijde van hun ligchaam , en schuiven

aldus hunne spĳzen in eens in hunne maag; hierop

sluiten zij de opening weder, tot na verloop van

eene gansche maand, dezelfde dag weder aankomt.

Zĳ hebben dus, het geheele jaar door, slechts twaalf

maaltĳden, eene instelling die voorzeker iedereen

bevallen zal die geen groot beminnaar van eten of

drinken is.

De genoegens der liefde zĳn in de maan geheel

onbekend, want zoowel onder de kokende wezens_

als onder de overige dieren, bestaat er slechts één

geslacht. Alles groeit op boomen,‚die echter naar

hunne verschillende vruchten, ook aan grootte en

bladeren van elkander onderscheiden zĳn. Diegenen

‘waarop de ‚kokende wezens of menschen groeĳen,

zĳn _veel schoener dan de anderen , hebben regte en
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dikke stammen en vleeschkleurige bladeren; terwĳl

de vrucht bestaat in nooten , die zeer harde schalen

hebben, en ten minste zes voet lang zĳn. Wanneer

deze vruchten rĳp zĳn, hetgeen men aan de verandering

der kleur bespeurt, zoo worden zĳ met de meeste

zorgvuldigheid geplukt, en zoo lang bewaard als men

goed vindt. Wil men nu de kern van deze vrucht

levendig maken, zoo behoeft men de noot slechts in

eenen ketel kokend water te werpen , waarop zich de

schaal in weinige uren opent, en de maanbewoner

‘ . er uit springt.

 

Hun geest is reeds voor-dat zĳ in de wereld komen‘

door de natuur tot eene bĳzondere bestemming

geschapen. Uit de eene schaal komt een soldaat, uit

de andere een filosoof, uit de derde een godgeleerde,

nit‘de vierde een advokaat, uit de vĳfde een pachter,

uit de zesde een boer, en zoo vervolgens; terwĳl

iedereen dadelĳk aanvangt zĳnen stand praktisch uit

te oefenen, die hĳ reeds theoretisch kent. Het is

buitengewoon moeĳelĳk aan het uiterlĳke der schaal

te zien, welk soort van wezen er in zit; en echter

was er destĳds een maan-theologant, die veel geschreeuw

maakte in het bezit van dit geheim te zĳn. Men gaf

er evenwel geen acht op, en hield hem algemeen

voor krankzinnig.

Wanneer de maanbewoners oud worden, zoo sterven zĳ

niet, maar losse’n zich op in lucht, en vervliegen als rook.
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Aan drinken hebben zĳ geene behoefte; terwĳl zĳ

aan iedere hand slechts eenen vinger hebben , waarmede

zĳ alles kunnen doen , even goed en nog beter dan

wĳ met onze vĳf vingers.

Hun hoofd dragen zĳ onder den regter arm, en

wanneer zĳ op reis zĳn, of aan het werk gaan,

waarbĳ zĳ veel beweging moeten maken, zoo laten

zij het gewoonlĳk te buis, daar zĳ het even goed om

raad kunnen vragen, al is het ook nog zoo ver van

hun verwĳderd.

Wanneer de voorname inwoners der maan weten

willen wat er bĳ het gemeene volk plaats heeft, zoo

begeven zĳ zich niet derwaarts , maar blĳven te buis,

en zenden eenvoudig hun hoofd op de straat, om

incognito te zien wat er voprvalt, terwĳl zĳ het ieder

oogenblik terug kunnen doen komen, om verslag te

geven van alles wat het gezien en gehoord heeft.

De druivenpitten in de maan zĳn volkomen gelĳk

aan onzen hagel, en ik ben vast overtuigd, dat,

wanneer een maanstorm de druiven van hunne stengels

afslaat, de pitten alsdan nedervallen op onze aarde,

en zich tot hagel vormen. Ik geloof ook dat deze

mĳne opmerking menigen wĳnkooper moet bekend

zĳn, immers heb ik dikwerf wĳn bekomen die uit

hagel scheen gemaakt te zĳn , en volkomen zoo smaakte

als de wĳn in de‘maan.’ ’

Nog een zeer merkwaardig voorval zoude ik bĳkans
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vergeten u te verhalen. De buik dezer lieden doet

hen nagenoeg dezelfde diensten als den randsel aan

den soldaat. Zij bergen er alles in wat zij noodig

hebben, en kunnen hem, naar welgevallen, openen

en sluiten , even als hunne maag, zee als ik u reeds

gezegd heb; want ingewanden hebben zĳ niet. Ook

zijn zij niet van kleederen voorzien. Hunne oogen

kunnen zij insgelĳks naar willekeur uit hun hoofd

nemen, en er ook weder inzetten , en zelfs wanneer

zĳ ze in de hand houden, kunnen zĳ even goed zien

als wanneer zij op hunne natuurlijke plaats staan.

Verliezen of beschadigen zĳ er soms een, dan kunnen

zij een ander leenen of koopen, en het even eens

gebruiken als hun eigen oog. Daarom treft men in

de maan overal lieden aan , die in oogen handelen,

en in dit artikel beerscbtdan ook de grilligste mode,

want dan ziet men groene, dan weder geele oogen

door de inwoners dragen.

Ik stem toe, mĳne Heeren, dat u dit alles zeer

vreemd moet voorkomen, doch ik geef ieder die er

aan twĳfelt, volkomene vrĳheid, zelf naar de maan

te gaan, om zich te overtuigen, dat ik de waarheid

zoo getrouw ben gebleven , als misschien slechts weinig

reizigers gewoon zĳn.
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LXX.

De Vrijheer von Munehhausen onderzoekt het innerlĳke

van den berg Etna.

 

  

‘\j ’ ndien‘ ‚‚h ‘ ik mĳ op

. ,_ ("u \

” “‘ uwe oogenberoepen

. kan, zoo zoude ik

mĳ eerder vermoeĳen, door u de

zonderlinge voorvallen van|*mĳn leven

te verhalen, dan gĳ u, door mĳ aan te

hooren. Uwe vriendelĳkheid echter is

te vleĳend, dan dat ik , zoo als ik mĳ

had voorgenomen , met mĳne reize

naar de maan, mĳne vertelling zal staken.

Daarom , mĳne Heeren, nog een oogenblik

oplettendheid, en ik zal u een voorval

mededeelen, waarvan de geloofwaardigheid alle

anderen evenaart, doch aan merkwaardigheid en

zonderliugheid dezelven welligt nog zal overtreffen.

De reizen van Emmen: naar Sicilië, die ik met

een bĳzonder genoegen gelezen heb, wekten bĳ mĳ

den lust op, den berg Etna te gaan bezoeken. Op

weg derwaarts bejegende mij niets bĳzonders hetgeen

uwe aandacht verdient. Ik zeg , Want menig

ander in mĳne plaats zoude niet in gebreke zĳn
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gebleven, tot schadeloosstelling zĳner reiskosten , u

een uitvoerig verslag te doen, van de voor mĳ meest

gewone gebeurtenissen, doch, die hem welligt als

zaken van gewigt zouden zĳn voorgekomen.

Op zekeren morgen verliet ik‘vroegtĳdig eene aan

den voet van den berg gelegene hut, vast besloten ,

en al moest het ook mĳn leven kosten, de innerlĳke

inrigting van den vulkaan te onderzoeken. Na eenen

vermoeĳenden weg van drie uren bevond ik mĳ eindelĳk

op de kruin van den berg. Hĳ was sedert drie weken

aan het branden, en wierp een vreeselijk vuur uit.

Gĳ kent , mĳne Heeren , door de duizende beschrĳvingen

die men er van gemaakt heeft , ongetwijfeld de werking

van zulk eene uitbarsting. Het zoude daarom vergeefsche

moeite zĳn, indien ik u dit in alle de bĳzonderheden

wilde verhalen. Gĳ kunt het u dus wel voorstellen,

‚en zee niet, zoo zal ik echter geene onmogelĳke

zaak beproeven, en daardoor mĳnen, zoo wel als

uwen kostelĳken tĳd verspillen. ‘.

Ik ging drie malen den krater rond , die gĳ u als

eenen onmetelĳk grooten trechter moet voorstellen,

en daar ik zag dat ik’ hierdoor niets wĳzer werd,

zoo nam ik spoedig het besluit er in te springen.

Naauwelĳks had ik dezen moedigen sprong gewaagd,

of ik bevond mĳ in een bovenmatig beet zweethad,

en mĳn arm ligcbaam werd, door de, meteen ĳselĳk

geweld , onophoudelĳk heên en weer springende
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vuurkolen,op onderscheidene plaatsen deerlĳk geteisterd.

Hoe sterk overigens ook de kracht was waarmede

het vuur in de hoogte werd geworpen , zoo was toch

de zwaarte, waarmede mijn ligchaam naar beneden

zakte, oneindig grooter, en ik kwam in korten tĳd,

gelukkiger wĳze op den grond. Het eerste wat ik nu

opî’nerkte was een belseh leven: ik hoorde niets dan

schreeuwen en vloeken rondom Ik sloeg mĳne oogen

op, en ziet.... ik bevond mĳ in het gezelschap van

VULKAAN 1) en zĳne Cyclopen ’). Deze Heeren, die

ik reeds lang in het rĳk der onwaarheden meende

verplaatst te zien, waren sedert drie weken in twist

over orde en endergesehiktheid, en deze oneenigheid

was het , die geheel Sicilië deed beven. Mĳne ‚aankomst

herstelde dadelĳk den vrede en de eensgezindheid in

dit enderaardsche rĳk. Zoodra VULKAAN mĳ gezien

had, hinkte hĳ naar eene kast, en haalde pleisters

en zalf, waarmede hĳ zelf mĳne wonden verbond ,

die bie door in weinige oogenblikken geheel genezen

waren. Ook bood hĳ mĳ eenige ververschingen aan,

waaronder de kostelĳkste wĳnen, zee als de Goden

en Godinnen ze slechts alleen drinken. Zoodra ik

wat tot mĳ zelven was gekomen ‚ stelde hĳ mij zĳne

gemalin VENUS 3) voor, en gelastte haar mĳ alle

l) De God des vunrs.

2) De medehelpers van Veurne.

3) De Godin der liefde.
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mogelĳke gemakken te verschaffen, die mĳn toestand

vereischte. De trotschheid van het vertrek waarin zĳ

mĳ geleidde, de gemakkelĳke sofa’s waarop mĳ

verzocht plaats te nemen, de goddelĳke en betooverende

schoonheid haver persoon, de teederheid van haar

hart, — dit alles is zoo hoog verheven, dat geene

menschelĳ ke taal zulks naar waarheid kan uitdrukkeh ,

en alleen de gedachte daaraan doet het hoofd

duizelen.

VULK.AAN gaf mĳ eene zeer juiste beschrĳving van

den berg Etna. zeide mĳ dat het niets dan een

hoop asch was , die uit zĳn fournuis werd uitgeworpen;

dat hĳ dikwerf genoodzaakt was zĳne lieden te straffen;

dat hĳ hen dan in zĳne drift met gloeĳende kolen

op het lĳf wierp , die zĳ dikwerl met zeer veel

behendigheid van zich wisten af te weren, en in de

hoogte wierpen. «Onze oneenigheden,» voor hĳ

voort, «duren soms verscheidene maanden, en de

versphĳnsels, die zĳ op de aarde te weeg brengen,

zĳn, zoo als de stervelingen zulks noemen: de

uitbarstingen. De berg Vesuvíus is insgelĳks eene

mĳner werkplaatsen, waarheen mĳ eenen weg voert,

die nagenoeg drie honderd- en vĳftig mĳlen onder de

zee loopt. Soortgelĳke oneenigheden brengen ook

aldaar dezelfde uitbarstingen te weeg.»

Beviel mĳ het onderhoud van dezen vuurgod, niet

minder aangenaam was mĳ het gezelschap zĳner
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gemalih , en ik zoude welligt nimmer dit onderaardsche

paleis verlaten hebben , zoo niet eenige kwade tongen,

die zich altĳd met eens anders zaken bemoeĳen,

VULKAAN eene vloo in het oor plaatsten, en een hevig

ĳverzuchtig vuur in zĳn anders goed hart, hadden

aangeblazen. Zonder mĳ vooraf den minsten wenk te

goten, nam hĳ mĳ, op zekeren morgen, toen ik

de Godin mĳne opwachting wilde maken, bĳ den

kraag, bragt mĳ in een vertrek, dat ik nog niet

gezien had , hield mĳ boven een gat, hetwelk mĳ als

eenen draaikolk voorkwam, en sprak mĳ met de

volgende woorden aan:

« Ondankbaar sterveling , keer terug tot de wereld ,

vanwaar gĳ gekomen zĳt.»

Met deze woorden, liet hĳ mĳ zonder mĳ den tĳd

te gunnen mĳ te verdedigen, in den afgrond neder.

Ik viel met eene steeds toenemende snelheid naar

beneden, tot de angst en de duizeligheid mĳ mĳne

zinnen deed verliezen. Plotseling evenwel werd ik uit

mĳne onmagt gewekt, doordien ik in een uitgestrekt

water viel, hetwelk door zonnestralen verlicht werd.

Daar ik van af mĳne jeugd een goed zwemmer was,

en allerlei mogelĳke waterkunsten maken konde, zoo

was dit element geenzins gevaarlĳk voor Althans

in vergelĳking van mĳnen vroegeren toestand, waarin

de jaloerscbe VULKAAN mĳ gehragt had, kwam mĳ

mĳn tegenwoordig verblijf als een paradijs voor,
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en ik dankte den Hemel dat ik reeds zoo ver

gered was.

Ik zag van alle kanten rondom mĳ , doch bespeurde

helaas, niets dan water. Hoe gelukkig ik mĳ dan

ook achtte , uit de klaauwen van den vuurgod verlost

te zĳn, zoo bevond ik mĳ, te midden van dezen

uitgestrekten oceaan, toch niet zeer op mĳn gemak.

Eindelĳk evenwel ontdekte ik , op zekeren afstand ,

iets , hetwelk veel overeenkomst had met eene rots,

en dat mĳ scheen te naderen. Weldra verzekerde ik

mĳ dat het een der drĳvende ĳsbergen was. Na lang

zoeken vond ik ten laatste eene geschikte plaats om

er mĳ op te begeven , en naar boven te klimmen;

doch tot mĳne groote vertwijfeling, was het mĳ ook

hier onmogelĳk , land te ontdekken. Eindelĳk , bĳ het

vallen van den avond , zag ik een schip op mĳ

aankomen. Zoodra ik in deszelfs nabĳheid was, begon

ik uit al mĳne magt te schreeuwen , en men antwoordde ’

mĳ in het Hollandsch. Dadelĳk wierp ik mĳ in zee,

zwom naar het vaartuig, en werd aan boord gehaald.

Ik vraagde waar wĳ ons bevonden, en bekwam tot

antwoord: « In de Zuidzee.) Deze ontdekking loste

op eens het raadsel op. Het leed nu geen twĳfel, dat

ik van den berg Etna, door het middelpunt der

aarde, in de Zuidzee was nedergevallen; een weg,

die op ieder geval veel korter is, dan eene reis om

de aarde. Niemand had dezen weg afgelegd dan ik,
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en zoo ik hem weder mogt maken ‚ zal ik naauwkeuriger

waarnemingen doen.

Ik liet mĳ eenige ververschingen geven, en begaf

mĳ naar bed. De Hollanders evenwel zĳn geen zeer

beleefd volk, want den volgenden morgen verhaalde

ik de Oflicíeren mĳne lotgevallen, even zoo opregt

en eenvoudig als ik ze u mededeel, mĳne Heeren,

doch eenigen onder hen , vooral de Kapitein , trokken

een gezigt, als twĳfelden zĳ aan de waarheid. Intusschen

hadden zĳ mĳ vriendschappelĳk in hun schip

opgenomen, en ik leefde van hunne gastvrĳheid,

daarom moest ik mĳ die beleediging laten welgevallen.

Nu vraagde ik naar het doel van hunne reis , vernam

daarop dat zĳ op nieuwe ontdekkingen waren uitgegaan,

terwĳl zĳ er bĳvoegden dat. wanneer mĳn verhaal

waarheid was , alsdan hun doel bereikt hadden.

bevonden ons juist op den weg die den Kapitein Coox

gedaan heeft, en kwamen den volgenden dag te

Botany—Baai , eene plaats , die door de natuur z'oo rĳk

gezegend is , dat het Engelsehe Gouvernement er geene

misdadigers behoefde heên te zenden tot straf, maar

er de verdienstelĳke mannen moest verplaatsen tot

belooning.
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LXXI .

Zijne aanlanding op een kaas-eiland , en verdere

belangrijke bijzonderheden.

 

=’.‘ bleven niet langer

  

dan drie dagen te

‘ _, Botany—Baaí. Den

vierden dag na ons vertrek, overviel

ons een hevig onweder, waardoor

eenige uren onze zeilen scheurde,

de boegspriet van een sprong,en de groote

bramsteng ter neder werd geworpen.

Dit was nog niet alles, wĳ hadden nog

een grooter ongeluk te betreuren. De groote

’3<í mast namelĳk was op ons kompas gevallen ,

en had dit voor den zeeman zoo onontbeerlĳke

instrurhent gebroken. Ieder , mĳne Heeren, die ‘ter

zee gevaren heeft, weet hoe noodlottig een dergelĳk

verlies is; weldra wisten wĳ.dan ook niet meer waar

wĳ waren of bêengingen. Eindelĳk bedaarde de storm ,

en er volgde een aanhoudend aangename frisscbe

wind. Drie maari'den hadden wĳ rond gezworven,

en moesten dus onvermijdelĳk een groot eind wegs

hebben afgelegd , toen wĳ eensklaps, aan alles wat

zich.rondom ons bevond , eene verbazende verandering
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bemerkten. werden zeer vlug en vrolĳk, onze

neuzen gingen te gast aan de heerlĳkste balsemgeuren ,

de zee had bare kleur verloren, en was niet meer

groen, maar volkomen wit.

Spoedig na deze wendervolle verandering ontdekten

wĳ land, en niet ver van ons eene haven, waarop

wij aanzeilden, en die wĳ zeer ruim en diep vonden.

in plaats van water, 200 vloeide hier niets dan melk:

wĳ landden aan, en bevonden dat het geheele eiland

uit eene uitgestrekte k‘aas bestond. zouden dit

welligt in het geheel niet ontdekt hebben, indien

ons_‚ niet een bijzonder toeval, daarvan op het spoor

had geholpen. Er was namelĳk op ons schip een

matroos , die eenen natuurlĳken afkeer had van kaas,

en zoodra hĳ voet aan wal zette, in enmagt viel.

\Veder tot zich zelven gekomen, verzocht hĳ , dat

men toch de kaas onder zĳne voeten zoude wegnemen ,

en toen men nu den grond nader end zocht

bad, bleek het, dat het gansehe eiland, zee als ik

reeds gezegd heb, uit eene kaas bestond. Hiervan

leefden dan ook grootendeels de inwoners, en hetgeen

des daags verbruikt werd, groeide er des nachts

weder aan. zagen eene menigte wĳngaarden,

waaraan de heerlĳkste druiven zaten , die wanneer zĳ

uitgeperst worden evenwel niets dan melk gaven.

De inwoners waren regtop gaande en ranke

wezens, over het algemeen negen voet boog, bezaten
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‘

drie beenen en eenen arm, en hadden, wanneer zĳ

volwassen waren, eenen horen aan hun voorhoofd,

waarmede zich met zeer veel vaardigheid wisten

te bedienen. Zĳ hielden op de oppervlakte der melk

wedloopen en wandelden er over heên, zonder te

zinken, met even veel zekerheid als wĳ over een

grasperk gaan.

Ook groeide op dit eiland , of liever gezegd, deze

kaas, eene menigte koren, waarvan de aren veel

overeenkomst hadden met onze paddenstoelen , waarin

zich brood bevond , dat volkomen gaar was, en dadelĳk

gegeten konde worden. Op onze strooptogten qver

deze kaas ontdekten wĳ zeven stroomen van melk en

twee van wĳn. _

Na eene reis van zestien dagen, bereikten wĳ den

tegenovergestelden oever van waar wĳ geland waren.

Hier vonden wĳ geheele pleinen van deze kaas, die

blaau_vg zagen van ouderdom, en hetwelk de ware

kaas-eters zoo op prĳs weten te stellen. Doch in plaats

van er wormen in te vinden, zoo zag men er de

heerlĳkste vruchtboomen op groeĳen , als: perziken,

abrikozen, en meer andere soorten, die wĳ niet

kenden. Op deze boomen ‚ die verbazend hoog zĳn,

waren eene menigte vogelnesten. Onder anderen trok

een nest onze andacht, daar het in omtrek vĳf

maal grooter was dan het dak der St. Pauluskerk te

Londen. Het was kunstig uit groote boomen te zamen
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gevlochten, en er lagen ten minsten, — wacht eens

mĳne Heeren, want ik wil niet gaarne iets overdrĳven,—

vĳfhonderd eĳeren in , terwĳl ieder ei ongeveer zoo

groot was als een okshoofd. De jongen konden

niet alleen zien maar ook 'hooren piepen. Toen

nu met zeer veel moeite zulk een ei hadden.

opengemaakt, kwam er een jong vederloos vogeltje

uit, hetwelk echter veel grooter was dan twintig

volwassene gieren. \Vĳ hadden naauwelĳks het jonge

dier in vrĳheid gesteld , of de oude ĳsvogel liet zich

omlaag , pakte in een zĳner klaauwen onzen Kapitein,

vlqog eene mĳl met hem in de hoogte, sloeg hem

hevig met de vleugels, en liet hem daarop in. zee

vallen.

De Hollanders, mĳne Heeren, zwemmen allen als

waterratten. De Kapitein had ons dus weldra weder

bereikt, en wĳ keerden gezamenlĳk naar ons schip

terug. namen evenwel niet den ouden w , en

ontdekten daardoor vele‘ zonrlerlinge zaken. Ûhder

anderen schoten wĳ twee wilde ossen, die ieder-slechts

één hoorn op bonnen kop hadden , en hetwelk tussch’en

heide de oogen uitstak. Het deed ons naderhand leed,

dat wĳ ze hadden doodgeschoten , daar wĳ vernamen

dat de inwoners hen tam maakten , en ze, even als

wĳ de paarden, tot het rĳden en trekken gebruikten.

Hun vleesch moet, zoo als men ons verhaalde,

voortreffelĳk smaken; het is evenwel voor een volk,

‚‘_‚_ _‚_‚__ _-_. ‚_.,

!

l

l
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hetwelk alleen van melk en kaas leeft, geheel overbodig.

Toen wij nog twee dagreizen van ons schip verwijderd

waren, zagen wij drie lieden , die aan hooge boomen

bĳ de beenen waren opgehangen. Ik vernam naar de '

misdaden, waarvoor zĳ zulk eene harde straf moesten

ondergaan, en hoorde , dat zĳ buiten ’s lands waren

geweest, en bij hunne terugkomst, hunne vrienden

hadden belogen, ‚door hen plaatsen te beschrijven ,

die zĳ niet gezien hadden, en zaken te verhalen, die

niet geschied waren. Ik vond de straf zeer reglvaardig,

want niets is meer de pligt van eenen reiziger, dan

de, strengste waarheid getrouw te blijven.

Zoodra wij ons schip bereikt hadden, ligtten wij

het anker , en zeilden van dit vreemde land af. Al

de boomen aan den oever, waaronder zeer hooge

en groote waren, bogen zich twee malen voor ons,

om ons te groeten, waarna zĳ hunne vorige houding

wedewannamen.
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LXXII.

Het schip van den Vrĳheer wordt door eenen grooten

; visch ingeslikt.
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‚’Ê‘ // een Wl_] gedurende
‘\‚ ‚ ‘l”

„ m‘i‘ d ne dagen hadden

  

  

rond gezeild, de

hemel weet waarheên, want wĳ waren

nog altĳd beroofd van ons kompas’

kwamen wĳ in eene zee waarvan het

water geheel zwart 'was. proefden

dit zoogenaamde zwarte water, en ziet!

het was de kostbaarste wĳn. Nu hadden

wĳ genoeg te zorgen , opdat de matrozen,

 

zich aan dien drank niet te buiten gingen.

Evenwel de vreugde duurde niet lang?want

eenige uren later waren wĳ van walvisschen en andere

onmetelĳk groote dieren omringd, waaronder er zich,

een bevond , wiens grootte wĳ met alle verrekĳkers,

baat niet overzien konden.die te namen,

Ongelukkiger wijze bemerkten wĳ het ondier niet

op eenmaal kreeg hĳ ons schip, met al de masten en

l

i

\
i

i

1
l

l

i

I
l

i

i eerder, dan toen wĳ hem tamelĳk nabĳ waren, en

i

i zeilen, met zĳne tanden te pakken, die , in evenredigheid

’

 

 



 

van onzen grootsten mast, eenen boom scheen, tegen

een klein struikje.

Nadat wĳ eenigen tĳd in zĳnen hek doorgebragt

hadden, slikte hĳ eene menigte water in. Het schip

hierdoor vlot geraakt, dreef, zoo als gĳ wel begrĳpen

kunt, in een oogenblik naar beneden in zĳne maag,

alwaar wĳ ons zoo rustig bevonden, alsof wĳ bĳ eene

doodelĳke-windstilte voor anker lagen. De lucht die

wĳ inademden was, dit mag ik niet ontkennen, wel

een weinig warm en onbehagelĳk; doch dit belette

ons echter nieteens rond te zien, en nu bemerkten

wij eene‘menigte ankers, touwen, sloepen en een

groot aantal zeeschepen, die deels geladen, deels

ongeladen waren,‘en die door dit monster waren

ingeslikt. Alles wat wĳ deden , moest hĳ fakkellicht

geschieden , nochwant zon ‚- maan, sterren,

verlichtten ons. Gewoonlĳk hadden wĳ tweemaal daags

vloed, en tweemaal eb. Wanneer het dier dronk,

zoo waren wĳ vlot, en wanneer hĳ het water weder

loosde, zoo bevonden wĳ ons op het drooge. Naar

eene zoo veel mogelĳk juiste berekening, slikte bĳ

iedere keer zoo veel water in , als het meer van Geneve

bevat, hetwelk toch eenen omtrek van dertig mĳlen

heeft.

Op den tweeden dag- onzer gevangenschap in dit

rĳk der duisternis, waagde ik het, met den Kapitein

en verscheidene Officierep, op het oogenblik der

'ì
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ebbe , zoo als wij gewoonlijk den tijd noemden , wanneer

ons schip op het drooge zat , een klein togtje te maken.

waren natuurlijk met fakkels voorzien, en ontdekten

nu meer dan tien‘duizend menschen , van verschillende

landen en natiën , die in denzelfden toestand verkeerden

als wij. Zij wilden juist beraadslagen over het geschikste

middel om zich te verlossen en de vrijheid weder te

bekomen. Eenige van hen hadden reeds onderscheidene

jaren in de maag van dit dier doorgebragt; doch

juist toen de President. ons over de zaak wilde

ondervragen, waarom wij vergaderd waren, kreeg

onze duivelsehe visch dorst, en begon te drinken,

op een oogenblik dat wij er het minst op waren

voorbereid.‘ Het water stroomde nu met zulk eene

hevigheid naar binnen , dat wij naauwelĳks den tijd

hadden, naar onze verschillende schepen terug te

keeren, wilden wij namelijk niet verdrinken, en zelfs

verscheidenen van ons moesten zich nog met zwemmen

redden.

Eenige uren later waren wij gelukkiger. Zoodra

de vloed terug was gekeerd, verzamelden wij ons

ten tweeden male , terwijl men mij tot President koos.

Ik deed alsnu den voorslag, twee der grootste masten

met de einden aan elkander te binden, en dezen balk

wanneer het monster den bek opende, er tusschen

te plaatsen, om hem het sluiten van denzelven te

beletten. Deze maatregel werd algemeen goedgekeurd ,
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zoodat honderd der sterkste mannen tot de uitvoering

daarvan worden uitgekozen. Naauwelĳks hadden wĳ den

mastboom gereed , toen de gelegenheid zich aanbood,

er gebruik van te maken. De visch begon te geeuwen,

en eensklaps werd de schoor in zĳnen bek geplaatst,

zoodat het eene einde tegen zĳn verhemelte, het

andere op zĳn kakebeen rustte, waardoor dan ook

werkelĳk het toemaken van zĳnen bek onmogelĳk

was geworden ‚ al waren zelfs onze masten ook veel

zwakker geweest.

Toen nu de vloed terug was gekomen , en wĳ ons

vlot bevonden, bemanden wĳ een aantal booten,

begaven ons allen aan het roeĳen, terwĳl wĳ de

schepen op sleeuwtouw namen, en zagen ons weldra

uit deze verschrikkelĳke gevangenis verlost. Het voor

ons alsnu weder verschĳnende daglicht werd met eene

onuitsprekelĳk’e vreugde gevierd, zoo als gij u wel

kunt voorstellen , daar wĳ , ongeveer veertien dagen ,

in den visch waren opgesloten geweest. Toen wĳ ons

dan nu weder in vrĳheid zagen , maakten wĳ eene

vloot uit, van vĳf-en—dertig schepen , van alle natiën.

Onze mastboomen lieten wĳ in de keel van het dier

berusten, om anderen voor het schrikkelĳke ongeluk

te bewaren in dezen vreeselĳken afgrond van schrik

en duisternis te worden ingesloten.
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LXXIII.

Behaalde overwinning op eenen heer, en besohrijving van

zijn merkwaardig vest.

 

  

>" .
‚° 11 was onze eerste

‚“ĲÎ’ \ wensch te vernemen

" ‚:Ì‘. in welk werelddeel

‘- wĳ ons bevondeq, hoewel wĳ in

‘_ ","Í ‚Ì”“ het eerst hiervan geene zekerheid

konden bekomen. Eindelĳk evenwel, na

eenige wetenschappelĳke opmerkingen,

begreep ik dat wĳ ons in de Kaspische

_ Zee bevonden. Daar deze zee geheel

‘vî’è’î‘ì door land omringd is, zoo was het ons zeer

onbegrĳpelĳk hoe wĳ er in gé'komen waren ;

‚4 doch een der inwoners van het kaas-eiland ,

die ik mede had genomen, gaf ons hierover eene

verstandige opmerking. Naar zĳne‘meening had ons

namelĳk de visch, door wien wĳ waren ingeslikt,

welligt door eenen ’of anderen onderaardschen weg

hier heên gevoerd. Hoe het ook zĳ, wĳ waren vrij,

en zeer gelukkig, waar wĳ ons dan ook bevonden ,

en deden ons mogelĳke best aan land te komen,

hetgeen ons dan ook spoedig gelukte, vooral mĳ,

want ik was de eerste die aan wat stapte.
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Doch naauwelijks bevond ik mij op het drooge,

of een groote beer kwam op mij aanloopen. «Aha!»

dacht ik, « vindt uw’ meester, vriendlief, » en op

hetzelfde oogenblik greep ik met beide handen zijne

twee voorpooten , die ik hem eerst, tot zijne welkomst

zoo hartelijk drukte, dat hij uit al zijne magt begon

te brullen. Zonder mij evenwel door dit gehuil te

laten afschrikken , hield ik hem zoo lang in dezelfde

houding , tot hĳ van honger stierf. Hierdoor verwekte

ik zulk eenen heilzamen schrik, en bekwam zoo veel

eerbied onder deze beesten, dat er zich geen een

meer waagde mij in den weg te komen.

Van hier begaf ik onmiddelijk naarSt.Petersburg,

en bekwam aldaar, van eenen ouden vriend, een

geschenk , dat mĳ buitengewoon dierbaar was , namelĳk

eenen jagthond, die, in eene regte lijn, afstamde

van de heroertlde teef, waarvan ik u vroeger verhaald

heb , die, toen zĳ eenen haas vervolgde ‚jongen wierp.

Ongelukkig echter werd het arme dier , spoedig

daarna , door eenen enhandigen jager , doodgeschoten ,

die , in plaats van eene vlugt patrijzen , den hond trof.

Ik liet mĳ , tot aandenken , uit zijn vel dit vest maken,

hetwelk mij altijd , wanneer ik op de jagt ben,daar

henen voert, waar wild is. Wanneer ik nu digt genoeg

ben om met zekerheid een schot te doen ‚ zoo vliegt er

een knoop van mijn vest af, en valt op de plaats neder

waar zich het wild bevind, en daar ik altijd den
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haan gespannen en kruid op den pan heb , zoo ontgaat

mij niets. Zoo als gij ziet, mijne Heeren, heb ik nu

nog drie knoopen over; doch, zoodra de jagt weder

aankomt, laat ik mijn vest op nieuw met twee rijen

voorzien.

Komt mij alsdan bezoeken, en gij zult zien dat ik

u weder een aantal nieuwe verhalen heb mede te

deelen. Intusschen heb ik de eer u heden te groeten , en

goeden nacht te wenschen, want voor het tegenwoordige

zijn mijne reizen en lotgevallen ten einde.

’-—ÔGLÔ——‘” ” »
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H.

III.

11'.

V.

V1.

Vll.

Vlll.

IX.

. llĳ neemt twee levende zwĳnen gevangen . . ,

Xl.

Xll.

INHOUD.

. I)e Vrĳheer van Munchhausen vorrigt eene goede

daad, en wordt daarvoor beloond

l]ĳ bindt zĳn paard, uit vergissing, aan de spits

van eenen kerktoren . . . . .

Ilĳ spant eenen wolf voor zĳne slede

Ilĳ verklaart eenen ouden Generaal voor heilig

bedient zich van een zĳner oogen, in plaats van

eenen vuursteen, om zĳn geweer af te schieten .

Ilĳ vangt wilde eenden met spek .

Ilĳ vliegt met dezelven door de lucht

Ilĳ schiet patrĳzen met zĳnen loodste]:

[lĳ zweept eenen vos uit zĳn vel ‚

Hĳ plant eenen kersenboom op het horĳ‘d van een hert

Hĳ doet eenen beer, even als eene bom, uit elkander

springen .

Bladz.

11.

13.

14.

16.

17.

18.

20.

22.

Xlll.

XIV.

XV.

XVI.

[1ĳ overwint eenen beer door zĳne tegenwoordigheid

vangeest...........:

Hĳ keert eenen wolf het binnenste buiten

Zĳn mantel wordt door dolhsid overvallen .

Eenige bĳzonderheden betrekkelĳk de merkwaardige

honden en paarden van dan Vrĳheer . . . .

24.

28.

27.
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XYIÍ.

XVlll.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVÍI.

XXVIII.

XXIX.

Wederwaardigheden op eene jagtpartĳ , waardoor hĳ

bĳkans zĳne vrouw en zĳnen hond verloor

Op welke wĳze hĳ zĳnen hond terug vond

Belangrĳke hazenjagt . . . . . . .

De Vrĳheer maakt evolu tiën te paard op eene theetafel

Zĳne heldendaden in den oorlog tegen de Turken .

Zĳn paard wordt aan twee stukken geslagen, zonder

dat hetzelve ophoudt met loopen .

Op welke wĳze de twee stukken van hetpaard weder

aan elkander verbonden worden

De ‘Vrĳheer rijdt op eenen kanonkogel door de lucht ,

om het vĳandelĳk leger te bespieden

springt met zĳn paard door de nedergelaten

glazen eencr koets .

Hĳ trekt zich zelven , benevens zĳn paard, uit

een moeras , door zich aan zĳnen staart op te ligton

Hĳ wordt door de Turken gevangen genomen, en doet

een uitstapje naar de maan . . . . .

Ilĳ vangt eenen beer aan den disselboom van eenen

wagen .

Hĳ wordt uit zĳne slavernĳ verlost , en keert terug

naar Duitschland . . . . . ,

Bladz.

31.

33.

35.

38.

40.

42.

45.

47.

49.

50.

51.

55.

56.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

Hĳ draagt eenen wagen , bespannen met vier paarden,

op zĳne schouders voort . . . . . . . . . .

Koddig voorval van eenen bevroren watdhoorn

Eerste lotgeval ter zee.

De Vrĳheer van Munehhausen besluit tot het doen

eener reis naar Ueylon

Uitwerkselen van eenen storm

De Vrĳheer ontkomt de vervolging van eenen leeuw

en eenen krokodil

Wat met den leeuw en dan krokodil deed .

57.

60.

66.

67.

71.

74.
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!

Blndr.

Tweede Lotgeval ter Zee.

XXXVI. Behendige zweepslag van eenen Engelsehen koetsier 76.

XXXVH. liet schip van dan Vrĳ/leer van lllunchhauscn

wordt deerlĳk geteisterd door eenen walviseh ‘78,

XXXVIIÍ. Na verloop van zes maanden vindt hĳ den walviseh

terug.,........‚...‚80.

XXXIX. Op welke wĳze hĳ een schip, hetwelk een lek

bekomen had, voor het zinken bewaarde 8]

Derde Inotgeval te! Zee.

XL. De Vrĳheer van Íllunchhausen wordt door eenen

grooten viseh ingeslikt 83

XLI. Ûp welke wĳze hĳ uit dezen toestand verlost werd 84.

Vierde Lotgeval ter Zee.

XLH. De Vrĳheer von Munchhausen schiet eenen

luchtballon ter neder . 86

KM". Geschiedenis van den luchtreiziger 89

Vijfde lotgéval ter Zee.

f XLIV’. De Vrĳheer van Ìllunehhausen bekomt eene

‘ staatkundige betrekking . 92,

XLV. [lĳ ontmoet eenen buitengewonen hardlooper, die

hĳ in zĳnen dienst neemt . 93,

XLVI. 11ĳ vermeerdert ‚zjn gevolg met nog twee bedienden 95.

XLVII. Hĳ neemt een’ man in zĳnen dienst die gelĳke

krachten bezit als Hercules 97,

‘ XLYIII‚ Ilĳ vermeerdert het getal zĳner bedienden nog

1 met eenen man, die, door zĳnen krachtigen adem,

de molens doet draaĳen . 98.

,i XĲX. Merkwaardig/leden op zĳne reis naar den Nĳl. 100.

i
! Zesde Lotgeval ter Zee.

i L. De Vrĳheer van ‘Munehhausen komt in groote ‘

; gunst bĳ dan Sultan . ‘ . _103.

Ë LI. Ilĳ drinkt met den Sultan ‚ niettegenstaande het

verbod van den Koran, eene flesch wijn 105,
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1.11.

1.111.

I‚V.

LVI.

.LVII.

LVIII.

1.1X.

LX.

LXI.

LXII.

Hij schrijft eenen brief aan de Keizerin van

Oostenrijk, om eene aangegane weddenschap te

winnen

Op welke wijze zich uit eenen wanhopenden

toestand redde .

. wordt bezitter van al de schatten‘van den

Sultan . . ‚ . . . . . . . .

Op welke wijze hij de geheele Turksehe vloot, die

hem achtervolgde, ontkwam . . . . . . .

Íloe hij in Italié‘al zijne schatten wederom verliest

levende Lotgeval ter Zee.

Geschiedenis van eenen reisgenoot van Munchhausen,

die gedurende zijne afwezendheid het woord voert,

en nog eene merkwaardige daad van den Vrijheer

verhaalt; benevens andere unecdoten

De Vrijheer van Munchhausen vervolgt zijn verhaal‚

en deelt eene proeve mede van zijne behendigheid in

het schieten

Verwoestingen die hij in het Spaansche leger

aanrigtte.

[lij slingert eene bom naar het vijandelijke leger,

en redt daardoor twee zijner gevangen genomen

0flieieren .

Geschiedenis van den slinger. Eenige narigten van

David, de Koningin Elisabeth en Shakespeare

De vader van den Vrijheer reist op een zeepaard

van Engeland naar Holland, doet eenige ontdekkingen

betrekkelijk do natuurlijke geschiedenis, en redt

eene drenkelinge . . .

Bladz.

108.

110.

112.

113.

115.

116.

123.

130.

133.

137

LXIII.

LXIV.

De Vrijheer van Munehhausen wordt uit een kanon

geschoten........‚.Ä.‚..

Achtste Lotgeval ter Zee.

Roemrijk gevecht van den Vrijheer van Munchhausen

tegen eenige ijsbeeren

145.

148.
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LXV.

l..XVI.

LXVII.

LXVIII.

LXIX.

LXX.

LXXI.

LXXII.

LXXIÍI.

 
 

Hĳ maakt zich bemind door het uitreiken van

geschenken

De Keizerin van Rusland vraagt hem ten huwelĳk

Genegenheid omtrent zĳnen Kapitein .

Negende lotgeval ter Zee.

Voortrqfielĳke hoedanigheden van dan jagthond van

den Vrĳheer von Munshhausen . . . ‚ .

Tiende Iotgetal ter Zee.

De Vrĳheer van Munshhausen doet eene tweede reis

naar de maan , en geeft eene uitvoerige beschrĳving

van de inwoners dier planeet, benevens van die

der Hondster

Onderaardsehe reizen , enz.

De V1_'ĳheer van Munshhausen onderzoekt het

innerlijke van den berg Etna .

Zĳne aanlanding op een kaas-eiland, en verdere

belangrĳke bĳzonderheden .

Het schip van den Vrĳheer wordt door eenen grooten

visch ingeslikt ‚

Behaalde overwinning op eenen beer , en beschrĳving

van zĳn merkwaardig vest

Bladz.

152.

154.

155.

157.

161.

171.

178.

183.

187.

 

 


