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In het derde deel der voor eenige maanden te Parijs uitgegeven

gedenkschriften van de Gravin DE BOIGNE¹ is eene merkwaardige

natuurspeling vermeld. Ze betreft de geschiedenis van eene boeren-

vrouw uit Lotharingen, die een kind ter wereld bracht met den naam

en titel van Napoleon in ’ t blauw der oogjes. Best is, zonder verdere

inleiding, aan de gravin zelve het woord te geven. Ziehier haar ver-

haal:

»Ik wil niet verzuimen, eene vreemdsoortige bijzonderheid aan te

teekenen, waaraan ik wel gelooven moet, omdat ik ze gezien heb.

Eene jonge Lotharingsche boerenvrouw kreeg van haar broer, die als

soldaat moest opkomen, bij zijn vertrek een mooi, buiten den omloop

gehouden, twinligsousstuk uit den tijd van Napoleon ten geschenke.

Zij moest het muntstuk als een aandenken aan den vertrokken sol-

daat zorgvuldig bewaren. Zoo deed ze, want ze hield zielsveel van

haar broer, en toen ze een poosje later hoorde, dat het regiment,

waarbij hij diende, op een afstand van eenige mijlen voorbij haar

dorp komen zou, op marsch naar elders, haastte ze zich op stap te

gaan om den jonkman aan eene halte, waar de soldaten rust hielden,

nog eens goên-dag te zeggen. Op de terugreis naar huis was ze moe

en dorstig geworden en eene herberg binnengegaan om bij een glaasje

bier wat uit te rusten. Toen ’t nu op betalen aankwam, herinnerde

ze zich te laat, dat ze ’t beetje geld, dat ze bij zich had, aan haar

broer had gegeven, en alleen nog maar het twintigsousstuk bezat,

dat ze altijd bij zich droeg. Crediethad de herbergier voor den gaande-

en-komenden man niet, en dus moest ze wel het mooie blanke munt-

stuk in betaling geven. Schreiend om ’t gebeurde kwam ze thuis.
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Maar den Zondag daarop ging haar man er eens op uit, en het ge-

lukte hem nog het geldstuk terug te krijgen om er zijne jonge vrouw

mee te verrassen. O, ze was zoo blij, en hare oogen schitterden van

genot, toen ze het randschrift weer las: Napoleon Empereur! Ze zei

het gevoel te hebben, dat de heele wereld met haar omdraaide.

Spoedig daarna was haar tijd vervuld, en werd haar een dochtertje

geboren, een gezond kind. Toen ’t meisje twee jaren oud was, kwam

eens een dokter uit een naburig stadje op ’t dorp, en zag ’t meisje.
Toen hij ’t kind eens goed in de oogen keek. ontdekte hij er een

wonder aan. Het meisje had blauwe oogen, en in ieder barer beide

kijkertjes stond met witte vezeltjes in den blauwen rand, die de don-

kere pupillen omgaf, het muntrandschrift: Napoleon Empereur te

lezen. De aanvangsletters van het tweede woord in ’t ééne oog en

de eindletters van datzelfde woord in ’t andere oog waren misschien

wat onduidelijk, maar de naarn Napoleon in de beide oogen heel

duidelijk leesbaar® De medicus raadde de moeder aan, het kind voor

geld overal te laten zien, want de oogen van ’t meisje waren voor

’t overige volkomen gezond. Gravin Hoigne heeft zelve in 1827 of

1828 het kind bij zich gehad en de moeder gesproken; er valt dus

niet te twijfelen, dat het verhaal op waarheid gegrond is. «Het

kleine meisje,® aldus vervolgt de schrijfster, «droeg in hare oogen

het getrouwe afbeeldsel der munt. Ik maak er geen aanspraak op,

eene verhandeling over physiologic te geven ten einde te onderzoeken,
hoe zulk een verschijnsel voorkomen kon. Ik verzeker alleen, dat ik

het gezien heb, en dat alle bedrog uitgesloten is. De regeering van

Kakel X verbood iedere soort van bekendmaking der zaak. Mede-

deelingen in de courant waren niet geoorloofd, en ’t meisje moest

zoo gauw mogelijk uit Parijs vertrekken. Ik heb later over de zaak

nooit meer iets gehoord. Ware de geschiedenis onder Napoleon voor-

gekomen, dan zou de faam met honderd monden nog niet toereikend

zijn geweest om haar overal bekendheid te geven.® Het vreemde van

’t geval is natuurlijk, dat men het zoo geheel in den doofpot heeft

kunnen doen. Welk middel mag de streng klerikale regeering van

Karel X wel bedacht hebben om ’t wonderkind onschadelijk te

maken? Zeker is, men aan eene natuurlijke verklaring van ’t ver-

schijnsel niet heeft gedacht en maar vreesde, dat die oogjes met het

randschrift Napoleon Empereur (Je terugljomst der keizerlijke dynastie
zouden bevorderen.

A. W. Stellwagen.


