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JAARKOEKJE VOOR HEÏ JAAR 1856.

Gedrukt bü Gcbi. Oiunt.i (l'AIb.ini

SURINAME.

l O O K I I KT

JAAR 1856.

riTQEGLVEN DOOK HET

L R T T E K L I E V E \" D G E \ O O T S C l U P ;
OEFENING KWEEKT KENNIS,

ï?iiai4i.S2^5El2ï3^ö.
•>>»C1'

'S GUAVENIIAGE,
I,. .1. V E R I I O E V K N .
1850.

VOORBERIGT.

Het Bestuur biedt den Leden van het Letterlievend Genootschap:
aan

van

ontvangst,

Oefening kweekt Kennis,
het

SURINAAMSCH JAARBOEKJE ,

deze eerste proeve
dal,

bg gunsliye

met genoegen zal worden vervolgd.

Met behulp van

welwillenden,

aan wie daarvoor den

besten dunk wordt betuigd, heeft hel der liedactie mogen gelukken , het manuscript voor dit Jaarboekje,
keurig als haar

mogelyk was,

vleijende verwachting,

zoo naauw-

zamen te stellen,

in de

dat de ondersteuning der Leden en

van allen , die eenig belang in hetzelve stellen , leiden zal,
om het ontbrekende in de volgende jaargangen aan te vullen.
Vooral, wat betreft de geschiedkundige aanteekeningen,

die,

naar volgorde der dagteekeningen, bij iedere maand zyn gevoegd , en de bgdragen,
moeten strekken,

wordt

vertrouwen ingeroepen.

die lot sieraad van fiel werk
de algemeene medewerking

met

Hel

bestuur heeft gemeend bij deze eerste proeve, de

Naamlyst

der Planiaadjes,

zoo ais die vroeger in de

Almanakken

van het bestaan hebbetide Dcparlemcnt PARA-

MARIBO

Maatschappij:

der

voorkwamen,

te kunnen

TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN,

weglaten,

eensdeels,

omdat die

tabellen naauwkeurig zijn opgenomen in de kortelings door
den heer Jonkheer C. A. VAN SIJPESTEIN uitgegevene Geschiedenis dei' Kolonie Suriname , en anderdeels, om de
eerste uitgifte van ons Jaarboekje zoo min kostbaar mogelyk
te maken.

Mögt het Bestuur by de Leden het verlangen

bespeuren, om de bedoelde tabellen in eenen volgenden Jaargang op te nemen,
rekenen,

dan zal het zich ten aangenamen pligt

daaraan te voldoen.

Met den wensch dat dit Jaarboekje aan de billgke verwachting der Leden moge beantwoorden,
zoo om de meerdere goedkoopte,
Moederland,

wordt

hetzelve,

als ter verspreiding in het

aan de zorg toevertrouwd van hem , die zich

aldaar met de uilvoering daarvan wel heeft willen
PARAMAKIBO ,

ilen 30stcn September IrtJS.

belasten.

INHOUD.

Tijdrekening

. . . .

Verjaardagen \an het Kuninklijk Huis.
Kalender .

.

.

.

Ministerie van Kolonien, Hooge Regering, Scliutterij , Militiewezen , Collegien en Ambtenaren
in de Kolonie Suriname. .
. . .
Chronologische Naamlijst der Leden van het Letterlievend Genootschap: Oefening kweekt Kennis.

mengoliiigeii.
Geschiedenis van het ontstaan des Gcnoolschaps,
Openingsrede, uitgesproken in de eerste openbare Vergadering, op Maandag, den 5den
September 1853 , door den Voorzitter .
De Gouden Sleutel
De Grijze Toovenaar

.

De Muzijkkamer, eene concertante uit << la Muette
de Portici ». .

T i j d p e r k e n voor het s c h r i k k e l j a a r ISSO.
Sedert
<lc Juliaansclic Periode
de schepping dei Wereld 5616, en van 30 September
de (jeboorte van Christus
de verwoesting van Jeruzalem
de jaartelling der Javanen
de tijdrekening der Mnhomcdancn.
. . . .
de ontdekking van Amerika . .
den Gregoriaanschen stijl
de inbezitnemini; van Suriname door de Hollanders .
het herstel der onafhankelijkheid in de vereenigdc
Nederlanden
het Iractaat van vrede en scheiding van België . .
de Troonsbeklimming van Willem III

Jaren.
6569.
5617.
1856.
1792.
1781.
1273.
365.
275.
190.
43.
15.
7.

Chronologische Cirkela.
Guldengctal
Epacta
Zonnecirkel
Zondagsletters
Romeinsche Indictie . . . .

14.
23.
17.
F. E.
14.

A

Christelijke Feestdagen.
Vastenavond
AschdagQuatertemper .
Paschen
llemclvaartsda«;
Pinksteren
Quatertemper
Quatertemper
Eerste Advent
Quatertemper
Kersmis . .

.

.

.' .

.

.

.

.
.
.

.
.
.

.

13,
.

.
. .
14,
17,
17 ,
. .

5
6
15 en 16
.23
1
. .
11
16 en 17
19 en 20
30
19 en 20
. 25

Febr.
»
»
Maail.
Mei.
»
»
Sept.
Nov.
Dcc.
»

Israëlitische feestdagen.
Hamansfecst
Pasclien
Pinksteren
Nieuwejaar
Groolc Verzoendag . . .
Loofhutlenfccst
Vreußdcdag der Wet . .

21 Maart.
20 , 21 , 26 en 27 April.
9 en 10 Junij.
30 Sept. en 1 Oef.
9 Ocl.
1 4 , 15 en 21 »
22 »

Zone, en Maansverduisteringen«
In dit jaar zullen er vier verduisteringen plaats hebben,
namelijk twee Zons- en (wee Maansverduisteringen.
1°. De eerste is ecne totale Zonsverduistering, voorvallende in den morgen van den 5dcn Apiil. Het begin der

III

vcrduislerin;; op de aarde , heeft plaats des ,morgens ten 8
ure 5 minuten. Het bc^in der totale verduistering ten 9 ure
17 minuten. Het einde der totale verduistering ten 11 ure
24 minuten. Het einde der verduistering ten 12 ure 38 minuten. Deze verduistering zal alleen zigtbaar zijn in NieuwHolland, en zich aldaar totaal verloonen.
2 . De tweede is ecne gedeeltelijke Maansverduistering,
voorvallende in den morgen van den 20sten April. Deze
verduistering zal zigtbaar zijn in Amerika en Nieuw-Holland
en in het oostelijk deel van Azië.
3 \ De derde is ecne ringvormige Zonsvei'duistering, voorvallende in den morgen van den 29sten September. Het
begin der verduistering op de aarde, heeft plaats des morgens ten 5 ure 52 minuten. Het begin der ringvormige verduistering ten 7 ure 52 minuten. Het einde der ringvormige verduistering ten 9 ure 2 minuten. Het einde der
verduistering ten 10 ure 51 minuten. Deze verduistering zal
over het grootste gedeelte van Azië, over een klein noordoostelijk deel van Europa, en een klein noord-westelijk gedeelte van Amerika zigtbaar zijn.
4^. De vierde is eene nagenoeg totale Maansverduistering,
voorvallende in den nacht, tussehen den 13den en 14den
October. Het begin zal plaats hebben den ]4den Octobcr des
morgens ten 1 ure 45 minuten. Het einde is des morgens ten 4 ure 50 minuten. De grootte dezer verduistering
is op zeer weinig na 12 duim over de zuidzijde, zoodat zij
ten tijde van het midden nagenoeg totaal zal zijn.
Deze verduistering zal in Europa cu Afrika volledig, en
ten deele ook in Azië, Nieuw-Holland en Amerika zigtbaar zijn.

VERJAARDAGEN

LEDEN

VAN 11 E ï

K O M N K L IJ K E II U 1 S.

19 J,in.

n. M. (Ie Koninßin-Moccler, Anna I'.iulowna , Moeder des Konin;;«
1 Fclir. II. K. H. Louisa Augusla Willieltnina
Amaiia , Prinses van Pruissen, Gemalin
\an Z. K. H. Prins Frcderik dei Nederlanden
19 »
Z. M. Willem III, Koning dor Nederlanden , enz. , enz., enz
28 »
Z. K. II. Wdlem Fiederik Ka,cl, Prins
der Nederlanden , Oom des Konings . .
8 Aptil. II. K. H. Willielmina Maria Sophia Louisa,
Zuhici des Konings, Gemalin \an Z. K. II.
den Grool-IIcilog \an Saksen Wcimai
Eiscnacli
9 Mei.
II. K. II. Willielmina Ma,ia Sophia Cliarlolla Mauanna, Tanie des Konings . .
20 »
Amaiia Maria Da Gloria Angusta, Ge,nalin van Z. K. H. P,ins Ilend,,k dei Nede, Linden.
. .
. . .

1795.

1808.
1817.
1797.

1824.
1810.

1830.

V

13 Juiiij.
17

13

»

»

5 Julij.

5 Au".

25

»

4 Sept.

Z. K. il. Willem Frcdciik llemliik,
Broeder des Konings
H. M. Sophia Frederika Mathilda, geb.
Prinses van Wurlember{;, Gemalin van
Z. M. Koninj; Willem III
Z. K. II. Karel Alexander Aujjust Jan,
Grool-IIerlog van Saksen Weimar Eisenach,
Sclioonbroeder des Konings
II. K. H. Wilhelmina Frederika Anna
Elisabelh Maria, tweede dochter van
Z. K. II. Prins Frcderik der Nederlanden.
II. K. H. Wilhelmina Fredcrika Alexandrina Anna Louisa, dochter van Z. K. H.
Prins Fredeiik der Nederlanden, KroonPrinses van Zweden
Z. K. H. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik , tweede zoon des Konings
Z. K. H. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik , Prins van Oranje,
oudste zoon des Konings

1820.

1818.

1818.

1841.

1828.
1851.

1840.

JAlk'IJARIJ. 3 t

dagen.

DE ZON IN DEN WATERMAN , DEN 20STEN.

Dagl'agnummc) numnicr
der
des
jaars. maand.

D A G N A M E N.

AunMyzing van don hoogsten v B t c i s t a n d o,m
Biduinspunt.
'smoigcns.

ur. mm.
1
2
3
i
5
C
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
'i

5
U
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Viijdag.
Zaturdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalm dag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag^,
Vrijdag.
Zaturdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zaturdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.

— —

1.

2.

3.

4.

0
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
0
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11

32
37
38
44
41
33
21
9
54
39
25
13
1
50
18
22
33
51
57
51
38
20
56
29
0
31
3
37
14
54

s namiddags.

ur.
0
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11

min.
7
7
8
11
15
8
58
44
31
16
2
49
36
25

——
0
1
3
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
" —

43
56
10
28
24
17
59
36
12
44
16
49
21
54
30
—

Nieuwe M a a n , Dingsdïg den Sslcn, des morg. len 3 ure 39 min.
Eerste K w a r t i e r , Maandag den 1 Jdcii, des avonds Len 8 ure 5 min.
Volle M a a n , Dingsdag den 22slen, des morg. len 7 ure 52 min.
Laatste Kwartier, Woensdag den SOsten, des morg. len 11 ure 58 miu.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN VAN SURINAME.
1 J a n . 1837. Invoeling van nieuw papierengcld door den Gcn.-Maj. A. de
V e e r . — 1833. Invoering van een nieuw Regerings-Rcglemcnt.
1833. Embargo op alle Hollandsclie s c h e p e n .
1833. Provisionele v e r s t e r k i n g der schutterü t e P a r a m a r i b o .
1G63. Het bezit der volkplanting Suriname by accoord , te 'a llage gct c e k e n d , aan d e W e s t - I n d i s c h e Maatschappü overgedragen
voor eene som van ƒ 260,000.
1742. Aanvaardde J . J. Mauritius hot b e s t u u r ala Gouv.-Gcn.
1810. Een Nederl. e s k a d e r , onder bevel van den Adm. van Braam
kwam ter rccde a a n , o m , ten gevolge der conventie van den
13 Augustus 1814, de Kolonie van de Engolsclicn over te nemen
1842. Aankomst van het eerste s ï o o m p a k k e t de Clijde uit E n g e l a n d ,
bestemd voor de mail-cxpeditie.
1775. Kwam een nieuw t r a n s p o r t van 240 m a n s c h a p p e n , onder bevel
van den Kolonel S e ü b o u r g , tor v e r s t e r k i n g van de k r ü g s magt van den Kolonel Tourgeoud aan.
1633. De schutterij b e t r e k t het fort Zcclandia.
16S0. Heeft de Provincie en Admiraliteit van Zeeland op zich genom e n , de kosten voor het vervoeren van 120 of 150 m a n naai
S u r i n a m e , tot versterking van h e t garnizoen a l d a a r .
1710. Aanvaardde J o h a n do Goijcr het b e s t u u r als G o u v e r n e u r .
1840. Werd het opgerigte Tooneelgenootschap Thalia g e o p e n d .
1621. Zware brand te P a r a m a r i b o , waarby do k o e p e l k e r k der Ilcr
v o r m d e Gemeente in de asch werd gelegd.
171«. J o h a n Malionii a a n v a a r d t het b e s t u u r als Gouverneur. — 1833.
IJo schepelingen der N e d e r l . v a a r t u i g e n b e t r e k k e n hot fort
Nieuw-Amsterdam.
1757. Wigbold Crominelin wordt als Gouv. bevestigd.
1700. Oprigting van liet Tooneelgenootschap Kunst wordt door arbeid
verkregen.
1633. Teregtstelling van eenige b r a n d s t i c h t e r s .
1734, Do Gouv. Karel Emilius Henry de Chensses overlijdt, en J o h a n
Frederik Cornelia d e Vries t r e e d t als Gouv. a. 1. op. — 1735.
J a c o b A l e x a n d e r Hendrik de Cheusses overleden on wordt
vervangen door J o h a n Fredcrik Cornelia d e Vries a. i.
Verbleef het dominium utile dor K o l o n i e , hetwelk Zeeland tot
nu toe voor zich behouden h a d , aan de Algemccnc Staten

Ki^EBRIJAHU, 2 9
DE

ZON

UagDagnummei' II timmer
des
deijaars.
maand.

IN

DB

VISSCHEN ,

DAGNAMEN.

dagen.
DEN

19DEN.

Aanwijzing van den Iioogstcn waterstand aan
Braamspunt.
's morgens, .'s namiddags.
ur.

min.

ur.

min.

Vrijdag.

0

19

0

33

1
'2

Zalurdag.

1

28

2

8

34

3

Zondag.

2

46

3

30
46

32

5.

52

35

4

Maandag.

4

11

4

36

5

Dingsdag.

5

16

5

43

37

Woensdag,

6

10

6

34

38

6
7

Donderdag.

6

58

7

21

39

8

Vrijdag.

7

43

8

5

/lO

9

Zalurdag.

8

25

8

47
29

41

10

Zondag.

9

9

9

'i-1

tl

Maandag.

9

51

10

13

43

l'i

Dingsdag.

10

33

10

53

41

13

Woensdag.

11

15

11

38

45

14

Donderdag.

— —

0

6

46

15

Vrijdag.

35

1

15

47

16

Zalurdag.

48

17

Zondag.

IJ.

0
7.

2

17

2

42

3

27

4

12
20

49

18

Maandag.

i

51

5

50

19

Dingsdag.

5

47

6

8

51

20

Woensdag.

6

27

6

47

5'2

21
22

Donderdag.

7

3

7

21

53

Vrijdag.

7

38

7

52

54

23

1 Zalurdag.

8

5

8

20

55

24

1 Zondag.

8

34

8

49

56

25

9

3

9

16

57

26

58

27

45
16

59

28

60

29

Maandag.
;

9

31

10

0

9
10

Donderdag.

10

31

10

49

Vrijdag.

II

10

II

32

Dingsdag.
Woensdag.

j

8.

1

N i e u w e M a a n , Woensdag den 6 d c n , des nam. ten 2 ure 59 min.
E e r a t e K w a r t i e r , W o e n s d a g d e n 1 3 d e n , d e s n i o r g . Icn G u r e 3 5 m i n .
V o l l e M a a n , D o n d e r d a g d e n g i s t e n , d e s m o r g . Icn 2 u r e i m i n .
L a a t s t e K w a r t i e r , Vrijdag d e n 2 9 s l e n , d e s m o r g . t e n G u r e 5 m i n .
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN

VAN

SURINAME.

2 Febr. 1838. 0 \ c r l c c ( l de oud-Gouverneiir de V e e r te P-immaribo.
1780. Bernftid Tcxjer a a n v a a i d t het be>tiiui als G o i n c i n e u r .
1833 Is door den Gouv. von l l e c c k c i c n de c e i a t c steen gelegd der
Hervoimdc kerk.
Ph. J u l i u s Lichtenberg als Gouv. a a n g e s t e l d . — 1847. Werd bu
Koninkluk besluit bepaald dat al het b a n k p a p i c r van Suiiname
zon i n g e t r o k k e n , en d a a n o o i Nederl. muntspecien zouden
uitgegeven %\oiden
1836. Werd er eene Roomsch Katholijkc k e r k op Batavia aan de Saramacca inge\süd, aan St. Koch gewijd, \ o o r de ongelukkige]
bewoners aldaar.
9
1S74 Door den vrede van West-Munstei-, werd hot bezit van Suriname]
nogmaals aan de Staten der Vereenigde Ncdei landen veizekcrd,
12
1G92 Gaf de D o u a i n t r c v a n den heer van Sommclsdijk kennis aan de]
Burgemeestcren van A m s t e i d a m , dat zij h a r e p o r t i e der Kol
Suriname aan Willem den dei d e n , Koning van Groot Ürittannic,
had vei kocht.
IG
1C09 Legde P h . J u l i u s Lichtenberg den eed in handen >an Abraham]
Kiynssen af, als Gouverneur van Suriname.
1775 Werd een tweede t r a n s p o i t van 240 uit Holland aangekomene
17
militairen met de kiijgbmaiït t a n d e n Kolonel Tourgeoud ver
cenigd.
19
1852 J h r . J o h a n George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt als
Gouv. benoemd. = 1851. Tweede uiliciking van c c r e t e c k c n c n
i\egens langdurige en t i o u w c dienst aan leden der schutterij
Bebluit
\ a n d e Algemecne S t a t e n , d a t , \ a n dien tyd af, de
20
17G7
vaart op do Kol. Suriname niet zou mogen g e s c h i e d e n , dan
m e t schepen en v a a r t u i g e n , gebouwd in het regtsgebied van
den s t a a t , m de Nedeil. uitgerust en met mlandbche victualie]
voorzien.
1827, Zware brand in de K e i z e r s t r a a t , naast de Nederl. Israël. Sü
nagoge.
1770 Dood van den Gouv. J a n N e p v e u , in GOJarigen o u d e r d o m , na 4ü
j a r e n verschillende betrokkingen in de Kol. te hebben vervuld
Bernard Texicr aanvaardt als Gouverneur a. i. de Regering.—
1816. De Schout-by-nacht Willem Benjamin % an Tanhuis neemt
als Gouv. de Kolonie van het Cngelach b e s t u u r over.
28
.
16G7, Werd door de Zeeuwen het foit, thans Zeelandia g e n a a m d , on-|
der den Admiraal Abraham Krijnssen , de Kapiteins Pn. Julius
Lichtcnbeig en Maunts de R a m a , met d n c on dei h u n n e bevelen s t a a n d e s c h e p e n , met 300 soldaten b e m a n d , ingenomen

in AA K T , 8 1 « l a g e n .
Dia

l),-lgDagnuiiHiier iiumiucidos
der
jaois.
maand.

Ül

1

ü-2
03

'>

U'i

65
06
67
68
09
70
71
7-2
73
7'.
75
76
77
78
79
SO
8t
82
33
84
85
86
87

1 88
89
90
91

3
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZON

IN

DEN

BAM,

DEN

D A G N A M K N.

20STEN.

Aainvijzing van den hoogstcn watci-stand aan
Draamspunt
's morgens. 's namiddags.

Zaluidag.
Zondag.
9.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zaturdag.
Zondag.
10.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zaturdag.
Zondag.
11.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
12.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
13.
Maandag.

ur.
12
0
2
3
5
5
6
7
8
8
9
10
10
11
0
1
3
4
5
G
6
7
7
8
8
8
9
10
10
11
0

min.
0
33
8
46
0
54
40
24
4
U
25
2
46
33
4
32
9
34
28
7
39
8
36
3
30
59
27
1
43
37
13

ur. min.

— —
1
2
4
5
6
7
7
8
9
9
10
11

20
56
30
28
18
2
43
23
C
44
23
10

— —
0
2
3
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11

43
20
53
4
48
24
34
21
48
16
45
12
45
21
9

— —
1

0

Nieuwe M a a n , Viijdog den 7dcn, des morg. ten t ure 2 min.
Eerste K w a r t i e r , üoiidcidag den 18dcn, des nam. ten O ure 59 mm.
Volle M a a n , Vrijdag den 2tslcn, des avonds Icn 8 uie 28 mm.
Laatste Kwartier, Zatuidag den 29slcn, des nam len G aie 53 min.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN VAN SURINAME.
1 Maait 1722 A a n ^ a a i d d e Mi Hendifk Temminck het best urn als Gouv d n
Kolonie — 1847 Opiigting dci S u u i i a i m » c h c Maatbchnpim
tot bevordeiing van den landbouw — 1352 Oveigifte van het
bestuur door den Baron K F van Baders aan Mi. Ph de
K a n t e r , die thans ten d e i d e n m a l e als Gouv a i o p t i e e d t
J a n Couitlcr als Gouv der Kolonie benoemd — 1853 Aankomst)
der Duitsche commissie \ a n kolonisatie pei t schip Cuba
1757 Wigbold Crommelin als Gou\ e i n e m - G e n e i aol benoemd
3
.
162G De Rooinsch Kathül\jke k c i k , Moeger ccn s c h o n i v b u i g , inge^vyd,
4
5
1GC7 Aanvciaidde Mauiits de Rama het bestuur als Gouv. d e r Kolonie,
6
1748 Werd het foit Sommelsuijk Acilaton — 1754 W e i d P A van
dei Meet tot G o u v - G e n benoemd —1667 Het fort Zeelandia
bu ^ e i d i a g aan do NccTei landen ov ei gegaan.
1829
O
p
n g t i n g der P W I Bank.
9
12
1G89 J a n \ a n Schaiphuizcn aan\ aardt de l e g e i i n g als G o u v e r n e u r
15
1770 Het huis van Sommelsdijk, den vooislag gedaan h e b b e n d e om
deszelfs aandeel in de W I Sociëteit aan de stad Amsteidam
over te d i a g e n , ^\orden B u r g e m e e s t e i e n g c m a g t i g d , om het
k o o p c o n t i a c t te sluiten
De eisch van D i i c c t e u i e n dei W 1 M a a t s c h a p p i j , v e g e n a de
subsidiegelden, welke aan hen door de piov Utrecht zouden
veischuldigd zijn, v o r d t bu resolutie van U H M ontzegd
18o3 Pi eg tig e uitreiking van e e r e t e e k e n e n voor langduiige
en t i o u u e diensten aan de leden dei s c h u t t e i u .
1677 Overleed de L u i t c n a n t - G o u \ e i n e u r P i e t c r V c r s t c i r e
1843 Weid de handel en de \ a i i t voor alle volkcien opengesteld.
1781. De BoBOhnegCis, 4C in g e t a l , boden zich als soldaten a a n , om
h e t foit Nieuw-Amstei dam te helpen vcidedlgen tegen ecncn
m o g e l u k e n a a n \ a l dei L n g e l s c h e n , wcikc in Deceinbci 1780
den 001 log aan de N e d c i l a n d e n hadden ^ c i k l a a i d
1802 V r e d e van Amiens g c t e e k e n d , v aai dooi do Kolonie wcdei door
d e Engelsehen •\\eid teiuggegeven — 1354 Aanvang \ a n den]
opbouw \ a n oen quarantaine hospitaal op de r e d o u t e Legden.
1842 T r a d J u l i u s C o n s t a n t u n Ryk als Gouverneur af

APRIIi,
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DE ZON IN DBN STIEtt ,

DagDagnumnicr nummcr
der
des
jaars. maand.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
101
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

'
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DAGNAMEN.

dagen.
DEN 22STEN.
AnnwijziDg van den lioogstcn waterstand aan
Braamspunt.
'8 morgens'.

Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag,
Zaturdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.

14.

ur.
1
3
4
5
6
Ü
7
8
8
9
10
11

15.

— —

16.

17.

1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
0
1

min.
51
30
40
31
13
54
36
15
55
36
21
14
9
40
58
52
30
4
31
1
30
0
31
6
44
30
30
9
40

'3 namiddags.

ur,
2
4
5
5
Ü
7
7
8
9
9
10
11
0
1
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11

min.
40
9
7
54
33
15
57
36
16
50
45
45
20
56
23
29
12
48
18
45
16
47
16
48
24
7
0

— —
0
2

53
23

Nieuwe M a a n , Zaluidog den Sdcn, ilcs moig. ten 10 uic 16 min
Eerste Kwartier, Zaliiidtig den 12dcn, des moig Icn 9 uictO min
Volle M a a n , Zondag (icn 20slcn , des nam. Icn 1 uic 37 mm
Laatste K w a r t i e r , Maandag den SSslcn, des moig. ten SuieSOmin
GESCinCDKUNniCi: AAN TEI KENINGEN VAN SURINAME
1 -Vprll 1777 Vcitiek \an den Kolonel Touigeoucl met do hulptioepen raar

1842
1847
1G72
1751
17C7

1747

15
IG
18

1805
1S05
17C1

1645
1751

177«
1804

Ncdciland — 1822 De Gen-Maj A de Veer aanvaaidt de
regcuiig Qls Gouverneiii — 183i Plcgtrce Mering van liet
•\UftipJiiiig bestaan der Maatschappij Tot Nut tan t Algemeen
in het kcikgLl)ou% der MoiaMsche gemeente — 1842 Ovei
e,aie \ lil het btstmi d u Kolonie dooi den Gouv Kyk aan
Mr Ph do Kanter
\ e r t i c k l a n J C Ilijk naai Nederland, als z^^dc benoemd tot
Dil eet Gen dei Manne
Afkondiging \an s Konings be&luit, bepalende de ven anging
\an de biljetten dei W I Bank door schatkistbilletten
Weid Kapitein Pieter Veisteiie, Kommandeiu en Itaad ^an
Politie, Luit Gout der Kolome — 1852 Vcitrek \an Z E^c
den Baion U F \an Kaders met Z M buk de Sperwer
De Biion von Spoikc \ooiloopig tot Gouv aangesteld, hebbende de Gou\erneui Mauritius i ei zocht om, ter zynei %er
antw 001 ding, naar het \ aderland te mogen w oi den opgezonden
Het besluit van 20 tcbruary dezes jaai6 gcamplieerd in dezer
\ocgL, dat de schepen, die \ddr de dagteekening van die
lesolutie op de Kolonie hadden gevaren, zouden % orden ge
houden als gcnatuialisceid en m de Nederlanden aangebouwd.
— 1825 Brand op de roede \on Paramaribo, aan boord der
schepen Willem l en Detsy ^ welke beiden ccne prooi der
ulammen /yn ^ewoiden
Het kcrkgel ouw der Luthcrsche gemeente plegtig ingewyd —
1784 J G Wichcis als Gouv Gen dei Kolonie aangesteld —
1797 Vlciing \an t öOjarig bestaan der Luthersche kerk —
1833 Plcgtigc ifdanking der Mi]willige schepelingen — 1847
Plegtige vieiing ^an het lOOjarig bestaan \ün het keikgebouw
dei lAang Luth gemeente
Weid de eerste steen gelegd ^an de oude Hoogduitsche Sjna
togc welke in 1815 weid afgebioken
Trad kir Chailcs Giccn ah Gouv-Gen der Kolonie af
\\eid \\ C llughcs Luit Gen dci kolonie
J unes Abcicrombie en J R / o n e begeven zich in commissie
naar de Aueancis, om t vredesverdiag tot stand te brengen
— 17C3 Paiamanbo dooi een zw aren brand geteisteid
Het a indeel Mn het huis van Soinmclsdyk in de Kolonie Suil
name gaat aan de stad Amsteidam ovci , voor ccne som \an
/ 700 000 m dl ie tcrmyncn te voldoen
Werd H 1 Baion van Kaders als Gou\ der Kolonie aangesteld.
Ir ld de Gout Gen Mr Johan Jacob Mauiitius nf — Baion
\on Spoikc aanvaardt de icgcnng als Gouv , en zendt zijnen
\ooigangei J J Mauiitius in de daaiop volgende maand, ter
zun Cl mg \an tegen hem by de Hooge Kcgerint ingebragte
klagten, naar Ncdciland op
Hielden de leden \an het Genootschap der Nimrods hunne
ceistc \eigadcring, wanneer tot Grootmeester en President
werd benoemd de Niiniod Jan Nepveu
Ging do Kolonie wcdci by \eidiafc aan de Lngelschen oier
onder Sii Chailcs Gicen en Samuel Ilood — 1628 Aan
komst \an den Co mm Gen Johannes tan den Bosch

ntEI. a i dagen.
DE ZOK IN DE TWEELINGEN, DEN 20STEN.

Dag.
Dagnummcr nummer
der
des
jaavs. maand.

122
123
124
125
12G
127
128
129
130
131
132
133
131

I 135
1 136
137
138
139
140
lil
I/.2
143
144
145
146
117
148
149
150
151
152

1
2
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"

DAGNAMEN.

Aanwijzing van den lioogsten waterstand aan
Braamspunt.
'.•» morgens.

Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.

18.

19.

20.

21.

ur. min.
3 4
4 9
5
0
5 45
6 27
7 11
7 54
8 36
9 19
10 4
10 55
11 58
0 33
1 52
3 1
3 58
4 43
5 19
5 56
6 30
7 4
7 39
R 14
8 55
9 39
10 30
11 29
1 0
3
1 22
2 29
3 30

s namiddug.s.

ur.
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11

min.
39
36
22
6
51
33
11
56
41
29
25

— —
1
2
3
4
5
5
0
0
7
7
8
9
10
11

15
27
33
23
1
37
13
46
20
56
35 !
16
4
0

— —
0
1
3
3

38
56
0
59

Nieuwe M a a n , Zondag den 4dcn, des nam. len 7 ure G mm
Eerste Kwartier, Maandag den 12dcn, des molg len 1 uie 8 min.
Volle M a a n , Dingsdag den 20sten, des morg Ion i ure 20 min
Laatste Kwartier, Dmgsdag den 27slen , des moig len 9 ure 57 "iin.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKCNINGEN VAN SURINAME.
.> Mci

I

.

5

.

G

•

8

>

22
2S
29

1829 De Kap Luit v i n Es koramandeientlc 7 M biik de Valk, hragt
een k i i p e i s c h i p , met n a m e Dorego, en een dooi den kapei
g e m a a k t c n p i y s genaamd/"cfi; e ter reedc \ i n Paramaribo —
1832 J h r E L Baion \ a n H e e c k e i c n als Gouv Gen mot
den rang M U Gen "Vlaj begiftigd en ingehuldigd
1809 A a n v a a i d t Chailes graaf Bentinck het bc^tuui als G o u v - G e n
dei Kolonie ~
1828 A a n k o m s t van den Schout hy Nacht
P R Cant/liai
1337 De Hoogduitschc S j n a g o g e , waarvan de e e r s t e s t e e n in 1835
door Prins Hendiik d e r Nederlanden is gelegd ingewijd —
1838 Ferste steen gelegd van het tooneelgchouw Thalia
1G80 I s , n i het o^eilgdon van den Gouv Hcinsius , eenc vcrandc
ring in do Uegeimg v o o i g e v a l l e n , en in plaats \ a n reven
twaalf Raden van Politic en J u s t i t i e aangesteld — 1756 De
G o u \ e i n c u r Pieter \ a n dor Meei sterft on \voidt in hot Bo
s t u u r opgevolgd door Wighold Crommelin (.ton t^\eedenmalc;
als Gouv ad interim
IC89 Zeilde eenc F l a n s c h e vloot \ a n negen oorlogschcpen en <fdnc
bombardeergaljoot, ondci don Adm du C a s s e , de n v i e i op ,
en werd na een hevig b o m b a r d e m e n t oan h e t fort Zeelandia
dat dl Ie dagen d u u r d e , g e n o o d z a a k t , geheel ontredderd en m e t
vcilics weder r e e te kiC7cn — 1761 Aankomst dor afge
vaardigden by h e t hoofd der A u c a n c i a
180J Pierre Berrangor t r e e d t af als Gouv Gen der Kolonie
1090 Ml Paul \ a n dor V e e n volgt den heer van Scherpenhuizor a h
Gouv op
1079 Eenige kooplieden en geTntciesseeidcn dezer Kolonie I c i e r d c n
een smeekscliiift in aan H u n n e Hoog Mögenden om bijstand
en hulp tegen de in opstand g e r a a k t e Indianen — 1833 Zware
brand, op de pi Waterloo in de Nickerie — 1851 Afkondiging
van de Koninklijke besluiten , b e t i e k k c l y k de behandeling
t u c h t , v o e d i n g , klecding en huisvesting der slaven
De W I Komp v e r k o o p t een d e r d e der Kolome aan Cornclls
van Aerssens van S o m m c l s d y k , en oen dei de aan paiticuïie
r e n , w e i d e n d e door de gczamentlijkc eigenaien eenc Maat
schappu o p g c n g t ondei eten naam van G c o c t i o y e c r d c Sociëteit van Suriname — 177G Maakte de v r y c Neger Kwassio,
door 7ijne gedane diensten tegen de Boschnegers b e k e n d
zync o p w a c h t i n g , in ocne p a i t i c u l i c r c audiëntie by Z D II
den Hcere P i i n s e Eifstadhoudei
1-Gl Vredes vcidrag m e t de Aucanci Negers op c e n e plegtige w^]ze
gesloten
1 8 J 3 Werd by Gouv resolutie de kolonisatie t e Gioningcn geheel
opgeheven
1828 Aftreding van den Gouv Abr de V e e r , en overname van het
bestuur dooi P R C a n t z l a a i , als Gouv Gen over de Nederl,
W I Bezittingen
Verkocht de \V I Komp twee derden der Kolonie, w a i r v a n
aan de stad Amsterdam on aan den h e e r Cornelia van Aers
scns van Sommelsdyk ieder één derde

JlJIIiU, s o dagren.
DB ZON m DEN K R E E F T , DEN 21STEN.

DagDag.
uummer nummer
des
der
jaars. maand.

D A G N A M E N.

Aanwijzing van den hoog.
sten waterstand aan
nraam-spililt.
's morgens. 's nam iddags.
tir.

153
154
155
156
157
158
159
IßO
161
162
1G3
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
130
181
182

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.

22.

23.

24.

25.

4
5
6
6
7
8
9
9
10
11
—
0
1
2
3
i
5
6
6
7
8
8
9
10
11

—
26.

0
1
2
4

ur.
4
5
6
7
8
8
9
10
11
II
0
1
2
3
4
i 4
'
5
6
7
7
8
9
9
10
11
0
—
50
1
53
2
56
3
1
4
min.

-'5
18
8
56
40
23
6
51
35
25
—
50
53
48
54
34
18
1
42
23
5
49
35
25
19

min.
52
45
32
13
2
45
28
15
2
51
19
24
20
16
12
58
40
22
4
47
27
11
59
51
46
19
23
23
29
32

Nieuwe M a a n , Diiigsdag deD 3dcn, des morg. ten 4 nrc 3 mm.
Eerste Kwartier, Dingsdag den tOdcn, des nam. ten G uie 16 min.
Volle M a a n , Woensdag den ISJcn, des nam. ten i uic 15 min.
Laatste Kwartier, VVorndag dcii 2~istcn, des nam Icn 2 ui e 41 min.
GESCHIEDKUNDIGC AANTLEKCNINGLN VAN SURINAME.
1 Jmiu
2

.

1B32 iistelling Min hot Militiiii GcrcgtsUol en i n n do Nedorl W I
Bink
1002 K i i c l (Ic II \Tn Engeland pccft 1 li acte de l i n d e n en kiis'en
Min S u i i m m e in loilun eif,i lulom ten g c s c l u n i c min Si T i a n c r
% lil iiiglil ) k' lil \ i n Til h u n en iian I i iicns I l i d t , tweede
70011 \ a n den d i o o t kin^.clin , g n i f ^an Clarendon — 1838
De Gom E L laii Ilcockeien p.ecft nit hoofde ^ an \ c i
tiek uit de Kolonie, liet lieitiuii t y d c l y k o i e i aiin Mi Th de
Kantel , l'ioc d e n
1838 \ c i t i o k de Gom van I l c e c k c i e n met \erIof n a a r Nederland
16S> Zeeland ontdoet zich \ a n do Kol Suiinaino vooi ƒ 260,000 aan
do W I ICompngnie
Zeilden t « oo F i a n s e h e v a a r t n i g c n onder den Adm J a c q u e s
Cassaid de Suiinamc o p , o n d e r d e regering ^an Jolian de
Go\ier, doch leeds den 14 w ai en de schepen L,eiiood7aakt zee
te kiezen
18ü2 Overlijden \ a n Mr Ph de Kanter, G o m a i C B a i e n d s aan
\ a a i d t als Gouv a i h e t b e s t u u r dei Kolonie
1700 V e i t r c k van den Gom. J a n G e i h i r d V i c h c i s naai N e d c i l a n d
in de i c g e i i n g a i o p g c i o U d Mordende door J u l i a n t r a u
(011 de l i i d e i i c i — 1838 Overleed te Cuia^ao d e Gouv van
lleeckeren met Mi lof naai Nedciland
1852 k w a m de Gouv Jhi J G O S von Schmidt nuf A l t c n s t l d t te
1 arainaiiho laii
1845 Aankomst dei e e i s t c kolonisten op het etablissement V o o i / o i g
a m de Siiainaccn
1342 \ inkomst van den Wel Feivv licci J H Bctting on d u o land
b o u w e r s , benoemd om ecnc geschikte l a n d s t i e e k alhici tot
vestiging eenei Eu opesche kolonisatie te kiezen
1852 Aanvaaiddc de Gouv von Schmidt auf Altenstadt het bestuui
dei Kolonie
1836 Do ociste steen gelegd van h e t stadhuis (stcencn gebouw) b c
/|]dcn het Geiegtshof dooi 7 L \ c den Goiiv , in tcgenvvoor
dighcid van de civiele en m l l i t a n e autoriteiten
lS3o Aankomst van 7 h H T u n s Willem l l e n d i i k met Zr Ms fic
gat de Vaat
1730 OvciMclen do wegloopcis de negers van de pi intaidjc Bei gen
d a a l , die iii het veld b e / i ^ viaicn n e t te k i p p e n , nameix
hunne kapmessen w e g , en vlngttcii, ii i ccniLc moordt n te,
h e b b e n gepleegd, door de l u g u s Lovnt^d

B

DE

Ilagüagnummer nnmmcr
des
der
jaars. maand.

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
' 209
1 210
211
' 212
213

1
2
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZON

IN

DEN L E E U W ,

DEN

D A G N A M E N.

22STEN.
Aan\MJ7iiig vftn cleti lioogsteil -nateistcancl aan
Braiimspunt.
ä moigeiis.

Dingsdag
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalnrdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag,
Donderdag.
Vrijdag.
Zalnrdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalnrdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalnrdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.

27.

ur.
5
5
6
7
8
8
9
10
10
11

min.
2
58
47
32
14 •
54
31
9
47
28

— —
28.

29.

30.

0
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
0
1
2
3
4
5

40
39
41
48
47
39
29
14
47
40
24
10
56
46
13
17
28
47
59
56

s namiddags

ur.
5
6
7
7
8
9
9
10
11
11
0
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
II

min.
30
23
10
53
34
11
49
27
8
50
13
9
11
13
20
13
5
51
34
18
2
46
33
20

— —
0 42
1 52
3 8
4 26
5 29
6 19

Nieuwe M a a n , Woensdag den 2den, des nam. Icn 1 ure 54 min.
Eerste K w a r t i e r , Donderdag den 10den, des morg. len 11 ure 46 min.
Volle M a a n , Vrijdag den ISden, des morg. len 1 ure 54 min.
Laatste Kwartier, Donderdag den24slen, des nam. len 7 ure 25 min.
GESCHIEDKUNDIGE AAMEEKENINGEN VAN SURINAME.
kweekt
1 Julij 1S53. Opiigting van het letterlievend G e n o o t s c h a p : Oefening
kennis te T a r a m a r i b o .
3
.
1835. O prigting van het nieuwe kerligebouw der Ncderl. I s r a ë l . Gemeente.
r> >
1S35. Werd fic nieuwe Hervormde k e r k Ingewijd.
C
•
1735. Aanvaardde J e a n Raije, als Gouv.-Gen. het b e s t u u r der Kolonie. — 1834. Werd de nieuwe Luth. k e r k ingewijd. — 1835.
V e r t r e k van Z. K. II. Prins Hendrik der N e d e r l a n d e n , met
Z r . Ms. fregat de Maas.
|
7
.
1639 Aankomst van den Schout-bü-nacht J. C. Rük , benoemd GonvJ
van S u r i n a m e , met Zr. Ms. k o r v e t Amphiirite.
|
1CG8 Vertrok air I l c n r y AVilloughby, op bepaalden last v a n l C a r e l I I ,
8
.
en Krijnsscn nam toen weder het bevel over als Kommand e u r van Suriname.
1822 Werd door den Gouv. d e Veor de e e r s t e s t e e n gelegd van h e t
9
i
Waaggebouw.
1691 Oprigting e e n c r k a m e r van kleine zaken (subalterne Collegie).—
[0
•
18.t3. Aankomst te Albina aan de Marowüne van 19 kolonisten
uit hot Wurtembergsche en Schwarzwald, om onder A. Kap
pier ecne vestiging aldaar te beproeven. — 1682. V e r k o c h t e n
de Zeeuwen hun eigendomsregt op d e Kolonie aan particu
lieren in Nederland voor eenc som v a n / 2 0 0 , 0 0 0 ; deze vorm
den later de W. I. K o m p a g n i e , waaraan op den 23 Sept. van
hetzelfde j a a r een octrooi van 10 j a r e n werd v e r l e e n d .
1S39. Aanvaardde d e Gouv.-Gen., Schout-bij-nacht J . C. Rijk het b e s t u u r der Kolonie.
1747. Magtiging van Hoog JMogenden aan G o u v e r n e u r en Raden der
Kolonie qm zoowel de HoUandschc als Engelsche schepen op
d e recde tot verdediging t e doen s t r e k k e n ingeval van aanv a l , mits de schade vergoedende.
Overleed de Gouv. W . B . van P a n h u i s , opgevolgd wordende door
C. R. Vaillant als Gouv.-Gen. a. i. — 1833. Plcgtige afdanking
van d e sehuttery wegens h e t b e t r e k k e n van h e t fort Zeelan
dia. — 1845. Aftreding van den Gouv. B . J. Elias en o vergifte
van het b e s t u u r aan Mr. Ph. d e Kanter.
19
Werd C. van Acrssen van Sommelsdük door 11 m u i t e n d e sol
daten door zesenveertig wonden doorboord. — 1816. De Raad
fiscaal Cornelis Reinhard Vaillant n e e m t a. i. het b e s t u u r op
zich. — 1833. Opheffing van het Embargo.
1GS4, Op verzoek van den h e e r van Sommelsdijk werd door de Staten
van Holland b e s l o t e n , in plaats van de misdadigers in de
tuchthuizen te s l u i t e n , hen n a a r d e Kolonie te z e n d e n , doch
later wist de Kolonie zich daarvan te ontslaan.
1718. De Gouv. J a n Courtier bepaalt d e doodstraf tegen -weggeloo
pen slaven. — 1776. E e r s t e toediening van den H. Doop aan]
een negerslaaf door de zendelingen der Moravisciie Broeder
Gemeente. — 1823. De k e r k der Moravische B r o e d e r - G e m e e n t e
welke men in 1827 begonnen was te b o u w e n , ingewyd.
Aankomst van Z. E s e . den Gen.-Maj. C. P. Schimpf, benoemd
Gouverneur d e r Kolonie Suriname.
1068. Abraham van V r e e d c n b u r g a a n v a a r d t d e Regering a. I.
1839, Aanvaarding van het b e s t u u r door den Gouv. J . C. Rük. —
1849. Brand in de P r i n c c s t r a a t by d e Hofstraat, w a a r b ü twee
•woonhuizen en twee blokken negerhuizcn eene prooi de
vlammen z^n geworden.
1688. Werd in Suriname een d a n k - , vast- en bedcdag gehouden , voor
de genadige bewaring der Kolonie en het h e r s t e l der rust.
1667. V r e d e van Breda g e s l o t e n ; het bezit der Kolonie Suriname
aan d e N e d e r l a n d e r s gewaarborgd.
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DagDagnummer Dummer
des
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ZON

IN

DE

MAAGD,

DAGNAMEN.

DEN

239TEN.
AinM]j7ing van den lioogbtea v a t c r s t a n d aan
, nia.linsp'int.
cMags

's morgens.

IM',

mm.

ur.

mm.

214

1

Vrijdag.

6

41

7

4

215

2

Zalm (lag.

7

23

7

41

211!

3

Zondag.

7

58

8

15

217

4

Maandag.

8

30

8

47

218

5

DiMgsdag.

9

2

9

17

219

6

Woensdag.

9

35

9

50

31

220

7

Donderdag.

10

6

10

23

221

8

Vrijdag.

10

41

10

57

222

9

Zalurdog.

11

17

11

38

2J3

10

Zondag.

12

0

0

0

224

II

Maandag.

0

29

1

8

225

12

Dingsdag.

1

44

2

25

226

13

Woensdag.

3

6

3

41)

227

14

Donderdag.

4

26

4

57

228

15

Viijdag.

5

25

5

51

229

16

Zaliirdag.

6

15

6

36

230

17

Zondag.

6

58

7

20

231

18

Maandag.

7

41

8

2

232

19

Dingsdag.

8

21

8

42
24

32.

33

233

20

Woensdag

9

3

9

234

21

Donderdag.

9

45

10

7

235

22

Vrijdag.

10

28

10

48

236

23

Zaturdag.

11

13

11

38

237

24

Zondag.

——

0

8

238

25

Maandag.

0

43

1

25

239

26
27

Dingsdag.

2

11

2

56

240

Woensdag.

3

43

4

24

241

28

Dondeidag.

4

54

5

22

242

29

Vrijdag.

5

48

6

9

243

30

Zalm dag.

6

29

6

47

244

31

Zondag.

7

4

7

20

34.

35.

Nieuwe M a a n , Vrijdag den Isten, des morg. tcu l ure 3'2 mm.
Eerste K w a r t i e r , Zalardag den 9den, des morg. ten i ure 46 mm.
Volle M a a n , Zalurdag den laden, des morg. ten 10 ure 18 mm.
Laatste Kwartier, Zalurdag den 23sten. des morg. ten 1 uic31 mm.
Nieuwe M a a n , Zalurdag den 30sten, des nam, leg 3 ure 37 min.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKEMNGEN VAN SURINAME.
1 Aug. 1829 llct Ucßciings-Reglcnicnt, door den C o m m - G e n . J. van den
liosch i n g e i o c u l , op licdcn in w e i k i n g g e b i u g t
. 1G8S. Weiden de tlf l e b e l l e n , die den G o u \ e r n c u i A e i s s e n r a n Sonlm e K d u k hadden v e r m o o r d , tci dood gebragt.
1779 Wcid IJ. TCMCi G o u v - G e n dei Kolonie.
1774 De CLrste Surinaajnscbe courant uitgegeven door Mr. W. J
Deeldsnydei Matioos (Intei benoemd tot Gouv. der Kolonie
In 1762).
1737. Do Gou> Mr. J e a n R a j o steift.
1742 Oierhjden von den Guuv Gerard van de S c h c p p e i . — 1700
S t i e i l aan booid van 's landa sclilp van ooilog de l'iet Hein,
In den oudeidoni \ a n 00 j a i e n , de V ice-Admiiaal \ a n d a
i-oode vlug Adiiaim Iliaalc, en Mcid den 13dcn plegtig op liet^
foit Nieuw-Amstcidam bcgiaven.
1314 Siiiiname b ^ t i a e t a a t t e i n g g c g e v c n , met uitzondering van
D c m c i a i y , Essequcbo en l i c i b i c e .
1715. Overleed de Gouv. J o h a n de Goyei , en w o i d t v c n n n g c n door
Fianfols Antlionj de Ra}neval ji. i — 1853 Aankomst te
Uiaanispunt \ a n de c c i s t e 124 Portugcsche eniigiaiiteu, met
bot schip Maravetha,
k a p t . Conde
l£.2e. Z. M. neemt het besluit tot do In %«iklng bicnging van het
Ncdcil muntstelsel.
1709 Kwam eene Kngclsche vloot, onder den Adm. S c ^ m o u r , de
iiviei o p / c i l c n , en de Kolonie ging t o e n bii vcidiug o v e i .
170S 1)001 een Ige jongelieden opgeiigt het Liefliebbeuj tooncelgenootscliap ondel do zinspreuk Door y r e r bJoett de Lunst,
1702. J u l i a n r i a n ^ o i s de F i i d e i i c i als Gom -Gen., tevens Gen-Maj
dei liifanteiie enz , picgtig ingehuldigd
1855 O i o i g a v e v,m het bcstuui door Z. Exe. J h r . J. G O. S von
Sebmidt auf Altenstadt aan '/,. C \ c . den Gen.-Maj titulair
C P. Schimpf.
184« ID den nacht weiden drie hevige schokken van a a i d h c v m g gevoeld, de zviaaiste d i e , naai bet geheugen <lei oudste kolon i s t e n , hiei te lande immei hebben gewoed
1840. r i e g t i g e inwyding van het kanaal n a a r Kwattii dooi den Gouv
U t lïaioii van I t a d e i s , in tegenwoouligheid van alle civiele
e n m i l i t a u e autoiiteiten. — 1855 V c i t i c k van Z. E x c . den
oud Gouv. J h i . J. G. O. S. von S c h m i d t auf Altonstadt n i a i
Nedeiland

D
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DE

ZON

DagDag.
nummci' nummer
des
der
jaavs. maand.

245
248
247
248
249
250
251
252
253
254
255
258
257
258
259
260
281
282
283
284
265
288
267
268
269
270
271
272
273
274

1
2
3
i
58
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IN DE

daffeii.

WEEGSCHAAL , DEN

D A C N A M E N.

22STEN.

Aaiiwij/.ing van den Jioogsten i\iiteislKii(l aiin
nraiimspiint.
•s niori;eilb.

Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.

36.

ur.
7
8
8
9
9
9
10
11

min.
34
3
32
0
29
56
32
15

— —

37.

38.

39.

1
2
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
11
0
1
3
4
5
6
6
7

3
37
8
5
55
36
18
56
37
15
58
43
43
20
58
34
44
27
4
34
1

s namidüaRS.

ur.
7
8
8
9
9
10
10
11
0
1
3
i
5
8
8
7
8
8
9
10
11

min.
50
17
46
13
43
14
52
42
16
49
25
39
30
16
57
37
17
56
37
20
11

— —
1 10
2 48
4 14
5
8
5 48
6 19
0 50
7 17

E e r s t e K w a r t i e r , Zondag den 7 d e n ,
V o l l e M a a n , Zondag den 1 4 d c n , des
L a a t s t e K w a r t i e r , Z o n d a g d e n 21 s t e n
N i e u w e M a a n , Maandag d e n 2 9 s t e n ,

des avonds
a v o n d s Icn
, desmoig
des muig

GESCHIKDKUNDIGE AANTCrKLNINCEN

3 Sept

10
11

.

17

19
20
21

.

23
2i

•

V\N

(en 8 u i e 2 0 m m .
b ui e 3 2 m i n .
(en 10 u r e I I i i i n .
(en 8 u r e 11 m i n .

SURINAME.

1721 De Goiiv J a n Courtlcr sterft, en 1 lanpois Antlionv de Rajneval
t i e c a t ten d e u ï c n i n a k il» Gouv a i o p — 1744 De ceiste
steen gLlegcl l a n t LiUlici vclie k e i k g e b o u w — 177o Weiden
de plaiituadjc» Schoon iin\Ln t n Alton i in P e i i c a , dooi de
v e g g e l o o p c n c n c g e i s afgcloopcn CT geplmulcid
T832 Zw ai e 1)1 ind te l U i a m a i i b o , i\aaibij liet k c i k g e b o u w dei Lu
t h c i s c h e gemeente ecne piooi dei \ l a m m e n is g c u o i d e n
1742 Was een octioni gcti Lkend \ a n de Staten \ a n W Hack c s
onder den Gouv Maui itlus tei opi igting eenei Hnncom
p a s n i e doch d c / c ondeineming m i s l u k t e , dooi het ongelukkig
omkomen Aan 42 a i b c i d e r ä , in cencn gebrekkigcn uiyngang
te B e i g c n d a i l
1762 De Gouv \mn S p o i k e s t e i f t , en wordt in t bestuui opgevolgd
door Wigbold Ciommelin a i
1G73 Dooi H l
M de l l e c i e n S t i t c n van Zeeland en Z D 11 den
H c e i e P n n s e ^an Oianjc A\ ei d tot Gouv ^an S u i i n a m e aange
stcid de heei JoliannCh l l e i n s i u i , u e l k o in IGil S c c i e t a i i '
\ a n den R a u l \ a n Justitie in Bia/ilio geweest w is — 1793 D L
c e i s t e steen gelegd aan het gebouw al waai het Hof \ au
civiele en militaiie justitie , thans het Geicgtshof, zitting houdt
I8'!2 7 w a i c bi ind op de J u d e n Savannah
1737 Gera ld vun du Schcppci als Gout Gen aangesteld
1727 De Gouv Hen dl ik I c m m i n c k o^eilijdt
en t i a n p o l s Anthonn
de U a \ n e \ a l t i c c d t \ oo de \ i c i d c i n i a l i l s Gouv a i op 1618 \\ eid bi) koninklijk besluit de s l u e n h a n d 1 af_,cschalt
hetwelk den Sbstcii Deceinbei van dat j lai te S u t i n a m e w e i d
afs'ekondiKd
1732 Vicdc gesloten met den stam der S a i a m a c e a n e r Boschuegcis
1749 Weid de e c i s t e M i d e met o n t c ^ e e i IGOO wcgloopers in de
Boven S u i i n a m e gesloten
1854 De eeiste steen gelegd van den wal m u m aan de west/ijde -van
het waaggebouw , naar de p l a t t e b i u g
1GS2 V e i k i u g t de W I Kompagnie een vcinicuwd octiool vooi tien
jat en van de Algemcene Staten
17G4 Zeven mihdadigeih die zich schuldig g e m a a k t hadden aan het
afloopen van den Oost Indievaaider Nijeiiburg^
gcvoeid dooi
J b K e t e l , en op u i t d i u k k e l n k oevel \ a n II H M voor het
Hof van politie en justitie alhici waien tcicgtgesteld , ondei
gaan h e t doodvonnis tei i c e d o van Sm mam o
Ml W J Becldsnijdci M a t i o o s , de e e i s t e uitgevei van d i g
bladen m Suriname w o i d t Gouverncui der Kolonie — 1783
0 \ ei leed d e G o u \ e i n e u r B TeMcr
180S stiert de Gouv Gen C a i l j o n Hughes te Paramaribo
1808 J o h a n Waidhi) neemt het beatum o \ e i

O C T W n K R . 81 dagen.
BE ZON IN DEN SCHORPIOEN , DEN 233TEN.

Dag.
Dagnummci' nummer
des
der
jaars. maand.

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
303

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DAGNAMEN.

Aanwijzing T.in den hoogstcn Viiteiitanil ann
liinam^iiunt.
's niüigciis.

Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Dondcidag.
\iijdog.

40.

41.

42.

43.

ur.
7
7
8
8
9
10
10
II
0
2
3
4
5
6
G
7
8
8
9
10
11
0
1
3
4
4
5
6
6
6
7

mm.
29
58
26
53
25
3
49
51
36
17
44
40
25
5
44
29
10
53
38
25
26
4
40
4
II
54
30
1
29
58
20

's namiddogs

ur. min.
7 44
8 12
8 39
9
9
9 43
10 24
11 17

——
1
3
4
5
5
6
7
7
8
9
10
10

29
8
15
2
46
25
4
50
31
15
1
53

— —
0
2
3
4
5
5
6
6
7
7

52
24
40
33
13
46
15
45
4
43

Eerste Kwartier, OingsJag den 7dcn, des morg. ten 10 ure I min.
Volle M a a n , Dingsdag den 14dcn, des morg. Icn 3 ure 23 min.
Laatste Kwartier, Maandag den 'iOslen , des avonds ten 10 uie 30 min.
Nieuwe M a a n , Donderdag den 30slen, des morg. len 2 ure 18 min.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN VAN SURINAME.
1 o ct. 1721 Uendiik Tcinniinck als Gouv. dci Ivolonic aangesteld
4 • 1707, De Gouv. W. de C i u u t c i sterft» en ^\oidt in de icKcinig opgc

14
15

13
20
21

volgd dooi l i a n ^ o i a Antlionj de Rajncval a. i. — 1717 0 \ c i leed Joliun .Malionu als Gouv. der Kolonie, en ^\oidl: t . A
de lïiiynevftl ^ooi de t v e t d c m a a l Gouv. u. i.
Weid de K o l o m e , ingevolge lesolutic \ a n H. H. M. do IIceiCR
S r a t c n - G c n c i a a l , gcbiagt ondei het opzigt en bcstuut \ a n d c
geoctroouceide S u i m a a m s c h o Sociëteit. — IS32. Constitutie
van ccnen Quarontaine-Uaad.
Kwam Cassaid ten t w e c d e n m a l e , nu m e t aclit g i o o t e oorlog
schepen en dei tig k l e m c \aaitul*;en , % aai op 3000 man soldaten
M a r e n , de Suiiname o p f e i l e n , eeno b i a n d ä c h a t t i n g , bcdiagendc IUI in don dei do dei w a a r d e van alle bezittingen, werd
in suikci , s h n c n , g o u d , z i h e i , en? uitbetaald,
Opimtlng ^an een gezondheidshestuiii lo T a r a m a i i h o . — 184!
Aankomst van den ü o u v . Bai on II. F. i an Haders te Pai amarlho
1812 Dood \ a n den oud-Gouv. J. F do t i i d e n c i .
1785. Het ccuM feest van het bestaan der bijnagogo op do J o d e n Savannah l u i s t c r i y k gevierd
Vonnis ter e x e c u t i e , gelegd tegen de gezaghebbers en verdere
officicien \ a n het op den 2den Mei des voiigcn Jaais p i y s
gemankte kapei schip Dorego. — 1845 A a n \ a a i d d c de Gouv
Baron R. F. \ a n l l a d e i s het hestuui dei Kolonie.
1634 Vertrek -van het c e i s t c lyflal p c i s o n c n of huisgc7in, tot de]
stichting \ a n cene k o l o n i i u t i c , n a a r ' s Ryks Dom. giond Vooi
z o r g , in Rio Saiamacca.
1707 Zeilde de knpit John Hot mans m e t cene Engelsche vloot de
iiMCi b u i i n a m e o p , beschoot het fort Zcclandia h e u g , w a a i door het fort en do gcheelc Kolonie den IBden bjj vcidiao\ergingen.
1853 A a n k o m s t van 14 Chincsche l a n d b o u w e i s , pei Zi Ms. t i a n s
poitschip Moicede uit Oost I n d i e ; z\inde d c / e kolonisten bektcmd \ooi de g o u v e i n c m c n t s plantaadjc C a t h a u n a Sophia.
1G95 Merd Ml. Paul \ ü n der Veen 'jouv. der Kolome — ISiy. Aan
komst : a n twee commissaiihscn uit k n g e l a n d , om een gemengd gcitgtbhof tot weinig van den sla\en)iandel u i t t e maken,
17CG Voelilc men ' s m o i g c n s kwaitici o\ei vyt u i c ecu e z w a i e n a i d b e ^ m g , welke diic achtet eenvolgende dagen d u u i d o , \ a n
lijd tot tijd hcMge schuddingen \ e r o o i / a k e n d e .
1754 A a n \ a a i d d e I'ietci Albcit \ a n dei Meer het bcstuui als Gouv
Oen der Kolonie
1706 Ml Willem de Goijci aangesteld als Gouv.-Gen dci Kolonie.
1826. Werd de publicatie tot h e t t i e i c c i c n \ a n het cliculerend papie
rengeld afgekondigd.
1712. Ondcihundcling \ o o i ecnc bi andschatting met den vlootvoogd
Jacquet. Cassaid — 17GU. Aanvaardde J a n K c p \ c u het bestuui de Kolonie als Gouv.-Gen.
Danken bededag gehouden wegens den gelukkigen afloop der
17G6
I aaidbeving.
I

MOVKMBKR. 31 dagen.
DE

DagWagnummci' nummer
des
(Ier
jaars. maand.

306
307
308
30!)
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
323
326
327
328
329
330
331
332
333
334
1

333

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
26
27
28
29
30

ZON

IN

DEN

SCHUTTER ,

D A G N A M E N.

DEN

22STËN.

Aanui]7in<; \ . n den lioogsten \\ atci staiid aan
Bi.iam »punt.
'Miioigens.

Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
ümgsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Viijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vrijdag.
Zalurdag.
Zondag.
Maandag.
Dingsdag.
Woensdag.
Donderdag.
Vujdag.
Zalurdag.
Zondag.

41.

45.

46.

ur.
7
8
9
9
10
11
0
1
3
4
4
5
6
7
7
8
9
10
11

min.
59
30
6
44
33
37
20
49
7
5
51
37
22
7
52
36
24
13
9

— —
47.

48.

0
2
3
4
4
5
G
6
7
7

54
8
11
8
47
24
1
33
9
41

's namidd.igi

ur. min.
8 14
8 47
9 24
10
6
3
11

— —
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
11
0
1
2
3
4
5
3
6
6
7
8

4
30
38
31
27
0
45
31
15
0
47
40
41
15
32
39
39
28
5
44
16
50
24
0

Eerste Kwartier , Woensdag den 5den, des avonds len 9 ure 46 mm.
Volle M a a n , Woensdag den 12den, des nam. len 1 uie 19 mm.
Laatste Kwartier, Woensdag den 19den, des nam. len 2 uic57min.
Nieuwe M a a n , üondcidag den 27slen , des avonds ten 8 uie 24 mm.
GESCHIEDKUNDIGE AANTLEKENINGEN VAN SUIUNAME.
1741 Gcrmcl \ a n de Sclieppci als Gou\ -Gen ontslagen.
1774 •i bij Bijiamspunt op de m o d d e i b a n k blij\en /itten een caclic
l o t , deze VIÄCII i\.is 46 \ o c t l a n g , houdende ^ an den neir
tot de oogen 12 Aoet, e n , op d e zydc liggende, 7 ifz voel
Kjjnl hoogte
1811 Overleed de G o u v - G e n Giaaf Bentinck
1728 A a n v a u d d c Mi Kaïcl I inilius l l u u y do Chcusses het bestuui
nis

<JOU\ -Oen

dci

Kolonie

Kwam binnen de nviei Suriname een (ïdnniastv aai tuig , b e m i n d
met slechts één m a n , gen lamd T SchaKfoit, k o m e n d e mei
eenc lading Kiijt van Londen, l a a t s t t l u k van l O n c n t , van
waai hij den 6dcn JulJ) was v c i t i o k k e n
Pinson Bonham t i e c d t als G o u v - G e n op — 1842 Aankomst
van den Gouv -Gen li J Klias
J a n Couitiei als Gouv -Gen aangesteld — 1842 Overname van
het bestuur dooi den Gouv - ü e n Elias
Weid het 1 ooneclgcnoothchap De t en ezene Phoenix
oytgcust
1827
D© S u i i n a a m s c h e Maatschappy
van W eldadigheid
opgcngt.
17C6 Wigbold C i o m m e l i n , Gouv.-Gen , treedt af, m e t v ei lof naxi
Nedeiland.
De Kolonie door Blois van Treslong (ten gevolge van den viede
van Ainiens) oveigenomen van den EngeUclicn Adm Campbell
Kv\ani Coinelis van A e i s s e n , Heer van SommeKdijk, Plaat,
U o m m e l , Spiik, en? , als G o u v - G e n in de Kolonie
Hebben II H M de Heeien Staten Gen dei vei ecnigde N c d e i l a n d e n den heci Philip Julius L i c h t e n b e i g tot Gouverneur
van b u i i n a m e benoemd
1803 Oveilydcn van den G o u v - G e n W C. Hughea
1952 Plegtige vieimg \ a n het 2>jarig b e s t a a n der S u i i n a a m s e h c
Maatschappy van Weldadigheid.

» B : e e n BKR , S t dagen.
DE ZON IN DEN STEENBOK, DEN 21STEN.
üagDagnuinincr iiunimer
lies
(Ier
joars.
maand.

D A G N A M E N.

Aiinwij/.ing vim den lioogsten wuteistiiiid lari
Braanispuiit
's inor!,'('iis.
ur.

min.

s Dam iklngs.l
ur. min.

336
337

1

Maandag.

8

18

8

37

2

Dingsdag.

8

56

9

18

338

3

Woensdag.

9

41

10

5

339

4

Donderdag.

10

29

10

59

340

5

Vrijdag.

11

26

11

59

341

6

Zalurdag.

— —

0

33

3i-2

7

Zondag.

313

8

344
345
346

1

12

1

45

Maandag.

2

20

2

54

9

Dingsdag.

3

24

3

55

10

Woensdag.

4

21

4

49

11

Donderdag.

5

14

5

41

347

12

Vrijdag.

6

5

6

31

348

13

Zatnrdag.

6

56

7

19

349

14

Zondag.

7

44

8

6

350

13

Maandag.

8

30

8

52

351

16

Dingsdag.

9

13

9

38

352

17

Woensdag.

9

50

10

22

353

18

Donderdag.

10

44

II

7

354

19

Vrijdag.

11

29

11

51

355

20

Zalurdag.

— —

356

21

Zondag.

357

22

358

49.

50.

0

21

0

52

1

25

Maandag.

1

54

2

24

23

Dingsdag.

2

54

3

25

359

24

Woensdag.

3

55

4

24

360

25

Donderdag.

4

46

5

9

361

26

Vrijdag.

5

30

5

52

362

27

Zalurdag.

6

12

6

31

363

28

Zondag,

7

1

7

13

364

29

Maandag.

7

33

7

53

363

30

Dingsdag.

8

13

8

33

366

31

Woensdag.

8

53

9

11

51.

52.

!

Eerste K w a r t i e r , Vrijdag den 5dcn , des morg. Icn 7 ure 50 min.
Volle M a a n , Vrijdag den ISden, des morg. Icn O ure 36 min.
Laatste Kwartier, Vrijdag den lOden, des morg. Icn 11 ure 7 min.
Nieuwe Maan , Zaturdag den 27slcn, des nam. len 1 ure 8 min.
GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN VAN SUIUNAME.
4 Dcc. 1802. W C H I (Ic G o m . - G e n . Jiirlan Kian^ois de Friderici gcsuspcn(Iccid, Pil liet IfCbtuur dooi lïlois van 1 leslong en t^ cc Kaden
^\ aai genomen.
1775 Werd de plantaadjc Killeiistcin N o v a , In de Caslwinica, dooi
r,
de Mcgloopcis ftfgcloopen en pcplundeid.
I
R
1770 IÏA\am een tr.in'spoit van 3ó0 Knjgslicdcn uit Holland a a n ; met
deze \ c r s t e i k i n p ma.iktc do Kolonel Touigeoud ecnc bosch
toet naar de rivier Marowync.
9
1601. P. ï l c i a n g e r G o n ^ e i n c n r - G e n c r a a l .
11
1734 Jacob Alexander de Chcusses a a n v a a r d t het b e s t u u r als Gouv.Gcnciaal.
1712 De Admiraal Cassard v e i l a a t do Kolome.
12
1831 0 \ c i l c e d Z. Ex e. do lieer G o u v - G o n . P. C. Cantzlaar.
15
1631 Mr. E. L. Baron van H e e c k e r e n Gouv.-Gen. a. 1.
19
1G88 Werd J a n van Scherpenliuizcn Gouv.-Gen. der Kolonie.
20
1791. Werd \ o o r liet c e i s t liet etablissement V o o r z o i g , aan de Saia
21
m a c c a , door b e s m e t t e negers bevolkt.
22
1-84 Werden twee zware schokken van aaidbcving gevoeld, welke
echter gceno schade m deye volkplantinR hebben veroorzaakt.
1735 J. \ a n Rayc aniivaardt de i c p c i i n g als Gouverneur.
23
27
1953 Opiipting van het Onderwy/ersRe?cIschap.
129
1851 Werd bu Konlnklyk besluit do Gouv. It. F . Baron \ a n lïaders
eeivol ontslagen.
Het CoUeffium Medtcum oppciigt. — 1641. Brand in het fort
Zeelandia, in de nabyheid \ a n het k r u i d m a g a / y n . — ISICJ
Staking van het kanaal naai K w a t t a , opla&t vnn het Ministeiic.

MINISTERIE

VAN K O L O N I E N .

HOOGE REGERING,
SCHUTTERIJ, MILITIEWEZEN, COLLEGIEN
EK

AMBTENAREN

IN DL

KOLONIE

SURINAME.

MÏNISTERÏE VAN KOLONIËN.
«H**i.

Minister: Z. Exe. Mr. P. Mijcr. (Komm.) Audienlic des Woensdags ten 12 ure.
Waarnemend Secretaris-Generaal: Mr. L. VV. C. Kouehcnius.
Referendarissen: G. S. de Veer (R. N. L.)
[fungerend),
N. C. Mulder (R. N. L.) , J. P. Fcitli.
Adviseur voor de Oost- en IFest-Indische
pensioenfondsen: J. G. Arliori (R. N. L.) te Rotterdam.
Hoofd-Commicsen:
,1. C. Jansen, .Ihr. E. F. M. van
Alphen {titulair).
Commiesen.
H. T. Krabbe.
J. II. V. Ebbendorp. (R. E. K.)

J. O. Boo(;aard.
M. Tamson.

Adjunct- Commiesen.
J.
J.
S.
G.

G. P. Scrrurier.
A. van den Bossche.
A. Ovcrgaauw.
A. Ruijs.

G. M. de Joiijjh.
W. H. Muller.
G. H. J. Elliot Boswel.
G. Dijkman*.
C

XXXIV

Burrau rau Koloniale bestellingen.
De gciJCiisionnecide Kolonel van liet Icjjcr in N. f. en builcn{jewoon Adjudant van Z. M. W. A. Roest (R. M. W. 4cle
kl. en R. N. L.), waarnemend
administrateur.
Hoofd-Commies: A. A. de Mei]Ier.
Commiesen: E. L. Eindt, A. Gimbcif; van der Hoeven.
Adjunct-Commies: T. J. van Sctionwcnburg-.
Bureau van controle der Koloniale bestellingen
eu remises.
Referendaris: II. J. de Meijicr.
Commiesen : J. W. F. van liooin, J. C. P. Evers, A. C. Mulder.
Adjunct-Commiesen:
J. F. Braun.
Administratie van het Koloniaal Werfdepót.
Referendaris-Verificateur:
J. A. Boogaard.
Adjunct-Commies : II. W. Slieler.
Koloniaal Magazijn te Amsterdam.
P. L. de Munnick , Agent voor het Ministerie van Koloniën.
Mr. L. C. D. van Dijk, Adjunct-Commies,
belast met de
functien van Arckivarius hij de Oude Oost- en WestIndische Charters.

HOOGE

REGERING,

SCHUTTERIJ, MILITIEWEZEN , KOLLEGIEN EN AMBTENAREN

KOLONIE

SURINAME.

Zijne E\c. C. P. Schimpf (R. M. W. en R. N. L . ) , GeneraalMajoor titulair, Gouverneur der Kolonie Suriname.
Adjudanten van den
P. F. Kamerling, 2de Luit. bij de

Gouverneur.
Schutterij.

Procureur- Generaal.
Mr. J. JE. Lisman. (U. N. L.)
Administrateur

van

Financien.

A. A. T. de Man. (Uitlandig; wordende zijne Lcliekkinß
waargenomen door A. Wildehoer, Koloniale Ontvanger.)
Gouvernements'Secretaris,
tevens Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand.
Mr. A. Kikkert Scliothorgh. (R. N. L.) (Uillandig; wordende
zijne functien waargenomen door Mr. E. A. van Kmden ,
Gelwalificeerd Lid rnv het Geregtehof.)

X\KVI

Holoiiinlo Unnil.
%. R\p. do (lomcrricur, President.
De ProrniTHi'-Gcncraal.
De Adminisiratüur van Finanrirn.
W. Iliimphroys.
Ml. Barnet Lyon.
Paul R. Planicaii.
A. H. I'. .1. Kennedy.
Mr. G. J. A. Bo.selv Ilcilz.
T. .Tansen dijken Sliiijlcis.
Ml. E. A. van Eindffi , waarnemend Gouv.

Secretaris.

Gcrcgtshof.
Mr. F. M. C. Pels Rijckcfl, President.
Mr. .[. C. Palllic Wcsenhagen. (M. K.) (Uillandig.)
Mr. G. de Mrinertzhagon.
Mr. Fi. A. van Einden. (Waarnemende de funotien van den
Gouv. Secretaris.
Mr. li. Donker Cnriiii.s. (M. K.)
Mr. ,T. M. Jansen Eijken Sluijtcrs. [Lid van het Colkfjic van
Kleine Zaken.) Prov. Lid.
•Thr. Mr. J. M. A. Martini van Gcffcn, Griffier.
Collegie ran Kleine Zaken.
Mr. II.
Mr. A.
Mr. .T.
Lid

C. Fdcle (M. K.), Président.
T. KriiijlliüIT, Assessor.
M. Jansen Eijken Sluijlcrs, Assessor. (Tlians pror.
ran liet Geregtghof.)

X&KVll

G. Duijckiiick , Tijdelijk Assessor.
E. J. van Wij lic , Griffier.
Particuliere ^Vcst-Iiiilische Biiuli.
Hoofd-Directie.
Z. Exc. de Gouverneur, President.
De Piücuieur-Generaal ,
j , ,
j Leden.
De Adininislrateur van Financien , '
(Wordende gedurende de uillandig-licid van den lieer A. A.
T. de Man, diens betrekking bij de IIoofd-Dircclie
waargenomen door den heer Mr. E. A. van Kinden ,
waarnemend Gouv. Secretaris.)
A. Wildebocr (R. N. L.), Commissaris en Secretaris.
Puiiillalrc Raad.
I)c Pjocureur-Gencraal, Voorzitter.
De Admlnislrateur van Financien ,
)
De Prcsidenl van liet Cullegie van Kli'ine Zikcn, '
J. E. Wcscniiagen , Secretarts.
CoUcgie vau Commissarissen vau liet Departenioiit dor
onbeheerde doedels.
E. van Emden , President.
Mr. J. M. Jansen Eijken Sluijlers, Lid.
•1. Ellis, Plaatsvervangend Lid en Secretaris.
.1. E. Wesenliagen , Plaalurervaiif^ond Lid.

TXXVIII

Heemraadschappen.
Divisie

Boven-Suriname

T. Jansen £ijken Sluijters

en

Thorarica.

. . . .

J. P. Kampf.
. .
C. D. Brakke
.
H. G. Küster . .
J. Kecsen. . . . .
Th. (Ic Niefeld . . .

.

Divisie

Heemraad.
Burger-Kapitein.
\ste Luitenant.
. 2de
n
. 2de
»
2de
»

Para.

Mr. G. J. A. Bosch Reilz
3. 3. Spiering

.

F. Wolff . . . .
G. C. P. Leue
J. Morison . . . .
Divisie

Beneden-Commewijne.

W. Humphreijs
B. W. van der Vlugt
A. Ricketts
3. Reinkiog
C. A. de Sanders

.

Heemraad.
Burger-Kapitein.
1ste Luitenant.
2de
»
2de
»
2de
«

Heemraad.
Burger-Kapitein.
\ste Luitenant.
2de
»

. . . .
.

2de

Divisie
A. H. T. J. Kennedy .
W. van der Vinne. .

»

Beneden-Cottica.
.
.

,
.

Heemraad.
Burger-Kapitein.

XIIIX

.

.

.

U. L. G. Kleine
J. J. Cliarmes
J. E. Schmid
Divisie
W. I l u i n p l i r e i j s . . .
D. Uiilenkamp .
.
P. Ringelinj; .
J. C. Ellis
1'. Jlay

Iste
2de
2de
2de

Luitenant.
»
»
»

Boven-Commewijne.

.
.

.

.

.

Divisie Boven-Cottica
Paul U. Planteau .
W. van Thol , Jr
W. C. Limes
W. van der Heijden .
R. de Haas . . . .
Divisie

.

en Perica.

.
.
. . .
.
.

Ueemraad.
Burger-Kapitein.
Iste Luitenant.
2de
»
2de
»

.

Heemraad.
Burger-Kapitein.
\ste Luitenant.
2de
»
2de
»

Saramacca.

Mr. Barnet Lyon
Mr. W. van Brugh Duijckinck . . . .
F. Carstairs
.
G. J. Hoefstede
J. F. L. R. van Onna. . .
F. Roeddinjjliaus
.
.

Heemraad.
Burger-Kapitein.
\ste Luitenant.
2de
»
2dc
«
2de
»

XL

Coliimissarlnat Toor ilc zakcn der borrriligile
Boschnegers eii Inillaiieii.
De Procuicur-Generaal.
U. C. J. Slengarde, Adsistent.
Commissariaat roor de zalien der SlarenbcTolliiiif;.
De waarnemende Gouv. Secretaris.
UouTeriiements-Sccretaric.
J. E. Wesenhagon,

Hoofd-Commies.

S. C. Nassy,
) , , _
j iste tomnnesen.
C L. G. van Anisoii, )
J. S. Burne, belast met de Poslcrij.
A. F. van Arnson ,
Adjunct-Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand, tevens \ 2de Cominiesen.
belast met de registratie der slaven.
J. F. Saile Vanicr,
B. J. Gipeie, | ,
^^, ,
J . H . Flu,
M*"'^'-'^-Jilerken.
E. F. vui Bommel.
E. C. Wescnhagc.
II. van Mcerlen.

J. G. Calqiecn.
J. N. E. de Mesquila.
J. A. II. de Granadj.
P. F. Kameiliiijj, ) Ambtenaren ter beschikking van den
P. Stolle,
I
Goiirerneur.
C. J. 'l 11,111, Kamerbewaarder bij den Kolonialen Raad.
51. 11. Naliar, liode.

.\LI

Gouvernements-Solliciteur.
Mr. A. VV. Tluirkou.

Bureau van deu Procureur-tieueraal eu Parket rau
het Publiek ministerie.
A.

Regterlijke

Politie.

J. van Lier, Iste Adsistent.
J. J. Ooijkaas, J r . , 2de Adsistent.
B. F. A. Fiünckcl, Luitenant van Politie.
B.

Administratieve

Politie.

A. 11. dl' Ui-anada , )
J. F. Faverey , J r . , Directeur van 's lands grond
J. C. Si raub, Cipier in het fort

Zeelandia.

Administratie ran Financien.
, Hoofd-Commies.
C. Hens, \ste Commies. belast met de recherche.
P. N. Grccljcr,
1
J. W. Enjrelbrecl.t,
„, _
n ^ T , ,.
} 2ae Commtesen.
l'. G. Labadiu.
J. van Vulpen.
M. F. Wcsscls, , , , ,
I «r c
I
t Klerken.
.1. VV. banches ,

Boni/ace.

\I.II

Bureau van deu Ontvanger.
A. WilJeboer (R. N. L.), Koloniale Ontvanger en Betaalmeester , waarnemend Administrateur van Financien.
J. Ellis , Hoofd-Commies , toaarn. Koloniale Ontvanger en
Betaalmeester.
G. F. Wescnliiin;en , 1ste Adsistent.
J. A. Vallce, 2de idem.
R. M. Alvares,
r. ^ « ,
. Adsistenten.
E. G. Brink,
C. WilJeboer, Klerk.

Griffie van liet teregtslimf.
W. C. Giiinbcig, Commies.
C. M. A. Faverey, Gekwalificeerd Commies.
D. Jada, Deurwaarder.
R. F. Böhm, Gekwalificeerd Deurwaarder.
Advokaten.
Mr. C. Heilbron.
Mr. A. W. Tburkou.
Procureurs.
H. F. Wesenhagen.
B. E. Colaco Bclmonlc {Uitlandig).
S. van Praaj;.
N. T. \ . Arlauil.

XLIll

Exploileurs.
S.
J.
N.
J.

AbcnJancn, Sz.
A. Siilümons ,
A. van Amson,
Emanucls,

Substituten.

GeziDoren Klerken

[Notarissen).

S. H. de Granada.
M. L. Goede.
11. J. Gollenstede.

Oriflie ran het CoUegie van Kleine Zaken.
J. 1'. \V. Aan Eijck, Commies.
A. M. Fernande«,
Deurwaarders.
A. Fernandos, J i . ,

Departement der onbeheerde boedels en weezen.
Ch. Lionarons , Curator en

Weesmeester.

C. Kaersenhout, \ste Commies.
M. N. Arlaud,
jq. _
H. S. Abendanon, Zde Commiesen.
Klerlten.
D. M. Fernande».
J. E. F. PoUendoif.
M. J. Lionsions , Incordrinar

C. W. Oclileis.
A. B. Fiediik.
on Bndc.

XLIV

^s Lands Jlngazijiieii.
Mr. A. T.

Kraijilhoiï,,Magazijnmeester.

W. II. van Kiuijiic, 2de Commies.
J. G. Kosterman • 1 ,,, ,
Klerken.
J. 11. Ferner, - )

's Lands Waag.
A. E. Ilnirtiidc, tVaagmeester.
C. W. Knaul', Adsistent.
M. C. Nassy, Sleter der sterke dranken.
P. C. van de Vreugd , Rooimeester der melassiuvaten.
ü. J. Lol 11, IJkmeester.

Yeudumeesters.
A. Salumons.
J. F. Favercy.
J. C. Goinpcrts.

H'ijlunnesters.
Wijk A. .1. van Bommel.
Wijk U. J. Voet.
II. Goudinan.
J. L. van Hoek.
A. W. Oppcnïielnici-.
» E. M. L. Goede.
» B. J. C. DoerileLcn.
A. F. van Amsoii.
I). J. Lol 11.
G. Favcry.
J. F. Saile Vanier.
)) F. D. Kiuse.
» C. J. Gisius.
J. II. Flu.
l"Builenwiik: A. \i. Ficdiik.
M. J. Goedman.
W. 11. van Kiuiine. 2"
J. F. Favcrey, Ji.

Stails-(icn«pshccr.
J. A. Muller, h.., M. C. et A. O. Doet.
Stads-Heelmcostcr.
B. Wcijl.
Stads-Vrocilinppster.
.T. (lel Monie Lyon , M. C. et A. O. Doet.
Slads-Architeft.
,T. A. Voij;( , tijdelijk belast met het

Genie-Departement.

llaTeiiiucester.
fi. Dnijckinck.
Departement der Boschiiegers.
C. L. crilondt, Pos^thouder bij de Aucancrs.
P. F. Corslen ,
idem
» » Bocoe en llloessinga's.
A. W. G. V. Lu(scnl)urj;, «rfem » n Saramaccaners.
{',. A. Dorwart, idem bij de Jndianen van de 3Iaratakka.
A. Kapplci', Adsistent-Posthouder bij de Aucancrs.
Departement der Slavenbevolking.
II. C. J. SlcnjTarde, Adsistent.
A. F. van Amson, belast met de

Registralie.

Etablissement Batavia.
De waai nemende Gouvernemcnfs-Secrelaris ,
A. F. ^an Anisnn , Adsistent.
J. K. Ooijkaas , Ifl. Doet., Geneesheer.
G. M. van der IFnnp , Directeur.

Administrateur.

XLVI

Bedienaars der Begrafenissen.
G. G. Kieps.
r . G. A. Kreps,

Adjunct.

Schutterij.
Staf.
B. C. van den Ende (XX.), Majoor.
S. M. Bromet (XXV), Kapitein-Ktoartierineestei , tevens
Officier van Meeding en wapening.
II. G. Roux, Kapitein, Opperbrandmeester.
B. E. Cola^o Belmonte, 2de Luitenant-Adjudant,
(v.)
P. F. Kamerling, 2de Lu.it.-Adjudant van den Gouverneur.
H. Degenliard , 2de Luit. , Adjunct-Brandmeester.
.\. A. Samuels (XXV) , Sergeant-Majoor Kapelmeester.
S. H. Boas (XX), Tamboer-Majoor en Bode.
Kapiteins.
S. B. de Mcsquita (XX).
F. P. Bouquenon (XX). (v.)
J. A. de Vries (XXV).
1ste
H. H. Kramer.
S. Abcndanon, S/. (XV)
E. G. Blink.

ff. Goudman.

J. H. Zaal.

Luitenants.
J. A. May (XX).
.1. van Gelder.

2de
.1.
J.
C.
J.

VV. Enjjclbrecl.t.
J. Ooijlaas, Ji.
S. P. Dcricks.
A. Vallee.

Luitenants.
J. von Königslow.
J. C. Gompeils.
G. J. Liigard, Jr.

Schuttersraail.
II.
J.
J.
II.

S. Abendanon , Kapitein,
President.
II. Zaal, \ste
Luitenant,
J. Ooijlaas, Jr., 2de idem,
A. Vallee, Sergeant-Majoor,
. , ,
°
) Leden.
W. J. G. Labad , Seigeant,
R. J. M. O'Fenall, Korporaal,
A. II. J. Guljc, Schutter,
S. M. Bromei, Kapitein-Kwartiermeester,
Secretaris.

Brandwczeii.
H. G. |Roux, Opperbrandmeester.
H. J. Blancke,
Adsistent-Brandmeester.
II. Degenhard ,
Adjunct-Brandmeester.

Militairwezeii.
Mi Uta ir- Geregtsh of.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

F. M. C. Pels Rijcken, President.
J. C. Palllic Weseiihagen. (v.)
G. de Mcinerlzhagen.
B. Donker Curlius. (M. K.)

XIVIII

ir. Scliorrcnhcrg , 1ste Officier ran Gezondheid, 2dc klasse.
(II. N. L.) (R. E. K.)
E. J. Slciifjardc (R. N. L.), Kapitein.
N. Nicisoii, iste
Luitenant-Kwartiermeester.
Jlir. Mr. J. M. A. Mnrtini van Geffen , Griffier.
Mr. J. JE. Les in an (R. N. L.),
Advokaat-Fiskaal.
Mr. J. M. Jansen Eijkcii Sluijtcrs, waarn.
Auditeur-Militair.

Eiiroprvsch Garnizom.
Bataillon

Jagers n°. 27.

J. C. do Noimandic 'sj.icoh (M. W. O 4de kl.)(M. K.) (XXX),
Buitengewoon Adjudant van Zijne Majesteit, Luit.-Kol. ,
Kommandant van het garnizoen en der troepen van
Suriname.
, 2de Luit.-Adjudant,
tevens Plaatselijk Adjudant.
Kapiteins.
I). A. du Clous (XXV).
,T. Bronner (XX).
E. J. Slcnijardc (R. N. L.) (XX).
1ste
II. van Rliijn (XV).
II. L. de Villencuvc (XV).
C. M. Nnbocr.

Luitenants.
J. A. van der Meulen.
J. C. Slalius van Ep?.

XLIX

2de

Luitenants.
J. F. van ttosevelt.
J. W. O. van Dijck.
C. W. Scliolljorfjh.
K. Schotborgh.

J. J. Scheel.
J. N. Westerbori;.
H. Knoch. (v.)
M. Römer Price. (v.)

jérlillene.
G. Jansc (XV), Kapitein.
Jhr. C. A. van Sijpestein (K. N. L.), \ste Luit. ä la suite. {\.)
E. C. Reinalda (XV), Ute Luitenant.
3, Leijnljcs, 2de Luitenant.

Gcneeskuuiligc dienst.
Iste Officier van Gezondheid, 2de klasse.
H. Schorrenbcig (R. N. L.) (R. E. K.) (XXXV), Chef.
Officieren van Gezondheid,

2de klasse.

T. W. L. Tijdeman (R. L. v. E ). N. Anslijn.
F . A . C . Dumonlier. (v.)
R. C. H. L. H. Fleugel.
Officieren ran Gezondheid,
C. M. Scheet.
A. L. A. Stock.

K. C. M. L. (en Kate vaaLoo.

Apothekers,
A. Andricssen.

3de klasse.
| A. J. U. Kleven.

Inspecteur van het Militair
N. Nielson , \ste

3rfe klasse.

Hospitaal.

Luitenant-Kwartiermeester.
D

L

Directeur van het Militair

Hospitaal.

.T. F. W. Faulborn, Gepensionneerd 1ste

Luitenant.

militaire Ailniinistralic.
N. Nicison, 1ste Luit.-Kwartiermeester
Suriname.

bij de troepen in

Koloniale Troepen.
Kompagnie

Guides.

A. D. Cliai'Iouis (XX), Iste Luitenant-Kommandant,
waarnemend Administrateur van kleeding en wapening bij
de troepen.
II. A. Monsanto, fils (XX), Officier van Gezondheid, 3de klasse.
Genie-Departement.
J. A. Voigt, Stads-Architect,
tijdelijk belast met de directie
van het Genie-Departement.
J. L. van Uoek , Klerk.
3. Lammeis , Sergeant-Majoor , Magazijnmeester der Artillerie en Genie.
Cleuccskumligc faculteit.
Commissie voor geneeskundig onderzoek en toevoorzigt.
De waarnemende Gouvernements-Sccrelaris , President,
De Stads-Geneesheer,
De Stads-IIeelmecster,
J. J. Juda , M. C. et A. O. Dr. ,
N. M. Bender , Apotheker,

LI

B. Lurard, Apotheker,
\
U. Rojcr, ^ . C. „ ^ . 0 . 2)r., | f ' « « * - ' ^ " " » Joh. Alirahainsz , Apotheker , Scriba.
J. P. Nassy,
Jac. Nassy,

Kamerbewaarder.
Adjunct.

Commissie tot onderzoek naar de ziekte der melaatachheid.
De waarnemende Gouvernemenls-Secretaris, President.
De Stads-Cienecsheei' ,
De Stads-Hcelmeester ,
Leden.
J. J. Juda, M. C. et A. 0. Dr.,
J. n. Arrias, M. et A. O. Dr.,
H. Royer, 31. C. et A. O. Dr.,
Plaatsvervanger.
Medicinw Chirurgiw et Art. Obs. Doctores.
F. W. Cragin, M. C. et A. 0. Dr.
J. R. Airias, M. et A. O. Dr.
J. A. Muller, Ji. M. et A. 0. Dr.
II. Rojer, M. C. et A. 0. Dr.
C. Landrc , ßl. Dr.
J. J. Juda, ßl. C. et A. O. Dr.
3. del Monte Lyon, M. C. et A. O. Dr.
J. Colaco Belmonte, M. C. et A. O. Dr.
Stedelijke Jleelineesters.
C. Landrc.
B. Weijl.
V. F Gravenl)etijli.

Lil

Stedelijke

Froedmeesters.

J. del Monte Lyon.
B. Weijl.
Apothekers
A. B. de Vries.
Joh. Abralinmsz.
B. Lußard.
Belling en Heilbron.
D. Coronel.
N. M. Bender.
H. Goudman.
J. C. Hartman.
Erve de Rooij.
Erven Samuels.
Froedvrouwen.
A. I'. Aulorius.
E. van L. van Lohn.
H. P. Nelirkoni.
C. H. Aulorius.
(i. A. U. von Knobbelsdort'.
S. E. Gronert.
F. J. P. Duurliagcn.
M. Noh.
M. van Pringle.

uu
Eercdioiis(.
a.

U E R V O R H D E .

Predikanten.
C. van Scliaick (II. N. L.).
C. Conradi.
Ouderlingen.
C. A. Balenbuij; (Br. N. L.).
H. Uegcniiartl.
J. Frouin.
Joh. Abrahamsz.
H. G. Roux , Kassier.
\. Chi'istie.
Diakenen.
J. Ellis.
II. F. Wcscniiagen.
A. M. F. J. Kennedy.
Jlir. Mr. J. M. A. Martini van Geffen , Scriba.
F. Faunay, Fz.
J. ÏI. Zaal.
Kerkelijke

Commissie.

Mr. B. Donker Gurtius (M. K.), President.
B. C. van den Ende, Lid en Secretaris.
H. II. Kramer, Lid en Thesaurier.
N. M. Bender, Lid en opzigtcr van het kerkgebouw.

LIV

J. C. Kosterman, Voorzanger.
T. P. Kaersenhout, Koster.
A. II. Guljé, Organist.
Diahenen in de
L. M. J. Valckcnacr ,
J. B. Everts ,

Boven-Suriname

II. E. van Mcerten,
J. J. Spiering,
L. A. van Gent,
M. Schotborgh de Veer ,
A. M. Wesenliagen ,
J. M. Boele van Ilensbroek,
M. Kersier,
J. P. Geniets ,
J. H. van Thol,
P. May,
H. A. van den Ham ,
H. H. Geveke,
W. L. Limes,
C. II. Bilgen,
P. van der Meer ,
M. W. van Brugh Duijckinck ,
b.

en Thorarica.

Para.
Beneden- Commewijnc.

Beneden-Cottica.

Boven- Cotnmewijne.

Boven-Cottica
Saramacca.

F.VANGEI.IScn LIITOERSCDE.

Predikant.
C. M. Moes.

Divisien.

en Perica.

Ouderlingen.
G. Rcclfs, Kerkmeester en
Mr. II. G. Pocke (M. K.).
A. Wildchocr (R. N. L.).
.1. G. Telling, JGz.
F. G. Rüster.

Armbestuurder.

Diakenen.
E. Küllc.
J. Voet.
J. H. A. Ncumiiiin.
D. W. Gi-oockewit.
M. L. Goede, Scriba.
Mr. J. M. Jansen Eijkcn [Sluijlcrs.
LI. Goudmnn.
J. A. G. von Köni[jslow.

J. L. Treurniet, Voorzanger en Koster.
J. G. Schuchardt, Organist.
H. P. V. SaiEa,
Adsistent-Koster.
Diakenen in de

Divisien.

W. J. Wilmans, Boven-Suriname en
T. J. Rijken Sluijlers, 1
G. II. Sussenbach ,
)
E. F. Gabell, Beneden-Commewtjne.

Thorarica.

J. E. Schmid,
C. M. Faerber,

i
i
'

Beneden-Cottica.

H. G. Buddenbci-ff , 1 „
\ Boven-CommeiDijne.
G. P. Schultz,
I
"^
, Boven-Cottica en Pericu.
F. Boeddingliaus,

C.

Sammacca.

EViNGELISCIIE

DHOEDERGEHEENTE.

Zendelingen-Bestuurders

Ie Paramaribo.

II. W. Pfenniger.
H. J. Bleichen.
H. J. Schwensen.
J. Glöcklcr.
E. M. Bau.
G. Menze.
J. Drexler.
F. A. Reiche!.
F. J. Gork.
J. H. Mosebach.
F. A. Wcijbcrg.
A. Eau.
H. Clemens.
Op plant.
P. Jurgensen.

Beekhuizen.

Centrale school op

Beekhuizen.

G. T. Dcitliold.
Op plant.

Charlottenburg.

T. Cranz.
J. C. Eichenauci'.
G. Brauer.
Op plant. Rust en

Werk.

C. G. Conrad.
Op plant.

Leliendaal.

J. G. Stankc.
Op plant.

Anna'szorg.

F. Jansn.
Op plwnt. Hannover.
M. C. Brambeijj,
Op plant. Catharina

Sophia.

,1. Dobici'.
In het district

Coronie.

A. II. Ilälhling.

d.

mOOWSCH-KATHOLIEK

G. Sclic|)cr,s, Bisschop van Melipotamus,

E.

i. p. i.

LVIII

Kapellanen en Priesters.
P. Donders, te Paratnaribo.
C. Magné, te Batavia.
F. Kcinpkcs, te Coronie.
J. A. H. Meurkcns, te Nickerie.
Kerkbestuur.
G.
P.
C.
L.
F.
J.
J.
C.
R.

Schepers, President.
Dondcis, Thesaurier.
Magnc.
D. J. van Bommel.
F. J. Bolhe.
P. Haasc, Ji.
van Bommel.
de Jong.
O'Ferrall.

J. M. Bernhard, Koster.
. , Organist.
e.

MED.

PORTUGESCIIE

Kerkbestuur.
S.
S.
D.
S.

Abendanon, Sz.
C. Nassy.
Coronel.
Mendes Lyon.

ISRAÜLIETEN.

Corresponderend Lid.
J. J. U. de Mesquila.
Ouderlingen.
J. J. B. de Mesquila.
A. Robles de Medina.
S. H. de Granada.
S. B. de Mesquita.
A. J. II. Coline.
S. H. de la Paria.
J. R. Arrias.
M. C. Nassy, Secretaris.
J. de Capadoce, Ontvanger.
Foorzangers.
D. Vieira ,
,^ , . „r

i '"

Paramaribo.

m. M. Morpai'so,
J. J. Fernandes , op de Savanne.

I). J. Lobo, Koster.
f.

NEDEKLiNDSCnE

ISR\ÖLIETEN.

Parnassijns.
S. A. Samuels.
M. D. Barnclt.
B. Weijl.

Corresponderend Lid.
C. Lionat'ons.
Ouderlingen.
A. S. van Cocriand.
Mr. C. Heilbron.
Jacob Juda.
J^ A". de Vries.
Elias Emanucis.
Alex. Salomons.

Ab™. W. Oppenlieiincr.
J. van Lier.
J. G. Salomons.
Alb. W. Oppeniiciiner.
Secretaris en Ontvanger,
i. B. Monk.
Armbestuur.
M. U. Pos, Voorzitter.
L. G. Heilbron.
W. Benjamins.
J. Juda.
A. Lionarons.
M. J. Goed man, Secretaris.

I.\I

BESTUURDERS VAN ONDERSCHEIDENE GENOOTSCHAPPEN,
COMMISSIEN, MAATSCHAPPIJEN, ENZ.

Commissie raii Onderwijs.
Mr. J. JE. Lisman (R. N. L.), Voorzitter.
Mr. Baincit Lyon.
Mr. IL C. Fockc (M. K.).
11. J. Blanckc.
Jlir. Mr. J. M. A. Martini van Gcffcn, Lid en Secretaris.
Mr. G. (Ie Mcincrlzliagcn.
Mr. G. J. A. Bosch Rcilz.
J. IL Zaal.
C. A. Batenburg (Br. N. L.),
Hoofd-Schoolondenoijzer,
Honorair Lid.
Stads- Schoolonderwtjsers.
A. Lionarous.
A. M, Lotli.
Onderwijzers.
C. 4. Balenburg.
D. Vieira.
J. A. Muller.
W. F. H. Batenburg.
W. L. Gramer, Antz.

I.XII

L.
F.
R.
K.
P.
A.
J.

J. Ilcn.s.
W. Rosc.
Thomson.
A. Jcllico van Gofili.
D. Koek.
Brouwer.
R. Bcresucta, Fransch en Spaansch.
Onderwijzeressen.

Wed. J. W. Beekcr.
C. G. A. Dur Epéc la Parra.
W. F. van Thol.
II. L. Batenburg.
C. P. M. J. Vlies.
M. C. Jellico van Gogli.

Hoofdbestuur der laalsch.ipitij tot uitbreiding
rail het Christendom onder de Slaven en verdere lleidensche
bevolking der Kolonie Suriname.
Afdeeling

Paramaribo.

Ds. C. M. Moes , Voorzitter.
II. Kamerliiif[, Thesaurier.
Mr. II. C. Fockc (M. K . ) , Secretaris.
J. Frouin,
\
W. Iluinplireijs,
| Directeuren.
A.. U. F. J. Kennedy, '

LXIII

Ncilerlaiidsch Bybelgeuootschap.
jéfdeeling

Suriname.

J. Abrahamsz , Foorzitter.
J. Frouin , Thesaurier.
W. ]Iunij)hi'cijs , Directeur.
Ds. C. M. Moes, Secretaris en Boehbewaarder.
Amsterilanisch Zcemans-Collrgic « Zcciuaiishoop ».
Mr. J. JE. Lisman (R. N. L.), 1 Gemagtigden en CorresMr. G. J. A. Bosch Rcilz,
I
pondenten.
Commissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning
Tan de gewapende dienst in de Nederlanden.
Afdeeling

Paramaribo.

J. C. de No.rnandic 's Jacob (M. W. O. 4de kl.) (M. K.)(XXX).
Luitenant-Kolonel.
i. Bionner (XX), Kapitein.
Gorrespondercnd Lid van liet IVcderlandsch Godsdienstig
Tractaatgenootscliap.
Ds. C. M. Moes.
Orde der Vrijmetselaren.
Gedeputeerd Grootmeester-Nationaal voor de Opper- en Symboliehe graden der Vrijmetselaren in de Oostelijke en Westelijke gedeelten van Nederl. fVest-Indië: Mr. J. JE. Lisman,

I.XIV

Kapittel « Concordia n.
Mr. J. IE. Lisman , Voorzitter.
J. C. Teltiiij;, JGzn., Inspecteur.
E. Kölle , Eerste Opziener.
L. A. de Mcsquita, Ttceede idem.
H. R. Gummels, Kanselier en Thesaurier.
G. Duijckinck , Ceremoniemeester en Aalmoezenier.

Loge « Concordia ».
Mr. J. JE. Lisman , Regerend Meester.
Ds. C. van Scliaick , Gesubstitueerd Meester.
G. Duijckinck , Eerste Opziener.
M. L. Goede, Tweede idem.
B. J. van den Ende , Gesubstitueerd Opziener.
J. J. Oo ij ka as ; Jr. , Secretaris.
Ab". W. Oppenhcimei , Thesaurier.
, Redenaar.
A. van Velzen , Fiskaal.
J. G. Meuts ,
W. E. H . W i n k d , , - " " ' & * " * " ' .f. H. Z a a l ,
S.
H.
A.
G.
•T.

I ^
.
,
} Ceremoniemeesters.
Abendanon , Sz., '
C. J. Slengardc, Intendant.
W. Oppenbeimcr, Bouw- en Meubelmeester.
M. de Ridder, Aalmoezenier.
von Könißslow , Dekker.

LX.V

Telt: 42
17
11
2

LedcD ,
Buitenleden,
Honoraire Leden , en
Broeders van verdiensten.

Siirinaamschc ülaatschapp^ ran Weldadigheid.
Hoofdbestuur.
J. C. Muller, Az., Algetneene

Voorzitter.

H. F. Wesenhagen, \
L. A. de Mesquita , i
H. J. Blanukc,
j Hoofdbestuurders.
J. G. Mcuis,
1
J. Ellis,
]
S. B. de Mesquita, Algemeene Penningmeester.
M. L. Goede , Algemeene Secretaris.
E. A. Jellico van Gogh, Tweede Algemeene Secretaris.
ONDERSCOEIDENE AFDEELINGEN.

Commissie A , belast met het onderzoek naar den toestand
der behoeftige personen.
II. Goudman,

Voorzitter.

C. Kacrscnhout,

Commissaris.

N. T. A. Arlaud,

Secretaris.

Commissie B , belast met de zorg der zieken.
S. H. de Gianada , Voorzitter.
Dr. J. R. Arrias (üitlandig), Commissaris.
J. M. Ballin , Secretaris.
E

LXVI

Commissie C , belast met den aankoop en de uitdeeling
van goederen.
N. M. Bender, Voorzitter.
H. H. Kramer,
, Commissarissen
a.. Lionarons,
J. Nahai-, Cz., Secretaris.
Commissie D , belast met het toezigt over het onderwijs
en de leiding der kweekelingen.
Mr. J. M. Jansen Eijkcn Sluijlcrs, tijdelijk Voorzitter.
B. E. Colago Belmonte (UitInnJig),
T ,n I Commissarissen.
J. W. Engelbrecht,
J. H. G. Muller, Secretaris.
Commissie E, belast met de directie der Spaarbank.
F. P. Bouguenon (Uillandig), Voorzitter.
Mr. G. J. A. Bosch Reitz, waarnemend Voorzitter.
J. P. Haase, J r . , Commissaris.
E. Soesman, Penningmeester.
J. H. Zaal,
Adjunct-Penningmeester.
J. van Gelder, Secretaris.
Bcëvdigdc Translateurs.
In de Engelsche
A.
n.
R.
D.

P. Tirion.
C. J. Slcngardc.
O'Fcrrall.
Benjamins.

taal.

IX VII

In de Fransche taal.
A. P. Tiiion.
H. C. J. SIcngAide.
In de Hoogduüsclip

taal

A. P. Tiiion.
Reim.
In de Latynsche

taal.

A. P. Tiiion.
In de Negerengelsclie spraak.
J. C. Nassy , Dz.
,J. II. Heijeg-.
Koocili^ilc Kocklioiiili'i's.
A. Bucno Bihiiz.
H. O'Ferrall.
C Kaciseniiotil.

Brëciligdo Laiiiliiirlors.
II. H. Ilicmcke.
,llii. C. A. \at) Sij|Ji'Stcin.
J. \an Gcldci.

I.ÏVIII

Urnilniittorrile kruid- en geweervorkooimrs.
Gcbr. Socsnian.
J. van Gelder.
A. Christie.
J. G. Meurs.
A. C. Mum o.

D I S T R I C T M f K K R 11-.

Landdrost.
11. van Genderen.

Landschrijrer.
J. F. Gordon, tevens als Gezworen Klerk de Notariële
praktijk uitoefenende.
Raad rau llnofdiugclanden.
De Landdrost, President.
A. Macdonald , ]
A. üessé ,
I Raden.
Th. Tijndall, '
De Landsclirijver, Secretatis.
Iloi'vornidc

EKrrdiciisf.

H. R. Wichcrs , Geordend Prediker.
A. Dessé, Ouderling.
Dr. P. J. van Thienen , Kerkmeester en Kassier.
P. C. Wegenliajjen , Diaken en Scriba.

LX.IX

ScliiiUerij.
De LaiidJiusl , Kapitein.
iV. Dcssé, \ate Luitenant.
F. Goi'don, 'Me
Luitenant-Adjudant.
T. Tijndall, 'ide Luitenant.
L. Carbiu, idem.

DISTRICT

CO 110 NI E.

Laudtlrost.
C. B. KiaijcnhofF vai. Wickera (R. M. W. O. 4de kl.), Gepensionneerd Majoor.

Raad van lloofdiiigclaudcu.
De Landdrosl.
Th. Gray,
)
E. A. J. Enzensbcrgen, ; Leden.
G. Cruden ,
Schiiftcrij.
De Landdrost, Kommandant.
J. Keen, 1ste Luitenant.
F. W. Facrher, 2de idem.
G. Cruden, 2de idem.
G. H. Perk, 2de idem.

LXX

Sub-€onimissie vau Onderwas.
De Landdiüsl, President.
U. R. Wicheis,
, Leden

J. J. Hewilt,

Onderwüzrr.
A. J. Wix.

GHUONOLÜGISGIIK NAAMLIJST

LEDEN VAN HET LETTERLIEVEND GENOOTSCHAP:
OEFENING KWEEKT KENNIS,

d^aiamai't',w .

Beschermheer.
Zijne Excelicnde C. P. ScIiim|)F(R. M. W. en R. N. L.), Generaal-Majoor titulair, (iouvcmeur der Kolonie Suriname.
Bcstuui*ilers.
Ml'. G. J. A. Boscli RciU , Voorzitter.
E. A. Jellico van Guj;li, Secretaris, \
E. Soesmaii , T/iexaurier,
M. L. Goede,
J. A. Muller,
J. A. Voij;t ,
) Bestuurders.
Mr. J. M. Jansen Eijkcn Sliiijters,
S. B. (Ie Mesquita ,
Mr. B. Donker CuHius (M. K.),
E. J. Slengaiile (R. N, L.)

LXXII

Couiuiissiu tot du redactie van dit Jaarlioekjo.
Mr. G. J. \. Bosch Ileitz.
J. G. Muller, ,Vz.
E. A. Jcllico van Gogli.
E. Soesmaii.

Honoraire Ledcu.
Jhr. J. G. O. S. von Schmidt auf Altenstadl (M. W. O.) (R. N. L.),
Oud-Gouverneur der Kolonie Suriname.
Mr. J. R. Lisman (R. N. L.), Procureur-Generaal ta
Paramaribo.
Ds. G. M. Moes , Predikant te Paramaribo.
Ds. J. II. Bclling, Rustend Predikant van Paramaribo,
ihans in het Moederland.
J. G. de Normandic 's Jacob (M. W. O. 4de Itl.) (M. K.)
(XXX), Buitengewoon adjudant van Zijne Majesteit ,
Luitenant-Kolonel,
Kommandant der troepen te Paramaribo
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MENGELINGEN.

GESCHIEDENIS
VAN HET

O \ T S T A A \ D E S (J E N O O T S C II A P S.
-•usei--—

Ofschoon het voor de bewoners dezer Kolonie, waarvoor
dit janrhoclije toch hoofdzakelijk bestemd is, wel geen nieuws
zal zijn, hetgeen wij den lezers en lezeressen (want wij vertrouwen dat dit boekskc ook wel door enkele Dames in handen zal worden genomen) in deze weinige bladen mededeelen,
achten wij het toch eenigzins gepast, dat in het eerste door
het Genootschap uitgegeven werkje, hetwelk wij hopen en
vertrouwen, dat nog door vele zal worden opgevolgd, de omslandighcid wordt opgenomen, welke, als het ware, het
middel is van zijnen oorsprong, daar men, zonder dat het
Genootschap bestond, ook wel geen jaarboekje van hetzelve
kon uitgeven.
Hadden vele ingezetenen reeds lang behoefte gevoeld aan
eene inrigting tot vooruitgang in kennis en beschaving , en
het belreurd, dat een dergelijk Genootschap, waaraan het
moederland zoo rijk is, hier niet bestond, niet minder ge-
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voelden zulks twee inge/etcncn , niet warme liefde voor de
letlerkundc bezield, en ofsclioon zij ten volle de inoeijelijltheid beseficn , een dergelijk iels alhier lot stand te brengen,
besloten zij, na rijp beraad en overleg, cene poging Ie
wageu, of liet liuii mögt gelukken, iels loc Ie brengen om
den sluimcrendcn geest op te wekken , de liefde voor kunsten
en welenscliappen aan te wakkeren, en ook aan anderen de
gelegenheid Ie vcischa/Ten , zoo veel mogelijk, met de vooruitgaande beschaving gelijken tred te houden.
Hadden zij in den beginne met moeijelijkhedcn en zelfs
tegenwerking te kampen, dit hadden zij voorzien ; zij lielen
echter den moed niet zinken, en weldra hadden een veertigtal ingezetenen zich aan hen aangesloten, met welke eene
eersic voorloopigc vergadering werd gehouden op den 14den
Jnnij 1853. Deze vergadering werd geleid door de beide
opriglers, over liet door hen zamengeslelde concept-reglement
beraadslaagd, en vervolgens door de aanwezige leden aangenomen en gearresteerd , en den naam van Letterlievend Genootschap , onder de zinspreuk: Oefening kweekt kennis,
aan de jeugdige slicliling gegeven. Nadat vervolgens een
Bestuur was gekozen, legden de beide stichters, die tot dusverre de vergadering hadden geleid , deze hunne werkzaamheden in handen van den benoemden Voorzitter neder, die
de vergadering verder leidde.
In eene op den 20sten daaraanvolgende gehoudene vergadering van Besluurders en werkende leden werd bepaald, dat
de eciste openbare vergadering zou plaals hebben op Maandag
den 5den September 1853, en de openingsrede /on worden
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jrciiuudcji (luoi civil Vüor/iltet , (lic de^c taak dan ook welwillend 0|) zicli nam. Deze vergadering had plaats m du
zaal boven het W.i.iugi'liüinv , lot dal einde welwillend dom
Zijne Excellentie den lieer Gouverneur vooi het houden dei
vergadeiinjjcn Ier hcschikkin^ van het Genootschap gesteld,
en weid door een talrijk publiek , alsmede door ecuige Dames,
bijgewoond.
Het aantal der leden, dat bij de eeistc opiigting slechts
uit 43 bestond, was intusschen, vóór den Islen Julij 1853,
den dag waarop de opening des Genootschap: bepaald was,
lot 144 geklommen.
Sedeit dien li]d hadden de vergadeiingen gciegcld plaats,
en werden bij ieder dei zelve nieuwe leden voorgesteld, zoodat bij den aanvang van het dei de gemeenschappelijk jaar,
liet aantal leden lot 155 geklommen was, na afirck der uil
de Kolonie verlokkenen, oveiledcnen, als andets^ins, welk
getal met minder dan 40 bediaagt.
Het plan , dat aan de oprigting tevens verbonden was,
namelijk de daarslclling eener leesiniigling \ooc deleden,
weid mede ten uitvoei gebragt, en het is allen genoegzaam
bekend, welke goede viuchten ook dit opleveit, aan de daat.slelling eener bibliotheek is ook reeds een begin »an uitvoering gegeven, door de aanschaffing van ecnige werken, terwi]l ook een paar leden eenige boekwerken ten geschenke
daaiaan gaven, welk vooibecld wij hopen en vertrouwen, dat
dooi meerdei en zal woiden gevolgd.
En zoo moge Oefening kweekt kennis steeds in bloei toenemen , en voortgaan om kennis en beschaving te versprei-
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den, en die, door onderlinge oefening, ann Ie kweeken.
Het verzoek, aan den {jeachten VoorziUer gedaan, om
deze korte schels door de openingsrede Ie doen \olpen , werd
welwillend door dezen locgrslemd , door welke otnslandigheid dit opstel zeer bekort kon worden , len einde in gcene
lierlialingcn Ie treden.
I'ammanbo, 31 Aupiislus 1855.

OPENINGSREDE,
iiiiSespriken in ds eerste al^emeene vergaderinj, op Maindaj den Sden
Seplemlier 1855, door den ïoorzitler.
— ^:gH'—

Terwijl alles rondom ons vooi'uit snelt, Icrwijl de beschaving alom haren onweérstaanbaren schepter zwaait, en overal
op liet gebied van wetenschappen en kunsten wonderen schept,
blijft Suriname als in een diepen slaap gedompeld. O, ware
het nog de slaap vol hemclsche droomen , door Oostcischc
dichters bezongen !
Ware het slechls de gezonde slaap, die aan onze, door
den arbeid vermoeide ledematen , rust en versterking verschaft.
Helaas! laten wij moedig ons eigen vonnis vellen; onze
toestand is gelijk aan dien, van een door ziekte verzwakt
en uitgeput ligchaam, en grenst aan den doodslaap.
Treurige waarheid !
Doch hier ook zij tot troost: «Zoo lang er leven i s ,
blijft er hoop. a A.1 schijnt dat leven bijkans geheel uitgedoofd te zijn , zoo lang er teckenen van zijn beslaan aanwezig zijn, is er mogelijkheid om het weder op te wekken, en
vreugde in plaats van wanhoop te doen ontstaan.
Al mogen sommigen den moed opgeven, Suriname redde-
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loos verloren achten, en 8lle pogingen tot opbeuring vruchteloos noemen , al spande alles oogenschijnlijk zamen om aan
hun oordeel kracht bij te zetten, wij mogen ons aan geene
ijdele wanhoop overgeven.
J a , »zoo lang er leven is, blijft er' hoop.» Zoo lang
zoo vele levenskrachten, hoe ook ter neergedrukt, nog aanwezig zijn, is hel dwaas, is het laf, om niet naar redding
uit te zien.
Men behoeft slechts die krachten weder op te wekken , en
ccne goede rigting te geven, allen zamen te werken , om
lot een door allen gewerischt doel te geraken, dan zal men
der uilkomst spoedig nabij zijn.
Doch wil men dat zien gebeuren, dan moet elk daartoe
het zijne bijdragen en werkzaam zijn.
Want wij leven niet meer in de tijden, toen goddelijke
manna op den hongerige van boven werd gestrooid , toen een
looverstaf eene heldere bron voor den dorstige deed opwellen;
en al mogten die tijden ook nogmaals daar zijn, dan nog
zouden wij er aan moeien twijfelen , of zulke goddelijke weldaden het doel wel zouden zijn van eiken hongerige en dorstige; menigeen althans zoude ze niet verdiend hebben.
Maar al zijn die lijden reeds lang voorbij , en al bedekten
>ele daarna verloopene eeuwen ze met een geheimzinnigeu
sluijer, zoodat wij bijkans twijfelen, aan wat wij niet betwij leien mogen , zoo mag hij toch nog dadelijke hulp van
boten verwachten, die, Ier beieiking van een goed doel,
alles doet, wat in zijne inagt is j terwijl die hulp voorzeker
niet lerwacht mag woiden door hem, die, in verachtelijke
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werkeloosheid, versmaadt om iels aan Ie wenden , ten einde
zich zelven te redden.
Zouden wij, bewoners van ([cweslen, waar de natuur met
milde hand, oneindig; grootere, ten minste meer voortdurende
schatten onder de aarde veiboig, dan zij in de rijkste goudstreken deed, zouden wij wanhopen ten opzigle vati zulk een
land, waar geluk en welvaart alleen van ons zelven afhangen?
Flaauwharlige koitzigtigheid slechts, zou ons daartoe kunnen leiden, doch zouden tevens der ontzaggelijke vruchtbaarheid van dezen bodem en van deze luchtstreek , de heerlijke rivieren, die dit land in alle riglingcn, als zoo vele
bronnen van welvaart doorsnijden, aan onze denkbeelden al
aanstonds eeue gehecle andere rigting moeien geien.
En nog, — al hadden wij met duizendc moeijelijkheden
meer te kampen , zoude dan niet nog het voorbeeld onzer
voorouders ons geestkracht moeten geven 7
Waren zij niet met zulk een ijzeren wil bezield geweest,
om hun doel te bereiken , was hun de moed ontzonken, bij
zoo oneindig vele bezwaren meer , het ware hun te vei geven
geweest. Maar , vragen wij tevens :
Wat zoude dan ons nu zoo bloeijend Holland zijn 7
En wi) , hunne nazalcn , wij zouden Irolsch op hen en hunne
werken zijn , en zouden geenc kans zien om zoo veel mindei
dan zij Ie vcniglen 7
Zijn wij dan zoo veib.istcid? Of is het beweren , dat eene
Tropische luchlstrcck ons naar ligchaam en geest verzwakt,
dan waaiheid?
Neen , wij gelooven zulks niet.
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Veel meer waren liet de lijden van overgroole welvaart en
van verdeifclijkc weelde, die Suriname'« krachten verslapten,
doch jjelulikijj niet geheel konden vernietigen ; maar waarvan
vermindering van hloci meer en meer liet gevolg was.
Is het mopijclijk voor den mensch , aan overvloed en een
onbezorgd leven gewoon, wanneer gebrek en kommer daarvoor in de plaats treden , moedig het hoofd aan zulke rampen
te bieden , zoo heeft lielzelfde plaats hij gehcele Maalschappijen. Voor deze is het hij het kecren van haren bloei in
tegenspoed des (e moeijelijker, het verderf van zich af te
wenden en zichzelve weder op te riglen, daar dit bij haar
niet van de ontwikkeling van geestkracht van een enkelen
slechts , maar van allen in massa afhankelijk is.
Vreemd moge het klinken , dat tegenspoed eenc Maatscliappij
meer ontwikkelt, en waarlijk krachtiger maakt dan de grootste
voorspoed vermag Ie doen ; het is niettemin eene waarheid ,
in de vroegste lijden reeds beseft, en door alle eeuwen meer
en meer bevestigd, «dat niet alleen de ondervinding eene
goede leermecsteies is, maar meer nog, dat rampen en tegenspoeden ons kunnen leeren en nuttig zijn , « mils men met
oordeel de oorzaken daarvan opspore, om de middelen lot
redding Ie leeren kennen.
Dat zij dan ook onze troost bij alle droevige verschijnselen,
waaraan deze gewesten in latere jaren werden prijs gegeven :
dat die treurige ondervinding ons later ruim vergoed zal
worden en heilrijk zijn , wanneer wij door den strijd daartegen meer ontwikkeld en krachliger worden, dan ooit te
voren , in de gczegendsie tijdperken, hel geval is geweest.
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Daardooi' ook leerden wij, de op elk onzer rustende vcrplijiting beter kennen , om elk Iict onze bij te dragen , tot al
lietjjeen tot welzijn lan allen kan strekken, en dat, als wij
bij onze bandelingon liet algemeen belang beoogen, zonder
twijfel levens ons eigen belang behartigen.
Als wij ieder ons steentje bijdragen lot den wederopbouw
van hetgeen op instorten staat, en allen met één doel eensgezind de banden aan het weik slaan, dan zullen wij de Maatschappij, waar\an wij allen leden zrjn, eenmaal, meer dan
ooit te voren , zien bloeijen.
Beseffen wij dan al het \oordecl der ondervinding; maar
levens dat zij alleen nuttig kan zijn vooi hem, die alles
naauwlettend gadeslaat, de oorzaken der gebeuitenissen opspoort en aan bare gevolgen toetst, om tol een, dan alleen
heilzaam en gegrond oordeel te geraken. Zijn wij evenzeer
overtuigd, dal het niet genoeg is, de geschicdrollen open Ie
slaan, en daaiuit de blootc leiten te leeren kennen, om slechts
lot de overtuiging te geraken, dat deze Kolonie ontstond,
bloeide en achteruit ging , maar dat wij naauwkeurig moeten
onderzoeken , waaraan zij baren oorsprong, baren bloei en
latei' haren achteruitgang te danken bad.
MIeen dan, wanneer wij de oorzaken ^an dat alles opsporen , kunnen wij de middelen leeren kennen om lot beier Ie
geraken.
Vreemd zal hel ü , geachte locbooi'deis, welligt voorkomen,
boe dit alles, ofschoon bel ons allen even naauw ter haite
gaat, bij cene voorlezing , bij gelegenheid der inwijding , als bel
ware, van een/e<<er//et'e«rfGenool6ch<ip , wel kan Ie pas komen.
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Wij lio))cn Ic zullen kunnen aanlooncn : hoe dit Genootschap , aan de beoefening der letteren gewijd, door de verspreiding van verlichting en beschaving , een gunstigen invloed op onze geheele Maatschappij zal kunnen hebben.
Lezen wij de gcscliiedenis dezer gewesten oplettend na,
overwegen wij do daarin vermelde feiten , en doen wij een
onderzoek, alle nevcnznken op zijde stellende, naiir de hoofdoorzaak , waardoor de bloei van deze gewesten niet kon
blijven bestaan, dan komen wij alras tot de overtuiging, dat
zij slechts in gebrek aan beschaving moet gezocht worden.
Bloei en welvaart, die niet uit ware beschaving ontspruiten,
zijn niet anders dun kunstmatig, en verzinken in het niet,
zoodra zij de hulpmiddelen, waardoor zij bestaan, moeten
missen.
Immers, zou al ondernemingsgeest onze voorvaders naar
deze gewesten voerde , kunnen wij het ontslaan dezer Kolonie
aan niets anders toeschrijven dan aan ruw geweld.
Sporen van bijzondere beschaving kunnen wij althans daarbij niet opmerken , en vinden wij die voorzeker nog minder
in de eerste lijden van hunne vestiging alhier, (oen zij bijkans voortdurend zoo met buiten- als met binnenlandschc
vijanden te kampen hadden.
En het is maar zeker, dat, zoo de wapenen al den weg
lot beschaving kunnen openen, zij nimmer echter hiervan de
regtslreeksche oorzaak kunnen zijnj integendeel heeft gewoonlijk de beschaving bij den oorlog do meeste schade.
Ilct voortdurend moeten afweren van een of anderen buitenlaudschen vijand, het aanhoudend moeten kampen met een
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{jcliecl onbcsch.inrdcn Mjand binnen 's l.inds, kon d.m ook
wel met andeis dm een nadocligen invloed uiloefcncn op
den zedpli]ken locsland van de inwoncis dezer gewesten.
Docli niet alleen, dat dil on-ustig leven nirt wel de zedelijke ontwikkeling en liescliaving bcvoideren kondc , ook
verhinderde dit wedei andeic ooizaken in de daarop volgende
jaien, jaicn van lust en vrede
Eene dezei , en voorzekei de looiiiaamslc , moet men zoeken
alleen in de weinige behoefte aan meerdei e ontwikkeling en
beschaving.
Deze bodem was toch zoo onuitpulteli)k ri]k, de middelen
om schatten daaruit Ie vergaArcn waien zoo overvloedig en
op zoo cenvoadige en gemakkelijke wijze Ie verkrijgen, dat de
behoefte niet gevoeld weid aan die twee magtige hefboomcn,
zondei welke, in mindei door de naluui gezegende oorden,
geen geluk noch welvaait denkbaar zijn.
uitwendige bloei en schijnbare welvaait werden alhici zoo
gemakkelijk te weeg gebiagt, dat de handel zelfs, zonder
welken zij nipl bestendig kunnen zijn, geheel oveibodig beschouwd werd, en zijn zelel alhier dan ook nimmer konde
vestigen.
De handel loch, ons in naniaking brengende met vreemden , met andere zeden en gewoonten , kan zoowel de bron
zijn van beschaving, als ook het gevolg van reeds hcerschcnde
beschaving
In deze gewesten echter, werd hi] nimmer als bion van
beschaving noodig geachl, da ir men door oogenschijnlijk be«lendigoii rijkdom en welvaart verblind, gecne bohoeflc ge-
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voelde aan mcerdcic bescliavinj;, en alliier tevens door deze
verblinding Reene ware bcschavinn; kunnende ontslaan, kon
hij daarvan oot niet het gevolg zijn.
Wij zien dan ook dien bloei, zoodra bet verkrijgen van
middelen, om de schalten van dezen bodem te verzamelen,
minder gemakkelijk weid, allengs verminderen, en eindelijk,
toen men zich tevreden moest stellen met de middelen die
men bezat, zonder te weten op welke wijze ze Ie vermeerdederen , achternilgang daarvoor in de plaats treden.
Vele oorzaken mogen dan al van dit treurig verschijnsel
worden aangeduid, — wij geloovrn met eenigen grond te kunnen beweren , dat de voormalige bloei , zijn oorsprong niet
aan ware beschaming te danken hebbende, en de behoeflc
aan deze niet gevoeld wordende, om dien bloei bestendig
Ie maken, daardoor, zoo l.mg dit niet geschiedde, van zelve
noodwendig spoedig moest ophouden te bestaan.
Want waar geene beschaving heerscht, daar kunnen noch
handel, noch nijverheid zich ontwikkelen , en daar kan van
/elven dus geene voortdurende welvaart zijn.
En mogen wij dat gebrek aan beschaving dan als ecnc
hoofdoorzaak van \erval beschouwen; zoo komen wij al spoedig tot de gevolgtrekking, dat de verspreiding van verlichting en beschaving voorzeker een krachtig middel kan zijn
om dat verval te stuiten en ware bloei te doen geboren worden.
Ware verlichting echter, en «Jore beschaving alleen, kunnen daartoe leiden , slechts deze kunnen waar geluk en ware
welvaart geven.
Wil men dezen doen geboren worden , dan beschouwt men
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voorztkci al aansfonds eeiic jjcscliikte oplcidinj; doi jeiijjd ,
als een krachtig middel daailoe, waar deze waaili]k besciiaafd
wordt, daai ziet men spoedig van zelve de beschaving in de
gchecle Maatscliappi] dooi dringen
De slaat, die d,i,nv.in in de eeiste plaats werk maakt,
handelt niet alleen \eislandig, maai vooiziet 1c\cns in een
eeiste \ereischle van zijn beslaan
Doch het 13 met genoeg zicii Ie bepalen tot de onl'vikkeling van het veistand alleen bi) de jeugd.
De veiderfclijke gevolgen van zulk eene verkeeid begiepene
beschaving hadden wij , helaas, maai al te teel gelegenheid
bij het gebeurde in zoo \elo staten gade te slaan
Daai immeis werd alle moeite besteed ter ontwikkeling van
het vetstand alleen, wat het bezit aan regten scheen Ie leeien,
teiwijl tfr naauweinood iels weid gedaan vooi de beschaving
van het hait, dat pltgten daarnevens had moeten voegen.
Men stelde voorop wat eerder bijzaak had moeten zipi,
terwijl men de hoofdtaak \erzuimde.
Mogten WIJ in het dieibaar Vadeiland, bi] al de oniust
en tweespalt bi] andeien, op de aldaar \ooilduiend heersehende rust en orde bogen, zoo kunnen wij dit aan mets
anders toeschuiven, dan aan de zoo veel meer degelijke beschaving, welke aldaar uit eene beier ingerigle opleiding dei
)cugd ontstaat
Daar toch wordt evenveel weik gemaakt van de opvoeding
van het hait, als van dic van het hoofd, dan wordt niemand van de verlichting uitgesloten, zoodat een gedeelle,
al de weldaden van eene goede opvoeding geniet, leiwijl
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liet ev8iige schier geheel daarvan veisloken blijft ; daar lej;t
men er fieli veeral op toe, clks epieidinp zo8 veel mofjclijk
in (e riglen naar den stand, dien liij later in de Maalsphappij
m8et bckleeden.
Beginselen, eek deer onze alhier gevesUßde Maalsehappij
van weldadigheid zee uitnemend begrepen, en met even prijzenswaardige velliarding als overleg in praktijk gcbragl. In
ons aller belang wensehen wij haar dan eek meer en meer
algemecnc deelneming toe, om haar nullige werkkring ook
ten dezen meer en meer te kunnen uilbreiden.
Onderzoeken wij , toegerust met de zoo even geuite denkbeelden, de oerzaken, die waren en bestendigen bloei en
welvaart bij ons beletten , dan komen wij levens lot de overtuiging , dat ware beschaving, deer de verspreiding van geed
begrepene verlichting, io de eerste plaats als middel moet
beschouwd werden, om tot beter te geraken.
Meet dan al eene goed ingerigte opleiding der jeugd, daartoe op den voorgrond worden gesteld , zoo rust buitendien op
elk , wien het ware belang van de Maatschappij, waarvan hij
lid is, ter harte gaat, de verpligting, om, zoo veel in hem
is , tot de verspreiding van verlichting en besehaving mede te
werken.
Dit begrepen ook zij te regt, die hel plan vormden eene
vereeniging daar te stellen , welke niet anders dan dat ten
deel zonde hebben. Zij begrepen dat niets zoozeer die besehaving kan beverderen , dan de beoefening van nuttige weIens8hap])en , zender welke de mensch bijkans gelijk aan eene
plant zoude zijn , althans aan hel redeleoze dier zou grenzen.
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Wij brengen hulde 8an hen, die moedig eene poging
W88gden , om iets d88r te stellen , dat zulk een nuttig doel
heeft, en, door de oprigting van dit Genootschap in eene
lang- gevoelde , doch niet genoeg besefte, behoefte van onze
Maatschappij hebben trachten te voorzien.
Voor vele eeuwen reeds werd het als eene waarheid erkend , dat de beoefening der letteren de zeden verzacht, en
niet gedoogt, dat zij woest zijn. Zin en lust daartoe op te
wekken, en de verspreiding van nuttige kennis (als drijfveer
tot ware beschaving) te bevorderen, dat is voorwaar eene
prijzenswaardige bedoeling.
Geen onzer heeft zich dan ook aan de medewerking daartoe willen onttrekken , besellende, dat wij , ter bereiking van
het voorgestelde doel , zooveel in elks vermogen is, bijdragende, niet alleen iels in het belang dezer geheelc Maatschappij kunnen veriigten, maar daardoor noodwendig ons
eigenbelang behartigen.
En al rustte niet reeds op ons, die met eene veilichie opleiding boven zoo vele anderen gezegend werden, de verpligling daartoe, en al drong het, met het algemeen zoo naauw
verbonden eigen belang, ons niet in gelijke mate, en al
waren wij blind voor de ijzeren noodzakelijkheid , om de beschaving te bevorderen , die niet slechts op zichzclve alhier
in het algemeen op veel te lagen trap staat, maar zelfs gevaar loopt van nog dieper Ie zinken, bij de zoo spoedig te
voorziene vestiging \an een talrijke en welligt nog minder
beschaafde bevolking; al zagen wij dat alles over het hoofd,
dan nog zoude het genoegen, dat wij ons mogen voorstellen,

2
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gemeenschappelijk \an onze nu tot stand gebragte verccniging
te zullen genieten, lecds genoeg zijn om ons daaraan te doen
deelnemen.
VooitrcfFelijk genot, waarlijk, dat met zooveel nut kan
gcpaai d gaan !
En niet alleen genoegen mogen wij ons bij dat nut daarvan voorstellen ; in nog een ander opzigt dan siraks vermeld ,
meenen wij, dat door de opiigimg van dit Genootschap in
eene bchoeRe wordt voorzien — in de behoefte van eene
aangename lijdkorling.
Klein, gelijk onze Maatschappij is, en het weinige dat
daarin dan ook voorvalt, doet immers de behoefte gevoelen
om vele oogenblikken aan te vullen, waaraan in gioole
Maatschappijen, waai van alle kanten den geest afleiding
wordt gegeven , en vele zich steeds snel opvolgende gebeurtenissen bijkans geen tijd tot nadenken laten, zooveel te
minder behoefte is.
Daardoor toch laat zich de klagte \an zoo \elen verklaren,
in zulke kleine of weinig bevolkte plaatsen, over de zucht
van schier elk een, om zich met de zaken van anderen te
bemoeijeii, en over het kwaadspreken, dat daarvan zoo dikwijls het gevolg is, als men aldaar niet er op bedacht i s ,
om den steeds welkenden menschelijken geest te veizadigen,
door de gelegenheid te geven, om zich met nuttiger zaken
bezig Ie houden.
liet kan dus ook een genoegen zijn , dat veel ongenoegen
uit onze Maatschappi) kan weren.
Vene van ons, om uit dit alles te willen beweicn, dat
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men nn eerst trachtte in deze gebreken te voorzien , en deze
de eerste Jioginjj is , om tot dat doel Ie geraken.
De geseliiedenis van deze gewesten overtuigt ons al spoedig
van het tegendeel.
Zoo werden onder het bestuur van den Gouverneur Texier
het genootschap Docendo docemur, onder dat van den Gouverneur Wiclicrs het genootschap De Surinaamsche lettervrienden , later het departement der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen opgerigt.
Van de twee eersten werd ons weinig bekend; alleen kunnen wij daaruit opmaken, dat het genootschap de Surinaamsche lettervrienden eene nullige strekking had, en dat de
Gouverneur Wichers, die al wat goed en nullig was steeds
voorstond , het onder zijne krachtige bescherming nam.
Overbodig is het, over het voortrelFelijke van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uit te wijden, en kunnen
wij, uit al wat ons van haar en haar doel bekend is, opmaken, wat het alhier daarvan opgerigt departement was, en
zouden wij deze laatste verccniging eer toebrengen, al ware
het alleen wegens de uitgave van den Surinaamschen Almanak
en van eene verzameling der Gouvernemenisbladen, welker
staking voorzeker een groot gemis daarslclde voor al wie in
deze Kolonie belang stelt.
In andere jaren moeten wij levens met leedwezen erkennen,
dat er geene poging schijnt aangewend te zijn geworden, om
eenige wetenschappelijke verccniging alhier lot stand Ie brengen.
Voorzeker bragt daartoe veel bij de wisselvallige toestand
waarin Suriname steeds verkeerde, eene onzekerheid, die niet
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anders dan in alle opzij^ten een uiterst nadeeligen invloed op
eile Maatschappij noodwendig moet hebben , en ontmoedigden
de zoo vele diocvigc verschijnselen zeer zeker velen, om een
dergelijk plan te opperen, waarvoor zij al aanstonds gebrek
aan deelneming vreezen moesten.
Doch hebben wij zoo even , in overeenstemming met Uwe
eigene gevoelens , een en ander aangevoerd , dan kan de zoo
algemeene belangstelling, welke de oprigting van deze vcreeniging mögt opwekken , ons niet meer verwonderen, want
dan zijn wij allen overtuigd, dat de beoefening der wetenschappen en de verspreiding, zoo veel mogelijk, van nuttige
kennis, alleen tot ware beschaving kan leiden, zonder welke
geen bestendig geluk noch welvaart voor eene Maatschappij
mogelijk zijn.
Aan deze denkbeelden dus hadden wij den oorsprong van
dit Genootschap Ie danken. Mogen wij in onzen werkkring
al niet alles bevatten, wat deze kan verwezenlijken, voor
het oogenblik ons slechts voorstellende, lust en zin voor
de schoonc letteren aan te wakkeren, zoo beschouwen wij
dit begin als van groot belang, ons daarvan met den tijd
meer en beter belovende.
Deze onze eerste openbare vergadering zijnde, zal het weiligt niet ongepast gevonden worden, dat een kort verslag
worde gegeven van hetgeen tot heden ten opzigte van ons
Genootschap voorviel.
Nadat, zoo als wij straks ter loops bedoelden , twee onzer
tegenwoordige medeleden een plan ontworpen hadden, lot de
oprigting van eene letterlievende veiceniging, sloegen zij
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moedig en met ijver de handen aan het werk, en moglcn
zich (hoewel eerst hier en daar moeijelijkhedcD ontmoetende,
zoo als met de meeste nieuwe zaken pleegt fc (jaan) eindelijk
in de deelneming van een veerligtal personen verheugen.
Den 14den Junij konde er reeds cene vergadering belegd
worden om over een ontwerp van wet en het vast te stellen
Bestuur te raadplegen.
Den 27sten Junij was het aantal leden reeds tot ruim 140
gestegen.
Algemeen, kan men zeggen, was de belangstelling , waarmede het Genootschap bij zijne oprigting begroet werd.
Van het geëerbiedigd Hoofd van ons Bestuur, aan wien,
namens het Genoolschap , het beschermheerschap werd aangeboden , mogicn wij mede, hoewel er bezwaren bestonden om
het voor alsnog aan te nemen, de ondubhelzinnigste blijken
van belangstelling ontvangen. Voorzeker wordt aller wensch
geuit, wanneer wij ons vurig verlangen te kennen geven,
dat deze bezwaren spoedig uit den weg mogen geruimd worden.
Ontmoeten wij al daarnevens eenige enkelen, die eene
zekere vooringenomenheid schenen te hebben tegen het doel,
of wel de inrigting van ons Genootschap , laten wij hopen ,
dat deze later nog eens in warme deelneming moge veranderen.
Intusschen moeten wij niet treuren over het gemis van
hen, die het nut van het door ons bedoelde niet kunnen
of willen beseffen.
Wij moeten daarom niet den moed laten zakken j integendeel, met te meer ijver en volharding alles aanwenden, wat
in ons vermogen is, om den bloei van ons Genootschap Ie

22
bevorclei-cn , en eenmaal de aangename zelfvoldoening Ie mogen hebben, dat het zijn nultig doel althans niet ten ecnenmale miste.
Indien onze werkkring zich alleen bepaalde tot het voorlezen van verhandelingen en liet voordragen van letterkundige proeven, zoude ons zulks zeker wel eenige aangename
en soms nuttige tijdkorting verschaffen, doch zoude daardoor
alleen voorzeker niet bereikt worden, wat wij ons meerder
hebben voorgesteld.
Ons doel is: jankweeking \an lust en zin \oor de beoefening der schoone leiteten ; aanmoediging door alle ons ten
dienste staande middelen , tot kennisneming van al wat in de
wetenschappelijke wereld xoorvalt, en door de verspreiding
alzoo van nuttige kennis, het onze bij te dragen tot verspreiding van ware beschaving.
Niets van wat daaitoe kan bevorderlijk zijn, en wat onze trachten niet te boven gaal, zullen wij onaangewend laten. Wie
onzer toch heeft het land zijner inwoning niet lief, en zoude
zijne beste pogingen daarvoor niet over hebben?
Allen dus hebben wij als leden \an dit Genootschap één
doel, en zal ons eensgezind de gemeenschappelijke arbeid
aangenaam en gemakkelijk doen zijn.
Wij behoeven builendien niet te vreezen, dat tweespalt
onder ons zal ontstaan, daar de twee grootste drijfveren
daartoe: staatkunde en godsdienst, gestreng door onze wet
geweerd worden.
Armzalige lijden vooivvaai', waai in hel nood ig is, dat men
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zoo iets bepale; — die twee grootste zaken, waarin alle verstandige en rcfjtschapenc lieden moesten overeenstemmen, —
door zulke verkeerde gevolgtrekkingen en begrippen miskend
wordende, dat men daaronder schier niet anders meer verstaat dan een wanstaltig en verderfelijk iels , partygeest en
sectenein daarvoor in de plaats stellende, en terwijl men
zich dan ook schijnt te schamen voor eene zoo gruwelijke
ontheiliging, de verguisde Staatkunde en Godsdienst niet meer
bij hunne ware namen pleegt te heelen , maar liever de uithcemsche woorden Politiek en Religie gebruikt.
Ware Godsdienst en ware Staatkunde, die ons liefde en
pligten jegens een boven ons allen verheven Opperwezen,
en jegens den Slaat, waarvan wij burgers zijn, leeren betrachten ; die ons overtuigen dat het niet genoeg is om alleen voor ons zclvcn Ie leven, maar dat ook anderen ons
niet onverschillig mogen zijn, en dat wij , ons hiernaar gedragende , ook ons eigen voordeel behartigen. Verre van ons,
om de zoodanigen een goed onthaal in ons midden te ontzeggen , daar, als zij aldus begrepen worden, men niet bevreesd behoeft te zijn, dat zij oneenigheid zullen stichten.
Wij kunnen de op ons genomene verpligtingen in twee
deelen splitsen: in zuiver geestelijke, namelijk beoefening
der letteren, vooral op onze openbare vergaderingen , en in
meer materiele, Ier aanmoediging van deze beoefening, en
ter verspreiding, zoo veel mogelijk, van nuttige kennis, bij
voorbeeld, door eene geschikte gelegenheid open te stellen
voor goede led uur, door het uitschrijven van prijsvragen en
andere dergelijke, voor zoo ver ouze middelen het zullen toelaten.
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Met (leze goede bedoelingen toegerust, kan liet niet mis*
«en, of Oefening kweekt kennis moet meer en meer in
bloei toenemen ; moet liet eenmaal eencn weldadige» invloed
naar buiten uitoefenen , en zullen zij , die daartoe met lust
en ijver medewerken, zicb alsdan in liet bewustzijn verheugen van nuttig werkzaam te zijn.
Gods zegen op onze pogingen zal ons dan niet ontbreken.

Een woord ten slotte, om U , geachte toehoorders, doch
U vooral, geachte toehoorderessen , die deze vergadering met
Uwe tegenwoordigheid zijt komen opluisteren, vergeving Ie
verzoeken , dat ik Uw geduld zoo lang op de proef heb gesteld j dat ik vooral ernstiger heb gesproken, dan ik zelf wel
gewenscht bad; maar dit kon niet wel anders bij de uiteenzetting van wat aanleiding tot de oprigting gaf, en de aanduiding van het doel, dat naar onze mecning gewigtige gevolgen moest hebben.
De behandeling van een ernstig onderwerp maakte het mij
onmogelijk , mijne voorlezing minder ernstig in te rigten.
Vergeeft mij ook het gebrekkige van mijn werk en voordragt; de leus van ons Genootschap stemme ü allen lot toegevendheid ; ook mijne geringe kennis zal nog zeer veel
oefening vereischen, aleer ik ten mijnen opzigte die leus
zou kunnen omkeeren, en mij laten voorstaan op kennis,
door oefening gekweekt.
Mogen op vele vergaderingen na deze, onze pogingen lot
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onderlinge oefening aanjjetnoedijjd worden door ecne even talrijke opkomst van toehoorders.
Moge vooral de belangstelling door ü , geachte foehoorderessen , in ons Genoolschaj) betoond, niet verminderen, omdat
gij heden avond in vele opziglen welligt in Uwe verwachting
wordt te leur gesteld.
Ik heb gezegd !

D£ GOÜDEJi S L E I T E L .

Het schemerde. De huwclijksplejjtigheid was voorbij , en
Mary Colmar de vrouw van George van den Broek e. Zij
wandelde met hare oude gouvernante naar de landingsplaats ,
en sprak over haar geluk, over den schoonen dioom harer
loekomsl. Daarop hoorde zij haren echtgenoot met een vriend
naderen, en de nieuwsgierigheid bewoog haar, zich achter
het theehuisje, dat aan de landingsplaats der plantaadjc
stond , te verbergen, daar de belde beeren hunne schreden
naar dat huisje riglten, en er zich ook werkelijk in nederzetten.
« Of hij wel over mij spreekt ? » dacht zij.
J a , hij sprak over haar; zij hoorde het duidelijk genoeg.
«Gij kunt mij gelooven, beste Charles,» zeidc hij, «ik
ben heden morgen getrouwd zonder verliefd te zijn, dewijl
ik het niet meer zijn mag, niet meer zijn kan; dewijl de
liefde, wat men zoo liefde noemt, geen klank, volstrekt
niets meer heeft, wat ik niet tot walgens toe ken ; met één
woord, dewijl ik dertig jaren oud ben, en een oude vrijer
geen aangename rol in de wereld speelt. Vaar maar niet
uit; bespaar uwen toorn voor datgene, wat gij nog vernemen
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zult. Drie innandcn geleden bezocht ik voor liet eerst in
mijn leven Demcrary. Op zekeren morgen ging ik met
mijnen gastheer een toertje te paard langs de Deniara doen.
« <i Hoe heet die schoone plantaadje met die fraaije gebouwen ?» vroeg ik mijn geleider.
<i « Friendship, 1) antwoordde hij.
« « E n aan wien behoort Friendship?»
««Aan miss Mary Colmar; doch niet alleen deze, maar
nog twee andere plantaadjcs, en bovendien heeft het meisje
een aanzienlijk kapitaal. »
« « Dan zal zij niet als jonkvrouw sterven ! » hernam ik ,
en dat was het begin van het kleine drama, welks ontwikkeling gij heden gezien hebt. Ik zag het meisje, dat nu
eens in de stad, dan weder op Friendship woonde, alleen
met ccne oude gouvernante, aan wie zij door hare moeder
op haar sterfbed was aanbevolen, op eene groote partij bij
den Gouverneur van Demerary , en dacht, bij nadere kennismaking, dat ik die rustige, vaste neiging wel voor haar kon
gevoelen , die de echtgenoot aan de moeder zijner kinderen
verschuldigd is. »
II Maar uwe vrouw is eerst twintig jaren oud; uit hare
oogon spreekt het vuur der jeugd,» merkte Charles aan.
IIWelk jong meisje heeft geene luchtkasteelen gebouwd, en
niet eenige droomen der liefde gekoesterd ? Zal zij zich met
uwe rustige , vaste neiging vergenoegen ? »
II Niemand kan zijne bestemming veranderen , en — mijne
bestemming doodt mij. Gij zijt mijn vriend; hoor mij aan.
Ik wil u niet de alledaagschc geschiedenis van een wocsteling
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verhalen , maar wenschte u regt verstaanbaar de uitwerkselen
van den lijd, waarin wij leven, aan mijn eigen persoon te
toonen. Wij hebben zekerlijk dezelfde krachten en hoedanigheden als onze voorvaderen, maar de beweeggronden welke
hen leidden, ontbreken ons. Geene gelijkvormige, bestendige
koelte doet onze zeilen zwellen ; wij dobberen heen en weder
als een schip zonder roer, prijs gegeven aan de willekeur der
winden en golven. Dat is de vrijheid, zegt men; j a , maar
het is de vrijheid van ecnen blinde. Ik wil daarmede geenszins de vrijheid en hare weldaden verwerpen, maar ben echter
ook niet zoo dwaasselijk trolsch , iederen regel, iedere grens
te verwei pen , van het geloof aan God af, tot aan de vereering,
die der moeder en het vaderland behoort. Deze gevoelens,
deze pligten , dit eeuwige juk , die de dwazen willen hervormen , zijn juist de vereischten onzer krachten, de hefboomen
der menschelijke grootheid; zij wanen onze kluisters te
verbreken en roeyen onze wortelen uit. In zulk eene wereld , in zulke kringen heb ik geleefd, tot dat ik herwaarts
kwam om zelf hel beheer mijner plantaadje op mij te nemen,
mede door de hoop aangedreven, dat andere omgevingen, een
ander klimaat, mijnen toestand zouden verbeteren. Hoezeer
ik het ook thans veroordeel, ik heb het leven dezer wereld
geleefd, wier giftige adem mij heeft bekoeld. Er is slechts
één middel om zich in deze wereld voor algeheel bederf te
behoeden : dat is de arbeid ; want hij geeft eene heilzame inspanning aan ligchaam en geest, en ofschoon hij ons al niet
hoog verheft, beschermt hij toch voor geheel verval. Ongelukkigerwijze heeft geen pligt, gtcn arbeid mijne jeugd be-
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waard, en de lediggang, die in eiken tijd verderfelijk is,
doodt in onzen lijd het zekerst. Dat meende ik u te moeten
mededcelen , ojidat gij mij en mijn huwelijk goed zoudt beoordeclen ; het moest te gelijker tijd eenc verontschuldiging
voor mijnen diepen val zijn. »
« Ik geloof u niet, » antwoordde de vriend ; « eene geheel
ontaarde ziel beoordeelt zichzclve niet zoo gestreng, n
«Als gij mij de vergelijking veroorloven wilt,» hernam
George, «zoo zeg ik u : ik zie als een gevallen engel, hoe
diep ik gezonken ben, maar dientengevolge kan ik mij juist
niet opriglen. Ik beoordeel mijzelvcn goed, ik ken mijzelven, maar beter mij daarom toch niet. Ik zie mijne wonde,
maar weet ook. dat zij ongeneeslijk is. Uit walging en dewijl
ik wist, dat ik toch niet Ie helpen was, ben ik eindelijk lot
de uiterste grenzen afgedaald. Thans hebben deze stormen ,
die fcn minste van een overblijfsel van kracht getuigen, thans
beeft deze kampstrijd opgehouden; de geheele lavagloed is
verkoeld, de vlam volkomen uitgebluscht, — ik ben gerust. »
«Maar,» vroeg Charles niet zonder medelijden, «waarom
trouwdet gij ? »
«Het is eene laatste proeve die ik wagen wilde, » antwoordde hij. « Ik hield het huwelijk voor een laatste middel
Ier redding en verjeugdiging. Ik dacht mij te laten doopen
in jonkvrouwelijke wellen ; ik meende dat door de aanraking
met een onschuldig hart, mijn bloed zich zoude vernieuwen ,
en mijne ziel frisch leven zoude verkrijgen; met één woord,
ik hoopte dat ware , natuurlijke gevoelens , die ik uit de netten der zedelijkheid zelve putte , mij van mijne brandmerken
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konden icinißen en de kiemen van het Goddelijke weder op
wekken.»
« Welnu ? »
«Mary is een goed , aardig kind en verdient bemind te
worden; maar zij bezit de magt niet, welke er noodig is,
om de sporen van het verledcne te verdelgen j integendeel,
zij wekt de ergste herinneringen in mij op ; een booze geest
(luistert mij voortdurend vergelijkingen in, die mij in haar
niets anders doen zien dan ecne copie, eene vrouw als andere vrouwen.»
«Heeft de plegtigheid van heden echter geen indruk op
u gemaak t ? »
« Ten minste niet die, welke ik verwachtte. . Mij ontbreekt
het geloof, en ik voeg mij in mijn noodlot. »
« Maar uwe vrouw ? »
«Deze gruwelen zijn voor haar gcslotcne brieven , en wat
men niet weet, baart gccne onrust. Maar het wordt laat,
men zal ons missen. Kom , ik zal u over het verdere schrijven. Wij blijven hier slechts drie dagen, en begeven ons
dan naar Demerary, om daar vooreerst ons verblijf te vestigen, want, naar Mary mij gezegd heeft, moeft^-faire zaken
juist niet op ccnen geheel e (lenen voet zijn , en er nog al
iets met de beeren administrateuren harcr eOecten af te rekenen zijn, en daar mijne tegenwoordigheid hier niet volstrekt vereischt wordt, heb ik zonder aarzelen hierin toegestemd. ))
Zij keerden naar het woonhuis terug, en daar het getij
gunstig werd , begaf Charles zich in de gereed liggende tent-
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boot, om naar de stad terug te leeren, daar zijne taal liicr
thans was afgeloopen, want uit vriendschap voor George was
hij den vorigen dag naai' de plantaadje gegaan , om alles voor
de ontvangst der jonggehuwden in gereedheid te brengen.
Nadat hij zijnen vriend tot aan de landingsplaats uitgeleide
had gedaan, keerde hij terug, en weldra bevond hij zich
met zijne vrouw in hunne kamer.
«Mary,» zoo begon George, «zoo zijl gij nu voor God
en menschen mijne gade. »
« Maar, bemint gij mij ook ?» vroeg zij op cen*n eigenaardigen loon.
« J a , » antwoordde hij lagchcnde, «ik bemin u werkelijk,
en zelfs meer dan ik voor mogelijk hield. Waarom thans
deze vraag ? » Hij wilde daarbij hare hand vatten, maar zij
trok dezelve terug en antwoordde :
«Ik wilde maar eens zien, met welk een voorhoofd een
man in staat is, zich aan logcntaal schuldig te maken. Ik
heb een half uur geleden, aan de landingsplaats uw gesprek
met uwen vriend gehoord, (k zocht het licht niet, dat mij
geworden is , en moest er welligt berouw over gevoelen , dat
licht gevonden te hebben , maar Ik zou mijzcive niet genoeg
kunnen verachten, als ik na zulk eene opheldering de belofte
houden wilde, die ik u heden voor het allaar in mijne onwetendheid gegeven heb : u Ic beminnen en u Ie gehoorzamen. »
George ging onrustig in de kamer op en neder. Eindelijk
bleef hij voor Mary staan , en vroeg :
« En wat hebt gij besloten ? Een jong meisje met illusien
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van 8ller1ei aard en een man die er volstrekt geenc heeft,
zijn personen , die bijna altijd met elkander in het huwelijk
treden. Men houdt dit verschil van gevoelens zelfs voor een
waarborg van het toekomstig geluk, want een ervaren man
brengt in het jeugdig huwelijk het noodige evenwigt, of ten
minste dun onontbeerlijkcn ballast. Aan eene scheiding kunt
gij onmogelijk denken , als gij in het oog houdt, welk eene
opspraak eene zoodanige schrede geven zou. »
«Dan zullen wij, wanneer er geen ander middel bestaat,
voor de oogen der wereld verbonden zijn, maar ik heb gezworen , voor u eene vreemde te blijven, en ik zal mijnen
eed houden. Ik rekende daarbij op uw gevoel van eer, zelfs
op uwe trotschheid. — Daar is uwe kamer, » voegde zij er bij ,
terwijl zij naar eene zijdeur wees.
George boog zich en ging naar de deur; nadat hij eenige
schreden gedaan had, bleef hij echter staan en keerde zich om.
«Het zal geschieden zoo als gij wenscht, » zeide hij.
« Maar daar wij nu toch met elkander door het leven moeten
wandelen, kunnen wij dan toch geene goede vrienden zijn?
En als eenmaal — in onbekende toekomst — uwe inziglen
moglen veranderen , — men heeft zulke voorbeelden , — dan
zult gij geen wrok in mijn hart vinden. »
«Dat zullen wij zien,» antwoordde Mary.
« Mögt de tijd de zoetste hoop, de Goddelijkste droomen uit
mijn hart nemen; mögt ik de dingen anders leeren inzien
dan thans, mögt eene eigene ervaring den afgrond aanvullen,
die ons thans scheidt, dan zou ik ook welligt u mijner waar*
dig kunnen houden. »
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«Dat kan u geen ernst zi]n, of gij weet niet, dat de eer
eenei viouw onredbaai vcrloicn {;aat door zekere ervaiing,
die de eci eens innns naanwclijks atniaakt »
(I Geef inij , » zeide Maij , zondci daaiop te antwooiden,
«geef nuj dien kleinen gouden sleu(el terug, welken ik u
goge\cn lieb »
IIi) leikte liaar het getiaagdc over.
« En gij vraagt niet eens , waai toe deze sleutel dienen kan ' n
«Ik waag met liet te viagcn, Mary.»
«GIJ verdiendet het ook niet te weten j maar nu wil ik
het u toch zeggen,II zeido 7ij, en toonde hem een gouden
ring ajn haren armband
» Het was een idée van mij
wie dezen gouden band ontsloot, dien wilde ik beminnen,
lii) moest ook mij beminnen en lii; zou mijn heei zijn. »
«En zult gl] hem mi) nimmer teruggeven, Maiy?»
« Hot IS laat, ik ben moede , goeden naclit. i>
ZIJ keelde zich om, en George reihet de kamer. In zijne
eijene kamci gekomen, zetic hi] zich neder, en srhieef aan
zijnen tnend, wat zoo even vooige\allen was.
Zijn tweede biicf luidde als volgt
« Daai ben ik nu op Fiiendship. Ik wil of zal, even als
Jaküb, veetticn j.iren dienen, om Rachel Ie \erweiven.
«Gl] bedankt mij \oor mijn \erliouwen , dat zekeili]k
gioot IS. Indien een ander dan gi) de geschiedenis van mijnen bruidsnacht vvist, moest hij die \eigelen, of in mi]zelvcn
de heiinnciing d.iaiaan veinieligen. Gi] , soldaten, bli]ft langet jong, gl] zijt het bcsic wat wi] belinudcn hebben, want
3
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de icfjcl, die opgevolgd 7uoet worden (liet juk) beschut, bescliermt en redt u. Hoe mensclielijk ook de bron der u
liehecrscbendc nulorilcil is, (;ij eikent ze als heilzaam, uw
\erstand en uw hart liuldigcn de hoogere piincipcs , die uit
de onderwerping dcrzelve tot eenen zekeren graad , eene oorzaak uwer sterkte uitmaakt.
«Ondanks alles, wat ik u verteld heb, ben ik overtuigd,
dat mijne vrouw mij bemint, en ik zeg u vooruit, dat ons
aanvankelijk zoo verrassend avontuur, ccno spoedige, zeer gewone ontwikkeling vinden zal.
II Zoo als ik u zcide, was het vooraf bepaald dat wij naar
Friendship zouden gaan. Den dag na onze aankomst zond
mevrouw van den Broeke hare oude fee , of liever heks van
eene gouvernante, als depulc op mij af, en liet mij verzoeken
bij haar te komen. Ik vond Mary eenigzins bleek, een
weinig onzeker in hare houding, maar toeh lagchende. De
kleine vrouw bezit dus moed. Ik was bijzonder aardig, bijna
als een jonge echtgenoot. Toen werd zij zeer vriendelijk en
nam mijnen arm aan. Wij gingen als een paar tortelduifjcs
de trappen af. Daarop begaven wij ons aan de ontbijttafel.
Na bet ontbijt zeilen wij ons in eene hupsche amcricaine ,
die ik mijne vrouw geschonken had. Mary nam hare ducnna
mede, mijne intime vijandin als ik mij niet vergis. De ezelachtige koetsier, had zich in zijnen echler goed gemeenden
ijver, met linten behangen, die belagchelijk om hem henen
fladderden , en do lastige opmerkzaamheid der menschen tot
ons trok. Ik zag hen met een somber gelaat aan en bewoog
mij niet in mijn hoekje. Mary lachte daarentegen lot ieder-
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ccn, pn wierp zelfs den kinderen klein geld toe. Wij spraken
van het weder; mijne vrouw maakte mij op alles in de natuur opmerkzaam , en daar ik door mijne onkunde telkens
bokken maakte, laclile zij mij uil. Nadat wij in de stad
een paar bezoeken hadden aQ^eleijd , keerden wij terug. Tot
nu toe had ik Fricndship slechts oppervlakkig gezien, maar
nu ik het wat naauwkeuriger beschouwd h e b , vind ik het
cene 'plantaadje als alle andere plantaadjcs, behalve dat er
veel zorg aan schijnt besteed te zijn , en vooral rondom de
woning alles een vrolijk , lagchcnd aanzien heeft.
«Toen wij terug gekomen waren , zette mijne vrouw een
mutsje op, nam mijnen arm en ik moest met haar het geheele woonhuis van boven lot beneden door wandelen. Zij
voerde mij naar al de andere gebouwen , en praatte in eenen
adem voort, deed aüe kasten open, toonde mij, hoe zij dit
gelaten en dat veranderd had en waarom. Ook onze kamers
bezochten wij te zamen. Zij heeft de linkerzijde, die van het
hart, uitgekozen en mij aan de regterzijde gehuisvest. Wij
zijn toch ten minste buren. ^ Daarop voerde zij mij naar den
stal, liet mij daar in eens staan , en liep naar huis, waaruit
zij met een groot stuk brood terug kwam ; hiermede voederde
zij haar paard , dat Soulouque heet, even als de keizer van Haïti.
«Wat zegt gij nu van mijne vrouw? Ik heb mij nooit
veel moeite gegeven, het karakter der meisjes te bestuderen.
De meisjes gelijken alle op elkander, denk ik, die, welke
geest hebben en die, welke geen geest hebben; die, welke denken, en die, welke beuzelen, zij zijn alle aan elkander gelijk.
Alle onderscheid verdwijnt onder de gelijkvormige onschuld
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en schaamte. Wat zij welen of niet weten, wat zij elkander
hij hunne onoplioiidclijke veitrouwelijke fluisteringen zeggen,
wat zij bekennen en geheim houden, ontwanit geen man.
Hebt gij er reeds eens over nagedacht, hoe een man te moede
IS, dio ^ulk een wezen als viouw in zijn huis kiijgt, en daar
de ontdekking dort, dat zi] plotseling een werkdadig leven ,
een karakter, een wil veikii]gt, en met verschiikkende energie zich overal tracht geldend Ie maken? De verzegelde urn,
welke hij in zijn huis genomen heeft, opent zich en daaiuit
komt vrede of ooi log, misschien geluk , welligt ongeluk. Dan
eeist ontwaart men, zekerlijk eenigzins te laat, of men een
engel of iets anders getrouwd heeft.
«Wat mij belieft, ik weet nog niet zeker wat mij ten
deel IS gevallen. Ik dacht heden teel daarover na, at ondanks dit alles met goeden eetlust, want (en nu luister naar
mij, alsof gl) den wijzen Salomo hooidet) wat ook een mensch
in het leven bejegenen moge, al waren het de buitengewoonste
voorvallen, hi] mag nimmei den eersten pligt jegens zich
zehen uit het oog veiliezen, en \erwaarloozen den pligt, zich
te toeden. J a , hoe ernstiger de omstandigheden zijn, des
Ie noodzakeli]kei woidt het voor den veiständigen man, zich
te onderhouden , en Ie steiken door spijzen. Dat voorbijgezien , dat men reeds bij het eten denkt , denkt men veel
belli als men gegeten heeft Het is onmogelijk dat men na
het eten misslagen begaat, domheden en fouten begaat men
stellig alleen met eene ledige maag
« «Rookt gi| bij het iijden , George?» \roeg mijne vrouw,
toen wij van tafel opstonden.
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««Bij het rijden, loopcn, varen, bij alles, maar nooit in
tegenwoordigheid van dames, » antwoordde ik.
« «Doe mij dan het genoegen en rook heden niet. Laat
ook Soulouque zadelen, dan zullen wij een wandelrid maken. »
«Het geschiedde, en de wandelrid werd bijna een wedren ,
zonder dat mijne vrouw vermoeid scheen te worden.
«Des avonds verzocht ik haar mij eene wals voor te spelen;
zij speelde er (wee. Ik stond aan het venster en staarde
lang, in gedachten verzonken, naar buiten. De toonen
hadden lang opgehouden toen ik mij omkeerde. Mary zat in
eenen leunstoel en — sliep. Ik stootte opzettelijk aan eenen
luchter op het instrument; zij ontwaakte, en verontschuldigde
zich. Daarop bood ik haar mijnen arrn ; zij knikte mij echter .toe, en ijlde naar hare kamer in den linkervleugel.
«Charles, zult gij u belecdigd gevoelen, als ik u bid niet
naar Friendship te komen, voor dat onze geschiedenis eene
bestemde wending genomen heeft?
Gij zijt de eerlijkste
mensch, dien ik ken, de eenige, dien ik zonder blozen vriend
kan noemen. Zijt gij echter zelf overtuigd , eene verzoeking
te kunnen wederstaan ? u

Den 25sten

Junij.

«Weet gij wat mij overkomt ? Ik verveel mij. Het pikante van mijnen toestand wordt stomp. Mijn doornenkroon
wordt eene slaapmuts. Wanneer eene scherts acht dagen lang
het bekoorlijke behouden zal, moet dezelve voortreffelijk zijn,
eu deze is het niel. Ik verwachtte natuurlijk , dat Mary

38
zonder nclitciliouding pogingen zou aanwenden, om mg ijverzuchtig te maken, want dit is ecne gewone manoeuvre, maar
niets van dat alles. Ilct is alsof mijne vrouw in den echt,
zoo als zij dcnzciven begrijpt, het hoogste en laalsie van het
mensehelijlc geluk , en het einde van haar bestaan gevonden
heeft. Mijnentwege.
M Ik zie echter niet in, waartoe al de omstandigheden dienen moeten , als er verder niets gebeuren moei. Ik zou bekend hebhen dat haar toorn rcgtmalig, dat hare vcrwijtingen
wel verdiend waren; ik wenschte dat zij heftig legen mij
uitgevaren was, het op de zenuwen had gekregen; maar
neen, eene enkele scène, eenc enkele traan, en verder niets.
«Als ik haar zoo op haar stoel zie zitten borduren, en
haar frisch gelaat beschouw, zou ik haar kunnen haten, indien ik nog voor eene hartslogt vatbaar ware. En wat zal ik u
van ons leven zeggen ? Het is een weefsel van goud en zijde
met landelijke versiersels. Ik zal het u beschrijven. Maar
wie beschrijft den slaap der onschuld? Ik zal binnen kort
eene fluit o( schalmei koopcu en de buren uilnoodigcn. Er
zal mij dan niets ontbreken, om de herdersrol van Jakob regt
natuurlijk te spelen, dan de schapen en den herderstaf. Wil
mijne vrouw met geweld een einde aan mijne gewilligheid
maken? Zou dat hare wraak zijn?
cc Ik had den brief gesloten en mij nedergevleid op ecnen
grooten divan, welke het voornaamste sieraad mijner kamer
uitmaakt, en waarop ik in de lusschcnbedrijven den dood
verwacht, toen een zacht kloppen aan de deur mij bewoog,
snel op Ie springen. De deur werd half geopend en ik zag
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cell l>luiicllokki<; iiuüfJjc, daaruj) ouiicii an^sUßcii blik, Ierwijl ccnc onzekere slem vroeg :
« « Ilcbt gij bezigheden 7 »
*« Uet was de cersie maal, dal zij de grenzen van mijn rijk
in huis ovcrsclirecd.
c( « Bezigheden 7 » antwoordde ik, « neen , maar ik ben
verblind. »
<i « Wilt gij njij een ige oogcnblikkcn gehoor vcrleencn 7 »
« « Met genoegen. »
<( « Wacht dan een kwartiertje. » En voort was zij. Dat
kwartiertje was cenc eeuwigheid. Maar, — daar komt zij.
«Zij torschie met moeite eenpn groolen hoop oude geel
gewordene papieren onder den arm , en wierp dien op mijne
schrijftafel, dat de stofwolken op\logen en zich cene graflucht verspreidde.
M « Mijn God , » vroeg ik , « wat zijn dat 7 Toch gcenc
fnmiliepapiercn 7 »
(I Zij zette zich bedaard neder en antwoordde :
<i «Neen, het zijn alle papieren op de drie planlaadjcs
betrekking hebbende, zoo wel van de directeurs als van de
administrateurs. Ik heb mijne oogcn er niet mede willen
bederven; alles ligt door elkander. Ilct zou goed zijn, als
zij vooreerst cenigzins in orde gebragt werden. »
««Maar, kindlief,» viel ik haar in de rede, «als de
gronden goed opbrengen , de producten verkocht of afgescheept
worden , en de betalingen behoorlijk geschieden , dan is immers alles in de beste orde. »
«Zij zag mij verbaasd, wclligt cenigzins minachtend

aan.
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««Denkt {jij dan, dat dit alles zoo maar van zcUc ([aa(,
en zij, die de zaken belieeren, niet moeien nagegaan worden?
Wie gaat de zaken van uwe plantaadje dan in alle bijzonderheden na ? »
« « O j ik lieb een uitmuntenden boekhouder, aan wien ik
deze oude hatelijke papieren dadelijk zal toezenden, »
««Daar ben ik volstrekt tegen. Als gij er echter cenen
onoverwinnelijken afkeer van hclit, dan zaL ik de zaak zelve
op mij nemen, ofschoon ik nog teel te leeren zal hebhen,
eer ik er toe in staat zal zijn. »
« « En ik eveneens. Maar welke noodzakelgkheid legt ons
dezen nutlcloozcn last op?»
«Nu begon zij mij eene lange geschiedenis te Tcrhalen,
waaruit ik, ondanks al hare voorzigtigheid kon opmaken,
dat wijlen haar vader, sir Colmar, een vrolijke broer geweest
was, die zich aan eenen bcdricgelijken zaakwaarnemer had
overgegeven, en die hem tegen hooge renten de opbrengst
zijner eigene producten leende, hetgeen (en gevolge had , dat
op zekeren dag het geregt er zich in mengde. Hij bezat destijds dl ie groot e huizen in Georgetown en nog twee planlaadjcs in Berbice, maar zijn zaakwaarnemer had goedgevonden, alles zoo met hypolhcken (e bezwaren, dat men in den
beginne vreesde : er zou na de betaling der schulden in het
geheel niets meer overblijven. De goede Colmar sprak van
niets anders dan zich een kogel door het hoofd (e jagen, inzonderheid in tegenwooidigheid zijner vrouw, die hij in het
ongeluk gestort h.id. Hel gelukte haar inlussclirn, hem gerust Ie stellen , zij lir.igt hem herwaails, iiadal de huizen in
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de stad en de plunlaaeljes in Beibice verkoclil waren, en na
vcrloo]) van tien jaren was liet haar {jelukt, Fiicndsliip , Mary'a
Hope en Colniar viij van scliulden te zien. Veertien dayen na
de geboorte mijner Mary stierf zij. Sir Colmar stierf vier jaren
later, en tot aan ons huwelijk was hel beheer van haar vermogen natuurlijk in handen liarcr voogden. Deze hoeren
scliijncn hunnen piigt wal al te ligtvaardig vervuld te hebben, en meenden dal bet genoeg was, indien zij liet geld
in ontvangst namen en weder uitzettcden. Geen wonder,
dal mijne vrouw eindelijk orde in bare zaken verlangt Ie
brengen, maar waarom belast zij juisl mij met dien hoogst
poetischen arbeid ? Ik deug er in het geheel niet voor, maar
kan toch onmogelijk van Mary vergen, dat zij hel doen
zoude. Uet blijkt mij dus nu, dat de zaken ingewikkelder zijn
dan zij in den aanvang zcidc, terwijl zij mij te kennen gaf,
dal zij mij nog eenige pakken papieren zenden zou, welke
er alle toe behooren, alsmede alles, wal tol de verantwoording
barer voogden behoort. Toen zij mij verliet zag ik eenen
cigenaardigen blik in hare oogen schitteren. Heeft zij soms
een wraakzuchtig plan gevormd, of wil zij eenvoudig beginnen , mij onder de pautolTel Ie brengen ? Goeden nacht.»

Den 20sten

Julij.

« Ik kan naauwelijks lijd vinden om u te schrijven. Ik had
mij in mijne onkunde ingebeeld, dal die arbeid in een paar
dagen geëindigd zou zijn , maar de zaken waren mij zoo ten
eencninale vreemd, dat ik \üór alles, en om niijzelven niet Ie
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schande Ic tn.ikcn, einstig moest jjian sludcicn. Ik lieb liet
bui<;erlijk wetboek, alle resolutien en pubhcatien dooi jjcle^en ,
en die, welke slechls eeniffzins betiekkinjj op de zjak hadden
bcstudceid. Stel u dat alles eens levendig voor den geest.
Ook heb ik met een hier gevestigd reglsgelecide geraadpleegd ,
en mijne oude collegieboeken , betreffende hel jus , weder in
handen genomen. Heei in den hemel ! wat heb ik met al
ged.ian. Tot heden toe heb ik zoo \eel ontdekt, dat een dei
toogden een deugniet is, dien ik vrees niet zundci gercgtelijkc
vervolging \ri) te zullen kunnen laten. Beken daaibi], dat
ik het bcheei ovei de diie effecten geheel alleen heb aanvaard, en gi] zult u mi]ncn toestand ccnigzins kunnen vooistellcn.
«Zult gij het gelooven' Nadat ik mij tot dien ai beid
bepaald gezet heb, heb ik er zelfs ecni,;en smaak in gekregen. Lach Cl mij niet om uil De ongehoorde venelendlieid
van deze taak, c\enaait toch nog niet die van h e t / o ; mente.
En dan heeft de natuur of de lit\e God, zoo als gi; wilt,
onder de schois van den giofstcn, den ondankbaaistcn aibeid ecne eigenaaidig wclsmakende MUCIII verbolgen, welke
de arme bctei kent d in wij Ik bedoel het aangename gevoel van bevredigd instinkt en vcrtulling der pliglen. Maai
ook de bezigheid op zichzchc be\iedigt en veiblijdt den
geest, dewijl zij ons tot den eigenlijken legel der pliglen
leiug \ocit. Zoo veel heb ik gekeid , dat, wanneer ik de
mi] opgelegde laak ten einde gebrigt heb, ik bijcnkor\en g,i
\ lochten , netten Lnoopen of v ei handelingen schiijvcn, alleen
om geicgcide bezigheden te hebben, even als ik icgclinalig
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oct, want de drijfvcoB lot den arbeid, sclii)iit men evenmin
te kunnen ontwijken als de eetlust.
"Als mijne MOUW dus \an plannen tot wraak /.wangcB
ging, toen /ij den ouden gevangen leeuw vooB den ploeg
spande, is liaaB doel mislukt. Ik bevind mij eigenlijk Begt
ä mon aise, als ik mij zelven maaB niet telkens bekennen
moest, dat ik liieB tocb eigenlijk ecne legt beljgclielijke Bol
speel.
« Ik verbeeldde mij , dat ik liieB in den omtBok de eenige
naaB den smaak gckleede man was, maaB ook daarin heb
ik mij vergist, want er zijn hioB drie jonge beeren, die oB
vrij redelijk uitzien, goode danseis en onvoBmooide BuiteBs
zijn, 00 lüzenknopjcs in bun knoopsgat dragen. De zusteis
van deze jonge liceien, sebijnon zeeB met mijne vrouw ingenomen te zi)n , want zij zenden ten minste zevenmaal 's weeks
bare biocdcis mot biiefjes, boBduuBpatroneri, fomanccs,
muzijkstuLkcn, en God weet, wat niet al. GisleBon rat Mary,
in waaBlijk landelijke kleeding, op baren gemakkelijken bobbelstocl VOOB liet venstcB baioB kameB en boBduuide. Ik
kwam — uit den giond, stak bet hoofd dooB het venster en
zeide:
« « Dag meviouw ! »
« Zij verschrikte en maakte cone diepe buiging vooB mij.
»»Maar, lieve hemel, » zeide zij, »wat ziet gij cB uit!»
» » J a , vBouwljolief,)) antwoordde ik, »als men de zaken
goed wil nagaan, moot men oB niet opzien, of men somtijds
eens tot de knieën in de trens gaat, of dat men zijne coiffui'e
in hel bosch in wanoide brengt.»
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««Dat is waar,» zcide zij, stond o p , strekte de hand
uit, en sclieen mijne haren in orde te willen strijken; maar
na rijper beraad bedacht zij waarschijnlijk, dat zulk ecne vertrouwelijkheid de grenzen te buiten zou gaan, welke zij zich
zelve gesteld had, want zij bloosde en zet(e zich weder
neder. Of zij aan de drie ruiters denkt of slechts aan een 7
Of zij ook een roman achter mijn rug speelt of wenscht Ie
spelen 7 Wie weet zulks 7 Het vrouwelijk hart is ondoorgrondelijk ! 1)

Den 27sten

Julij.

«God zij dank, Ciiarles! mijn riet is gekapt en de molens
werken , dat het een vermaak is om aan te zien.
«Dat is mijne bezigheid buitenshuis; in huis schrijf ik
somtijds tot laat in den nacht. Daarbij in mijne eenzaamheid
komen mij somtijds gedachten in den zin , die mij verrassen.
De lediggang is niet alleen eene valsche rekening van het
egoïsmus, het is eene grootc schande. Ken zuiver persoonlijk
leven, gelijk ik het gevoerd heb, een toestand, die zich geheel alleen lot zichzclven beperkt, is buiten de regelen van
de orde der wereld; als de aarde daartoe de magt had , moest
zij dezulken van zich afstoolen en niet eens een plaatsje voor
een graf gunnen. Ik ben zoo ver gekomen , dat ik tevreden
ben, als ik op een plekje gronds een nuttig plantje meer telen
kan , al zoude het ook alleen de vogelen des hemels voeden.
«En Mary7 Ik weet het niet. Hare levenswijze is niet opmerkelijk veranderd. Ondanks de ijverige pogingen der drie
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ruiters, ben ik nog niet wantrouwend, daar zij te dikwerf
Ie jjelijk komen. Ik bespeur, wel is waar , verdachte gangen
met de oude heks, die ik haat, maar dewijl zij altijd de
eene of andere versnapering of oude kleeding niedenemcn,
hebhen deze wandelingen ten minste een onschuldig aanzien.
«Gisteren avond, tegen zes ure, zette er een vreesselijk
onweder op, omstreeks den lijd dat wij gewoonlijk bezoek
krijgen ; want wij zijn nog geen avond alleen geweest. Ditmaal bleven wij alleen. Mary stond aan het venster en
trommelde een marsch; ik bladerde in een album van —
witte bladen. Men bragt licht. Mary keerde zich om, schoof
haren jtoel bij de tafel en greep naar den arbeid. Ik stond
op en ging naar de deur.
««Als gij hier werken wilt,» zeide Mary, terwijl zij
half opstond, «kan ik ook naar mijne eigene kamer gaan.»
««Als een van beiden zich volstrekt altijd verwijderen
moet,» zeide ik, «dan zal ik het zijn.»
"Na eenig over- en weêrpraten, liet ik mijn grootboek
halen, en wij zetten ons beiden aan de lalel. De donder
deed liet huis schudden en de regen sloeg hevig legen de
vensters. Bij iederen nieuwen blikscmsliaal zagen wij gelijktijdig op en staarden elkander aan , alsof wij zeggen wilden :
« Het wordt ernstig. »
«Zij had iels op hare vorige plaats aan het venster vergeten, en toen zij het gehaald had, bleef zij een oogcnhlik
achter mijnen sloel staan ; ik gevoelde dat zij over mij boog
als een van bloesems zware lak.
«De lijd verliep; ik vroeg wal zij maakte; zij vroeg naar
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den slanJ van hct liet cn van de m a l i n g . . . . Wij spraken
zoo, om het legt te erlangen f e zwijgen. Ik was zoo vcimoeid , dat ik naauwelijks \eider kon schiijvcn. Eens sloeg
ik de door slaap bezwaaide oogen naar Mary; liaar lioofd
was op zijde gebogen, het liclit spiegelde in haie lokken;
hare oogen volgden oplettend de naald. Cliailes, ik weid
zonderling te moede. Waarover kan de man klagen, die na
den dagelijksclien arbeid zulk een beeld in zijn huis vindt?
Zal ik sterven in het gezigt van het beloofde land, na, even
als Mozes, zoo lang in de woestijn gezucht Ie hebben?
Il Deze gedachte verontrustte mij; het was Iaat geworden en
ik stond op. Mary deed eveneens. Ik ging naar haar loc
en greep eenr liaicr handen; zij beefde en il kuste haar op
het vooihoofd. Daarop ging zij heen zonder een vvooid te
spreken, als een mensch, die eene sleikc betoovering niet
kan of vermag te veibieken.

Den \Oden

Augustus.

«tik kom zoo even van het bal; hel is drie uur in den
morgen ; een Ireurig vooival dwingt mij vóór vijf uur op Ie
zijn. Tot dat tijdstip moet gij mij den lijd helpen verdiijven.
«Zoo als ik reeds zcidc, kom ik van het bal, en wel van
mistress A , de moeder van den meest bedcesden, baardeloozcn, maar gcvaarlijkslen der diie ruiters, over wie ik u
iceds geschreven heb, en die het op mijn v ei derf schijnen
loc Ie leggen. De Iweede dezer beeren, John W., een geweldige
Nimiod , met lood haar en cenen grooten baaid van gelijke
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kleur, is zcci' ondernemend, en zijne grootc blaauwc oofjen
hcziUcn veel uitdrukking. De derde noem ik u in liet gclicel niet, aangezien liij zicli uit de baan heeft laten knikkeren. Hij lieeft veel gereisd, ik geloof zelfs, dat liij aan de
Noordpool is geweest, ten minste vertelde hij onlangs aan
Mary van het dansen der Eskimos , en ik had den inval hem
te verzoeken, ons daarvan een klein proefje te geven. Hij
voldeed er gaarne aan , en ik overtuigde mij , dat die dans
niets anders is dan een gewone becreudans. Mary kan dien
heer nu niet meer aanzien zonder te lagchen.
«Wij waren ten 8 ure aangekomen. Het bal had in den
beginne het aanzien van alle dergelijke bals. Mistress A. had
intusschen niet kunnen voorkomen dat er hier en daar iets
zonderlings te voorschijn kwam. Eene dame viel mij bijzonder
in het oog. Verbeeld u , als het u mogelijk is , een zwarte
glanzende zijden japon , zonder ecnig fatsoen, van boven even
wijd als van onderen , digt aan den hals vastgemaakt, en
daarover een groote gouden ketting , zoo dik, dat men er
wel haast eene koe aan kan vastleggen, en die bijna lot op
het middel afhing.
«Ik kan u betuigen, dat Mary door den smaakvollen eenvoud
harer kleeding uitmuntte. Ik ken niemand, die minder kennis heeft van vrouwelijke» opschik dan ik, maar ik gevoel
toch heel goed, dat de eene goed , de andere slecht gekleed is.
Cl Mijne MOUW houdt veel van bals en vooral van walsen ,
naar ik bemeikt heb; j a , deze dans schijnt iels bekoorlijks
voor haar te hebben. Ik durf staande houden, dat de
man , die dezen dans heeft uitgevonden , niet gehuwd is ge-
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weest. A.ls echtgenoot geef ik Ycrieweg tic voorkeur aan
den dans der Eskimos.
«Over het al(;emeen zijn de pas [gehuwde vrouwen in gezelschap irij verlaten. De -wittebroodsweken zijn een sclierm
en schild, die de koensten verre verwijderd houden. Men
ziet over het algemeen geen kans een man te kunnen verdringen, die nog minnaar is, daarom laat men aan het jeugdig huwelijk deszelfs eerste voorjaarswarmte , en wacht op de
eerste koelte. Als eene uitzondering op dien regel, dringen
zij alle rondom Mary. Zekerlijk bespeurt men tusschen haar
en mij geene al Ie hartstogtclijke verstandhouding, hetgeen
de jonge beeren welligt aanmoedigt. Zij vermoeden welligt
dat hier troost moet gegeven worden voor een groot ongeluk.
Iedereen bewijst zulks np zijne wijze : de jonge A. , door de
houding van ccnen smachtend verliefden page aan te nemen ;
de ruwe John door reusachtige galanterie, bij voorbeeld , dat
hij eenen stoel \oor haar over de hoofden van het gansche
gezelschap heen draagt.
« Mogen zij hunnen pligt doen ! De mtj'ne bestaat daarin,
de onzijdigheid te bewaren , die ik Mary op mijn eerewoord
beloofd heb, en daarbij heb ik het voordeel, dat ik niet
blind ben , zoo als gewoonlijk de mannen zijn.
« Op liet bal bevond zich ook de jonge Karcl V., de zoon
van mijnen vriend, dien gij kent. Ofschoon blank-olTjcier
op de kust zijnde, was bij voor eenigc dagen ten mijnent
gelogeerd , en zelfs mijne vrouw mag den jongen beschaafden
Hollander gaarne lijden, en zit menig uur met liein Ie pralen , daar bij zeer veel gelezen en viij grondige kennis heeft.
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Hij danste het. eerst inct Mary. Ook de zuster van den Nimrod W.,
die zich no^ al niet weinig op zijne hooge afkomst laat voorslaan
(NB. hij is, geloof ik , in den dcrUenden graad aan den neef van de
schoonzuster eens pairs vermaagschapt), had hem haar woord
voor cene wals gegeven. Toen hij haar bij de eerste gelegenheid
daaraan herinnerde , antwoordde de dame hlozend , dat hij
zich moest vergissen , want dat zij zich zulk cene belofte niet
herinnerde, en ook reeds haar woord voor alle volgende walsen aan anderen gegeven had. Natuurlijk deed Ka rel moeite
zijn regt Ie bewijzen. John kwam daarbij en verwonderde
zich over zulk een beweren , dat cene twijfeling aan de beproefde Irouw en eerlijkheid der W
s scheen aan Ie duiden. Toen merkte Karel, waar de schoen wrong. Hij huiverd e , verhief zich dadelijk uit zijne verzoekende houding, en
zeide tot sir W. met eene onderdrukte slem, die men nogtans aan hel andere einde der zaal hoeren kon: «ik versla u,
ofschoon eerst vrij laat, dat ik niet waardig ben, den handschoen
van mcjufvrouw uwe zuster aan te raken ; daarentegen hoop
ik, zult gij mij de eer niet weigeren, den uwen aan te nemen. »
((<( Mijnheer, » antwoordde John koel, «ik heb de eer niet
u te kennen , het zou dus nutteloos zijn , deze woordenstrijd
langer te rekken . . . . Gij hebt echter ongetwijfeld een vriend
h i e r , . . . . en voor dien ben ik te spreken.»
«Een gemompel van bijval vergezelde dal antwoord, hetwelk de beleediging verdubbelde. De oogcn van den jongen
V. zochten in den kring rond , en — niemand roerde zich.
Ik heb nooit een man van eer in een schrikkelijker toestand
gezien. Ik zou vroeger zijn voorgel reden , maar ik was vrij
4
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ver van licm verwijderd en kon mij naauwclijks van Mary losmaken , die gedurende dit loonccl mijnen arm krampachtig vasthield.
" « Hici ,» zeide ik eindelijk lot W . , «is de vriend, dien
gij teüangt. — Mijnheer V. w voegde ik er bij, «weiger den
titel niet, dien ik mijzelven geef, en dien ik mij lot eerstel.»
« De jongman drukte mij de hand. Wij gingen alle drie
naar buiten, en de jonge A. \olgde ons. Men bepaalde een
duel op den degen, \oor dezen morgen. Daarop keeiden wij
in de balzaal terug, en verklaarden dat de zaak voldoende
voor beider eer was bijgelegd. liet feest was inlusschen verstoord en wij verwijderden ons spoedig.

Zeven ure.
«John W. is ligt aan den schouder gewond. Hij gedroeg
zich zeer goed en verontschuldigde zich jegens Karel met cene
openhartigheid, die hem mijn hart deed winnen. Welligt
was er hem ook veel aan gelegen , om met den man mijner
vrouw weder op eencn goeden voet te komen. Karel keerde
met mij naar Fiiendship terug, en wij ontmoetten Mary , die
als gewoonlijk versehe bloemen in den tuin zocht. Zij verschrok en noodigdc eindelijk den overwinnaar uit, haar aan
de ontbijttafel te volgen.»

Den Isten

September.

«Ik heb uwe beide brieven ontvangen. ' Gij klaagt over
mijn stilzwijgen. Ik zou veel meer reden hebhen over uwc
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koele, (Itoofre blieven vertoornd (c zijn.
nvcp mijne verlegenheid.
ik bemin mijne vrouw !
haar !

Vcrl)OU|j u in stille

Wilt i;ij alles weten, Charles? —
Mijn trots is verdwenen.

Is dat mogelijk ?

Ik bemin

Ja , ik vind in mijn vroeger leven

jjeen spoor der indrukken, die ik llians gevoel, ofschoon ik
mij zelfs de gewaarwordingen uit mijne kindsclihcid, nog zeer
goed kan herinneren.
c( Thans kan ik mij dag en nacht over kleinigheden verheugen ; een vriendelijk

woord van h a a r , op meer dan ge-

wonen loon tot mij gerigt, maakt mij vrolijk, en deze kleinigheden zijn voor het tegenwoordige mijn cenigsfe voedsel: want
tot overmaat van ramp heb ik nu ook den eetlust verloren.
Ik zoo zelfs in staat zijn , verzen te gaan maken.
«Maar dat is nicis; ik ben gelukkig en gevoel mij beter.
Ziet g i j , zij verheerlijkt

de schepping in mijne oogen;

mankt dezelve toor mij verslaanbaar,
Ik

leer aan

levens.
lijke.

hare voelen

zij

zoodat ik haar zegen.

de reeds lang vergetene taal des

Zij hergeeft mij de waarheid , het l i c h t , het GoddeAls het mischen van haar kleed lol diep in mijn hart

d r i n g t , als mijne lippen naar alles verlangen, wal hare hand
heeft aangeraakt,

komt het mij \oor .il.iof ik haar belcedijr,

als ware ik een heiligschenncr.

Ik aanbid haar ! »

Den

8s(en

September.

« I k had gaainc uwen raad aangehoord, eer ik lot de vetI wij fehle onderneming o\erga, die mijne gedachte be/ig houdt,
maar mijn geduld schiel Ie kotl.
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alk wil namelijk nan Mary zcpgcn, dat ik liaar I)Cii)in; ik
wil liaar ecnc opcnliarlige, volledige hrkontenis afleggen. Is
dal wijs? Is dat ter regier tijd? Ik weet liet niet; sleclils
dat weet ik, dat ik de onrust niet langer verdragen kan,
welke zicli onder mijne liefde gemengd heeft. Somtijds verschrikt mij hare rnst; op andere tijden komt zij mij als
geheel omgckeeid \oor; zij heschouwt mij steelswijze met
zachler, vriendelijker hlikkcn, en dan verheeld ik mij, zij
bemint mij of — een ander. Deze twijfel is ontzettend.
Daarom wil ik haar alles zeggen, daarom moet ik alles welen,
en wel dadelijk.
«Zij heeft cene lievelingswandeling: ecnc laan van mangaboomen, die zoo schaduwrijk is als het digtsie bosch. In het
midden bevindt zich eene halfronde bank, waar zij gedurende
de liille des daags zit Ie lezen of te arbeiden. Zij moet
daar , onder groen en bloemen , gunstig gestemd zijn , niet
waar? Maar hoe vang ik het aan, haar alles te zeggen,
zonder mij onhandig en links voor te doen? Charles, mijn
leven hangt aan haar antwoord, o, Goden, beschermt mij!»

Vier ure.
«Charles, waar zijt gij? waar is uwe hand? De grond
brandt onder mijne voeten, het licht verdwijnt voor mijne
oogen, — niets blijft mij over dan de woestenij, dan de Chaos.
Maar, ik wil man zijn , moed zal en kan mij niet ontbreken.
« Ik ging in den tuin om met haar Ie spreken , gelijk ik
u zoo cien schreef; ik naderde echter van Ier zijde, zoodat
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ik Iiaai' z'tcn kou eer zij mij ontwa^irde. Zij hield een brief
in de hand, en ik heb met mijne eigene oogen gezien, dat
zij het papier verscheidene malen aan de lippen drukte, terwijl tranen over hare wangen rolden. Toen bleet" ik plotseling staan, en alles draaide in wocslen galop voor mijne oogen
rond. Ik stond in de schaduw van ecncn boom , en staarde
nog allijd naar Mary, maar ik zag niets meer. Zoo is dus
alles voorbij !
« Het duurde lang, eer ik mij in zoo verre hersteld had ,
dat ik haar met een rustig gelaat en vasten (red naderen kon.
Zij had den brief weder toegevouwen en verborgen. Wat ik
doen wilde, wist ik niet. Ofschoon de duidelijkste sporen van
aandoening nog op haar gelaat ziglbaar waren, en ik ligtclijk
daardoor lot cene verklaring had kunnen komen, hield ik mij
toch, alsof ik niets bemerkt had, en sprak over het wederen
andere onverschillige zaken. Zoo had ook Mary lijd, zich te
herstellen. Geen woord werd er over den brief gesproken.
Toen wij naar huis gingen, hoorde ik aan het andere einde
van de laan schreden, en ik draaide mij om. Ik herkende
den jongen A., en bleef staan. Ook hij stond verrast »til.
Mary slond bleek en sprakeloos als ccnc zuil tusschen on»
beiden. De brief wa» natuurlijk van hem; hij had zijn bezoek
aangekondigd, om zeker voor stoornis te zijn, en was den
achicrdam overgekomen. Ik ben om dezen tijd meestal op
mijne kamer. Charles, welk denkbeeld moet deze man van
mij koesteren, daar hij ruslig voortschreed en mijne plaats
naast Mary innam.
«Toen ik in huis kwam, hoorde ik mijnen bediende met

54
lic üiidc heks Iwisicn. Zij' zwegen nntuni'lijk (oen zij mij
zagen, maar loon mijn bediende na eenijjcn tijd in mijne
kamer moest komen, vrocfj ik hem naar de reden van zijnen
voorldurenden hvist met de oude, co nu kwamen er fraaije
zaken aan liet licht. Mijne vrouw ontvangt regelmatig brieven
door lusschenkomst van het oude wijt", die zij van een onbekende ontvangt. Eens kwam er een met de post, en mijn
bediende wilde hem mij brengen, maar de altijd loerende
licks ontdekte het, en wilde hem wegnemen. De man hield
hem vast, en ga F hom eerst over toen hij voor — tien dollars
gelost werd. In den tuin vond hij het portret van Mary,
door A. geteekend. Hij gaf het mij.
«De blinddoek is mij van de oogen gevallen . . . . De
bediende kan onmogelijk langer in huis blijven ; ik heb hem
dus weggezonden , maar zijne ondankbaarheid zoo vergolden ,
dat hij wel zwijgen zal.
«Maar wat nu Ie doen? Hare schuld moge groot of klein
zijn, dat verandert in mijne oogen niets; er blijft mij alleen
nog overig, eervol te vallen. Dat is thans mijne eenigstc gedachte.
«Zoo even roept men mij . . . . het is de triomferende
slem van A. Hij eet met zijne gansche familie hier. Er is
heden groot gezelschap. Ik ga er heen. Man moet ik blijven
tot het Inalsie oogenhlik. »

Middernacht.
«Eindeii)k4 Weiken avond!
Welk ccnc eeuwigheid!
Welken si rijd! Charles, ik ben nooil in opgewondener
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stemming geweest, en vreesde maar, dat ik neeit meer zeu
oplieuden met lagchen. Mary liet zich daard8er eek misleiden , want zij verbeeldde zich zeker, dat de 8nltn8eling van
heden mij niet verentrust heeft.
«Ik zat, zee als het cenen echigeneet past, aan een
quadrille-tafeltje; vóór mij hing eclilcr een spiegel, waarin
ik alles zien ken. Hij stond aan de piano, en Mary bleef
plotseling voor hem staan , nadat zij eenen blik op mij geworpen had; daarop sprak zij zacht eenige woorden tot hem,
waarbij zij met de (oppen harer vingers zijnen arm aanraakte.
Tiet was een verzoek of een bevel. Hij scheen te verschrikken en zag naar mij. Zij scheidden. Hij naderde mij, alsof
hij eene gelegenheid scheen Ie zoeken, mij aan te spreken.
Zij had hem stellig aangeraden, voorzigtigcr jegens mij Ie
zijn, maar hij scheen den meed te verliezen, en verwijderde
zich eensklaps. Op dit eegenblik, nu ik u dit alles schrijf,
zijn zij allen veert.
« Charles , ik heb geleefd , ik heb de wereld gezien , ik
weet alles, en laat mij als echtgenoot ep de allereenvoudigste wijze bedriegen! Hoe kon ik zoo blind zijn ! . . . .
nik heb, voor ik mij naar mijne kamer begaf, lang builen rond gewandeld. De nachtlucht heeft mij bekoeld , en
rustiger gemaakt. Ik alleen ben de schuldige. Mijn besluit
staat dan ook vast: ik reis af; ik ruim hun het veld.
«Charles, gij weet het, dat ik haar beminde, dat zij mij
welligt opgerigt zeu hebben.... Zij moet niet weica, wat zij
had kunnen doen. . . . Ik wil voort, fet aan bet einde der
wereld , met de weinige dagen , welke mij neg vergund zijn.
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llad ik lieber dezen viecselijken slaj; met oveilceFd! Maar
zou liet eene zoo gioote misdaad zi]n , ter re^lertijd Ie sterven ?
<( Ik weet met wat ik wil
. Morgen zal ik het u zeggen. Leef wel , Cliarles »

Den volgenden dag, omslieeks iniddcrnaclit, sloitte George
doodsbleek en LloolsliooKls in zijnc kamer. IIij lict de deur
open en keek van tijd tot lijd naar den Irap, dien Inj van
daar zien kon. Daarop zette liij zich aan zi]ne schiijflafel
en stelde las de volgende iegels op het papiei :
« Ik had gisteren willen afreizen ; nu is het geen tijd meer
daaitoe. Iloor, wat ei voorgevallen is
Geduiendc den dag
geschiedde er nicls bijzondeis, dan dat ons Luis met ledig
was van bezoekers Naauweli]ks was ik tien minuten in mijne
kamei , of ik hoorde het geluid van voetstappen op de schelpen vooi het huis. Ik trad vooiziglig aan het venster, en
zag den jongen A. met de oude vertiouwde van Mary nadelen. De nacht is zoo helder, dat ik hem herkennen moest.
Hij was het. De onde geleidde hem naar de vertrekken van
Mary Hij ging binnen en zij veiliok. Ik ijlde dadelijk
naai beneden en sloot de (rapdeur. Hij kan er nu met uit,
zondei dat ik hem zie of met hem spreek. Ik zal hem opzoeken. Ik moet hem van aangezigt tot aangezigt te gemoet
tl eden , — zij hebben er mij toe gedwongen. . . . Ik kan
niet meer met verschooning handelen
<iGi) zult deze regelen ontvangen, er gebeuie wat ei wille.
De sleutel, welken ik in dezen brief dot, opent niijii schrijf-

57
kisijc. Bewijs mij de laatste vriendschapsdicnst, en voer
mijne laatste begeerte uil, die gij daar vinden zult. Vergeel mij niet, mijn vriend!»
Nadat hij den brief verzegeld en liet adies er op geschreven had , nam bij een kistje met pistolen en begaf zich met
rassche schreden naar de kamer zijner vrouw, waar zijne
oogen ,'ianstonds oj) de zware venstergordijnen vielen , die blijkbaar zoo even digtgemaakt waren. Mary stond uiterst verlegen midden in de kamer, en zag baren man aan.
« Verwacbltet gij mij 7 » vroeg hij.
«Neen , waarom 7 Wat bcleekent dal 7 Het is loch anders uwe gewoonte niet, eeue vrouw zoo ruw te bejegenen. »
u Gij behoeft voor u zelve niets te vreezen. »
«Ik heb ook niets te vreezen. »
«Zijl gij daar zoo zeker van7» vroeg hij honend.
«Gij zegt het immers zelf, en voor hel overige heb ik
uw woord, dat gij houden zult, en zulks stelt mij gerust. »
« Ik heb u zekerlijk mijne onverschilligheid en de vrijheid
beloofd. Meent gij dal 7 Maar hebt ook gij de voorwaarden
niet geschonden 7 n
M Ik geloof het niet. »
«Mary, gij hebt alles vergeten, zelfs uwe opregthcid —
eene deugd, die zelfs uit de puinen der andere dikwijls nog
te voorschijn komt. »
«Maar welke oprcgtheid verlangt gij ? Zal ik u mijne
geheimen opdringen? Iladt gij mij gevraagd, ik zou u niets
verzwegen hebben. »
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(I Als ik u gevraagd had 7 Zoudt gij liet ihans wagen te
antwoorden 7 »
<i Ja , George, n
'I Gij zoudt het wagen 7 » vroeg Geoige.
« J a , laat mij spreken, daar gi] er mij nu eenmaal toe
uifgenoodigd hebt. Ja, ik bemin eindelijk, en ik word bemind, en dank er God met waime hanen voor.»
«Dat is voldoende,» antwooidde George koel. «Gij hebt
eindelijk den loman, waai naar gij zocht, en gij zijt voldaan.
WeLu! Maar hebt gij ook aan de ontknooping gedacht on
die vooizien 7 »
(1 De ontknooping 7 » vroeg Mary. . . .
« I k . . . , ik weet nicf
»
Dit zeggende, nam zij uit haren boezem den kleinen gouden sleulel en leikfe hem aaizelend aan George loc, die verbaasd zijne vrouw aanzag, Iciwijl deze lagchend vervolgde:
«Gij Iwijfell 7 . . . . De roman is gcschievcn
Wilt
gij hem welligt nog eenmaal lezen 7 »
Zi) wees op een paket biieicn , welke op do tafel lagen.
«Wat IS d a t ? » vioeg Gcoige, terwijl hij haas(ig naar de
brieven greep, u Mijne blieven 7 Mijne brieven aan Charles 7 Om Gddswil , spreek!»
«De zaak is zeer eenvoudig,» zeidc de jonge viouw.
« H i j , aan wien gij de brieven schreeft, zond ze mij, zoodia
hij die gelezen had. Deed hij onicgt? Ili) heeft u zekeili]k
A en aden, maai zij maakten mij zoo gelukkig! Ik schieef
ook aniwooidcn op ieder dezer biievcn, want ik hoopte, dat
er toch eens een dag komen zoude, waai op. . . Daar zijn zij. »
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Gcui;;c stond ccn (ijJ laiijj ontiocid en sprakeloos; eindelijk
giiij; Il ij echter haaslig naar liet venster en zeide:
«Maar wat ik niet mijne eigene oo^rn gezien heb 7 En
dan do verrader, die liier verborgen is 7 »
«Is een vriend,» antwoordde Charles, terwijl hij van
achter het gordijn te voorschijn trad.
«Zijt gij het?» vroeg George verbaasd. «Gij 7 groolc
God , liet is Charles ! n En tevens, vatte hij hartstogtelijk de
hand zijns vriends.
« J a , ik ben het,» antwoordde Charles lagchendc; «zijt
onbezorgd. Uw hartstoglelijke bricF van den Isten verschrikte
mij; ik wilde hem zelf overbrengen, daar ik een toeval of
de langzaamheid der mail vreesde, en kwam nog juist bij
lijdsj om den uwen van den 8sten hier te ontvangen, die mij
nog meer deed vreezen. . . . Gij hebt mij voor A. gehouden ,
niet waar 7 Een enkel woord over hem, George.... of liever, herhaal gij,» vervolgde hij, zich tot Mary wendende,
«de geheimvolle woorden , welke gij gisteren avond in de
gezclschapszaal tot hem zcidet. Dat zal wel voldoende
zijn. »
Mary viel dadelijk in:
«Ik zcidc lot hem: zoo lang ik alleen uwc dwaasheden
zag en door dezelve leed , liet ik u rustig uwen gang gaan ;
thans echter stoort gij cenc rust, waaraan mij meer gelegen
is dan aan de mijne, en dus verzoek ik u ernstig : ga heen. . .
George , om Godswil, spreek , zeg dat gij mij gelooft. »
George stond met het hoofd op do pianino geleund, het
gelaat naar den spiegel gewend, maar met zijne handen bo-
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dekt. Hij antwoordde niet. Mary zcide dus liallluid en op
smartelijkcn toon tot den vriend :
«Gij ziet h e t , . . . . hij vergeeft mij niet, ik heb zijn trots
Ie diep gekrenkt. . . . Nu zal hij mij haten. »
Cliarles ging naar George toe, en boog zich over hnm heen,
alsof hij met hem wilde spreken ; op eens trok liij hem echter snel de handen van voor de oogcn, en noodigdc hem, het
in tranen badende gelaat naar Mary te keeren ; terwijl hij zcide:
<( Keer u om ; zoo moet zij u zien. »
Mary kon nicis anders zeggen dan : « hij bemint mij ! »
en George sloot haar in sprakeloozc verrukking in zijne armen.
Paramaribo, Augustus 1853.

DR GRIJZE TOOVENAAR.
C f (4-

Of liel ccne sind, ren dorp of cpn vlek is, waar het verliaal, (lat «ij (hans willen inedcdcelcn , voorviel, weten wij
niet; de naam van die plaals is ons zelve onbekend, even als
die van het werelddeel, waailoe zij behoort; alleenlijk kunnen
wij zeggen, dat hel eene uitverkorene plek der aarde scheen,
rijk aan natuurschoon, ovcrsiroomd van de zegeningen des
Almagligcn; men kan zich ter naauwcruood liefelijker plaats
voorstellen : statige bosschen , ruime vlakten , tiolsche bergen en vruchtbare dalen wisselden elkander af. Honderdvoudig was veelal de oogst, dien de landman mögt inzamelen van
het door hem uitgestrooide zaad , en het geboomte ging doorgaans gebukt onder den rijken last van rijpende vruchten.
De duizende, j a , tien duizcnde bewoners van dit zoo rijk gezegende werelddeel, mogten zich bevoorrcgt noemen , en elke
dag noodigdc hen met verdubbelde kracht uit, den Gever
van al dat goede luide Ic loven en te prijzen.
Op een van die liefelijke morgenstonden, waarvan nagenoeg elk sterveling den indruk gevoelt, en die soms gevoelens
en gewaarwordingen opwekken en te weeg brengen , ter naauwernood te beschrijven, wandelde een grijsaard, met een eer-

62
waardij; voorkomen en indrukwekkende gclanisirckkcn, langs
den oever eencr zachtvlietendc rivier , omzoomd mcl frissclio
jiroene nraszoden, en prijkende met (alloozc en veelkleurige
veldbloemen. Aan zijne zijde bevond zich een jonfjcling, omtrent vierentwintij; jaren oud, rijzig; van j;cstal(e en krachlig van voorkomen , met een schoon gelaat en donker bruine
oogen, die van geestdrift en levenslust schilferden.
Beide wandelaars waien bewoners van de door ons beschrevene plaats; de ware naam van den grijsaard kende niemand ,
— men was gewoon, hem de Grijze Toovenaar of de Oude.Profeet te noemen. De jongeling hcellc Godfried van Dissclland.
« Hoe ook gewoon , aan uwe woorden geloof Ie slaan , » sprak
de jongeling , « o Oude Profeet! kan ik niet met uwe gevoelens
instemmen. Nogmaals vraag ik , waarom moet de toekomst
voor ons verborgen zijn ? waarom mogen wij heden niet welen , wat morgen gebeuren z a l ? . . . Neen, ons is on regt geschied. Die wetenschap zou ons het leven op aarde aangenamer en gelukkiger maken. . . . »
«Gij dwaalt, mijn zoon, » antwoordde de Oude Profeet.
«Kennis Ie dragen van de toekomst, zou den mensch het
leven op aarde ondragelijk maken. Geloof mij , de vreugde
zou hare zoetste vruchten hebben verloren , en liet lijden
zou dubbel ter neder drukken. Vermetel is hot van u , o jongeling ! in de verborgcnheden Gods te willen indringen, en
Zijne handelingen Ie berispen. God beeft het wel gemaakt!
Lijd en zwijg! Geloof met vertrouwen, en wacht met kinderlijk geduld den levensloop af, dien uwen Schepper u afgegcbakend beeft. »
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« Maar ziet gij dan niet, mijn vader! » hernam de jongeling , ongeloovig het hoofd scliuddcndc, op Ircurigen loon,
« lioe de onzekerheid mij thans doet lijden ! Eén Wilt in de
toekomst geslagen, zou mijne füllering- doen eindigen; de
waarheid , hoe treurig ook , zou mij minder doen lijden. Gij
weet, hoe ik Ernesline bemin; hoe vurig ik vei-lang Ie welen,
of wederliefde mij len deele valt. llonderdc uren is zij van mij
verwijderd ; weken , ja , welligt maanden moeten er voorbijgaan , eer ik in staal zal zijn, haar met mijne liefde bekend
Ic maken, en haar Ie snieekcn mijn hart en mijne hand Ie
willen aannemen ; angst verleert mij de borst, — ongeduld
brengt mij bijna lot vertwijfeling; het leven is mij ondragelijk ! — Neen , ik kan en zal mijne woorden niet intrekken ,
en herhaal hetgeen ik vroeger zcide : Waarom heeft God den
mensch het vermogen onthouden , om in de toekomst te kunnen zien ? »
«Omdat het n , js alle stervelingen rampzalig zoude maken , » sprak de grijsaard , met ongeduld en op bestraflenden
loon. «Dwaas en zondig is het van u , u aan dergelijke
denkbeelden over te geven, en te gelooven , dat God den
mensch datgene zou onthouden hebben, wat hem weldadig
konde zijrt ; j a , het is beleedigend voorde Godheid! Opstand
van het maaksel tegen deszelfs Maker! Maar welaan,»
zoo vervolgde hij na cenig zwijgen , op somberen loon , « u
geschiede naar uwen wensch ! De magt, om in de toekomst
Ie kunnen zien, zult gij bezitten; van morgen ochtend af
aan , zal niets meer voor u verborgen zijn ; voortaan zult gij
heden welen, wat morgen gebeuren zal. Doch eenmaal zal
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het berouw aan uw harl knagen, — liet leven zal u een last
worden , — duizende malen zal u deze stonde voor den geest
komen, — gij zult haar vervloeken, even als den wcnscli, dien
gij uiltet, — mijne profetische woorden zullen n als een oordeel
legenklinken, — gij zult wenschen nimmer geboren Ie zijn en
uw beslaan vloeken. De vrede uwer ziele zal u ontvlieden,
rust en geluk zullen voor u niets dan schaduwen zijn. Wee!
wee! wee uwer! o , dwaze jongeling!.. . . Tien jaren later
zullen wij elkander op deze zelfde plaats wederzien ; dan zal
uw eigen mond mij toeroepen : Grijze Toovenaar! gij hebt
gelijk gehad! Wee mijner! dat ik aan uwe profetie geen
geloof sloeg. »
De grijsaard zweeg, en liet het hoofd afgemat op de borst
zinken; — eene diepe zucht ontsnapte hem. Met eenen blik vol
medcdoogen staarde hij Godfried aan, als gevoelde hij berouw over helgcne hij gedaan en gesproken h a d . . . . De jongeling scheen geheel verstomd. Zijn gelaat was marmerbleek
geworden , en ccnc huivering beving hem ; angstig blikte hij
rondom zich; — het scheen alsof hij in strijd was, woorden
van ontzetting of \an dank te moeten uitbrengen. Die toestand hield ecnige minuten aan. Toen trad het beeld van
Erncsline hem \oor den geest, en het wit der ontroering op
zijn gelaat, werd weldra verdrongen door het purper der
blijdschap.
«Morgen zal ik welen of zij mij bemint,» liop hij halfluid in verrukking uit, en de armen naar den grijsaard uilstekende, vervolgde hij:
« Dank ! goede vader ! dank voor uwe weldaad! »
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De Profeet zag Iiem weemoedig aan en sprak op treurigen
toon :
« Arme dwaas ! gij dankt mij voor iets , dat gij als weldaad beschouwt , en hetwelk u eenmaal ten vloek zal verstrekken, n
« Toch niet, mijn vader , » hernam Godfried , op nieuw
ongeloovig aan des grijsaards woorden, cc niet ten vloek,
maar ten zegen zal mij de kennis zijn , mij door u geschonken. Ik vrees niet, maar wensch mijzelven geluk , u heden
ontmoet te hebben. Maar zeg mij , hoe komt het toch , dat
gij eerst beden eenen wensch hebt vervuld , dien ik u reeds
herhaalde malen bekende te koesteren ? »
cc Omdat ik niet altijd de magt bezit, mijne tooverkracht
op dergelijke wijze uit te oefenen. Slechts ééa dag in een
geheel jaar ben ik daartoe in staat, en dan bepaalt zich dit
nog tot vier personen. De eerste moet alleen zijn, de drie
anderen moet ik bij elkander ontmoeten; leeftijd noch kunne
sluiten iemand uit. Wanneer die dag is aangebroken , verlaat ik des morgens vroegtijdig mijne woning. Den eersten
persoon, dien ik alsdan ontmoet, valt het lot der betoovering
ten deel. Nadat ik heden eenen geruimen tijd had rondgewandeld, ontmoette ik u. Wat er verder gebeurd i s , weet
gij. Wie de drie anderen zijn zullen, weet ik niet; want
hoewel ik in staat ben, een ander de toekomst te voorspellen
of te betooveren , zoo ken ik gelukkig mijn eigen toekomstig
lot niet; alleen weet ik, dat wij elkander tien jaren laler hier
weder zullen ontmoeten ; dat heeft mij den blik doen zien,
dien ik in uw toekomstig lot mögt werpen.
5
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<i Maar kom, laten wij ons hier onder de schaduw der
boomen nederzetten,» vervolgde hij, terwijl hij op eene
nabijzijnde bank ging zitten, en Godfried wenkte zijn voorbeeld Ie \olgen. «Wij zullen onder bet beschouwen der
overschoone natuur, de komst van het drietal afwachten, dat
ook heden de kracht der betoovering zal ten deel vallen.
Een voorgevoel zegt mij , dat zij niet lang meer zullen loeven. »
Zich overgevende aan hunne eigene gedachten, had het
tweetal, zoo verschillend van leeflijd en voorkomen , een
kwarlieruurs naast elkander gezeten, toen naderende \oclstappen
hen te gelijker lijd deden opzien , en hunne blikken ontwaarden
op eenmaal drie jeugdige meisjes, in luchtig morgengewaad
gehuld. Arm in arm wandelden zij langzaam voort, en door
het vrolijke en onschuldige gcdartel, waaraan zij zich overgaten, schenen zij den giijsaard en den jongeling niet te
zien, gingen hen slilzwijgend voorbij, en zeilen zich, niet
verre van hunne zitplaats, op het grasperk neder. De Giijze
Toovenaar wenk Ie Godfried, zich stil te houden, en gaf hem
door teekehen te kennen, dat hij het drietal ongezien wcnschte
gade te slaan.
Het was een betooverend schouwspel, die drie jonge meisjes, die in schoonheid en bevalligheid schenen te wedijveren;
de koele en fiissche morgenlucht tooide bare wangen met
eenen helder rooden gloed; haie oogen schitterden van
dartelheid en levenslust; de eenvoudige mousselinen kleedjes,
die hare ranke leden omsloten, wedijverden met de sneeuw
in witheid, en verkregen eenen verhoogden glans door den
gloed der steeds rijzende zon. Zii annRcn en lachten heurte-
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lings, plukten bloemen, bestrooiden er elkander mede of
vlochten er kransen van, waarmede de eene de andere tooide;
dan weder verhaalde eene van haar cene historie, waarnaar
de anderen luisterden , of zij openbaarden hare gevoelens over
het eene of andere onderwerp of voorval. Zoo van het eene
lot het andere overgaande, waren zij er toe gekomen, hare
geliefkoosde wenschcn en begeerten te openbaren. Tot nu
toe hadden de Grijze Toovenaar en Godfried met zeker welgevallen , ja ïclfs met bewondering het schoonc drietal gadegeslagen : thans luisterden zij met verdubbelde aandacht en belangstelling.
De gelijkheid, die eene oppervlakkige beschouwing in de
jeugdige schoonen deed opmerken, verviel alras, door de bijzondere wijze, waarop elk harer hare hartewenschen bekend
maakte. Rosalia, de jongste, eene blondine, met zachte
blaauwc oogen , verklaarde, dat zij niets meer begeerde dan
een stil huiselijk letcn, in bet bezit ecner goede gezondheid,
de liefde harer betrekkingen en getrouwe vrienden. Laura en
Philippine lachten haar uit, om den eenvoud harer wenschen,
en zeiden onbewimpeld, dat zij met zulk een alledaagsch en
eenvoudig leven moeijelijk tevreden en nooit regt gelukkig
zouden kunnen zijn. De geestdrift, waarmede Laura sprak,
terwijl zij de kastanjebruine haren uit de oogen wegstreek,
bevestigde al te duidelijk den inhoud harer woorden, toen zij
verzekerde, dat zij geen groot er geluk kende, dan in het bezit
te zijn van uitstekende talenten : zij wenschte eene stem te
hebben , zóó buitengemeen schoon , dat men ter naauwernood
er de weêrgade van kon vinden; haar gezang moest elkeen
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Icn loppunt van bewondering brengen. Vreemde landen wilde
zij zien; vorsten en vreemde volken moesten baar booren, en
door liaar talent in verrukking worden gebragt; de nleuwspapieren moesten baren naam vermelden, en in lof over baar
uitweiden ; haar roem moest de gebecle bescbaafde wereld
vervullen, terwijl lauwerkransen, geschenken en eerepalmen
haar in ruime mate moesten ten deel vallen.
Pliillppine vatte hel woord op toen Laura zweeg, en hare
gitzwarte oogen sehitterden van buitengewoon vuur, toen zij
sprak. Zij was opgestaan, en trachtte zich zooveel mogelijk te
verheffen en eene voorname houding aan te nemen,
«Mijne wenschen zijn wcêr geheel anders,» zeide zij.
«Rijkdom, stand en grootheid zoude ik wenschen Ie bezitten.
Zonder dat, geloof ik niet, ooit op aarde gelukkig Ie kunnen
zijn. Titels en schatten zijn in mijne oogen de grootste voorregten op aarde. Tc kunnen heerschen over velen , magtig
en groot te zijn , te worden ontzien en te kunnen bevelen ,
dat zou 'ik wenschen, zoo men mij vroeg, wat mij gelukkig
kon maken. Ik zou willen reizen , vreemde landen en plaatsen bezoeken, bals, concerten en soirees bijwonen. Het
denkbeeld, mijn gcheele leven in deze afgelegene plaats, zonder merkbare afwisselingen te moeten doorbrengen, verwekt
dikwerf verveling en ontevredenheid bij mij; ik gevoel mij
dan ongelukkig en misdeeld, en vraag bij mij zelve, hoe of
bet komt , dat God onze wenschen zoo onbevredigd laat; dan
mor en klaag ik, en eindig met te weenen van ongeduld.»
«Ook ik denk menigmaal zoo,» vervolgde Laura , eveneens
opstaande. «De vervulling van die wenschen, welke onwil-
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Ickeuiij; in ons opwellen, zal ons loch vooizekci liet (jioolsle
ßcluk kunnen aanbicngen, het onvcivuld bli]ven iliei vuriß
gckoesteide begeerten, houd ik \oor cene te koit doening
aan ons aaidsch geluk. Ook ik roep dikwijls moedeloos en
vcidiietig uit
Waai om loch laat God onze innige wenscheu
meestal onbevredigd "^ »
«Omdat Ui) het beste weet, wat schadelijk of bcvoiderhjk
voor uw geluk kan zijn,» spiak de Grijze Toovenaai, die
reeds vroegci opgestaan , en onmeikbnar nader bij gctieden was.
«Wee hem!» vervolgde hij op piofetischcn loon, de icgterhand jdcglig opheffende, «wee hem, die de handelingen
des almagtigtn en wijzen Gods beiisj)t, en die dooi onteviedeiiheid Hem Zijne talloozo weldaden met ondank beloont • »
IJij zweeg en slaaide het ontstelde diielal met zacht verwijtende
blikken aan. De jeugdige schoenen wilden hem ontvluglea ,
dotli 'uj wenkte haai te blijven, op eenc wij^e, die geen
tegenstand gedoogde. Zij bleven dei hak e staan en bogen het
hoofd, als Vleesden ZIJ nogmaals den onlzagwikkenden blik
van den Piofecl te zullen onimoetcn.
«Vleest niets,» hei nam de grijsaaid op beinotJigenden
toon, «u zal geen leed geschieden. Mijne eciste woorden
hebben u schiik aangejaagd, de volgende zullen uw hart vau
blijdschap snel lei doen jagen. liet smartelijk gevoel, dat ik
in mi] voelde opgewekt, toen ik u de builenspoiigsle wenschcn
hoorde openbaren, en wooidcn van onleviedenhcid en wrevel
hoorde uilen, terwijl ik geloofde dat liefde, tevicdenheid en
onschuld huisvestten in het bc\allige en schoonc omhulsel,
(lat mijne wogen boeide cii mijn liait •»deelde, deed iiiij in
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drift ontslclcn en u toornig toespreken. Docli , vreest niels,
licriiaal ik, gij ziet in mij geen gestreng regter, maar oen
vriend. Gij kent mij , en weet mijnen naam : Grijze Toovenaar.
De beteekenis van dien naam is u eveneens bekend , en lieden
zult gij er zelve de uitwerking van zien. Een enkele dag,
in elk jaar, is mij de magt der beloovering gegeven , en wel
juist van dmag; ik zal daarom die magt op u uiloefenen: uwe
wensclien zullen vervuld worden. Van morgen af aan zult
gij de uitwerking mijner beloovering ontwaren, en moeten
bekennen, dat de Oude Profeet geen logenaar is. Rosalia, gij,
wier eenvoudige wcnscben van de reinheid uws harten getuigen , en die voorzeker welgevallig in de oogen van God zuUen
zijn! gij zult nimmer dit liefelijk oord, dat uwen voet zoo
boeide, behoeven te verlaten ; huiselijk geluk, vrede, liefde en
vriendschap zullen u (en deel vallen. Grootheid, magt en
rijkdommen, zoo vurig door u begeerd, Pliilippine, zullen n
geworden ; terwijl gij , Laura , door uw uitstekend talent, de
algemeene bewondering en lallooze lauweren zult verwerven. »
Hij zweeg, en liet den tooverstaf, dien hij boven de hoofden der verbaasde meisjes gezwaaid had , met de hand naar
beneden vallen ; zijne gelaalslrekken kregen eene geheel andere
uitdrukking; het was, alsof hij berouw gevoelde over de gedane betoovering. Hij staarde het drietal weemoedig aan,
en vervolgde op somberen toon :
«Of gij , door het vervuld zien dier wenschen , gelukkig
zult worden, zal ik niet beslissen ; de toekomst zal zulks
moeten bevestigen; mijn hart wenscht en bidt u het goede
toe. Vaarlwcl! eenmaal zullen wij elkander wederzien; dan
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zullen uwe eigene lippen naar waarheid kunnen mcdedcelcn ,
wat liet lot u heeft doen ondervinden , en wat de ondervinding u heeft geleerd. »
Eer dat het jeugdige drietal in staat was, zich van hare
verwondering Ie herstellen, had de Giijze Toovenaar haar verlaten; en toen zij het spraakvermogen hadden Icrug gekregen,
uitten zij eerst woorden van verhazing en ontzetting, daarna
van blijdschap en bewondering. Twijfel kwam er niet in
haar op , zij kenden den Ouden Profeet, en wisten dat zijne
betoovering nooit faalde , in weerwil zij te voren nimmer opgemerkt hadden, dat hij dergelijke wensclien had vervuld,
evenmin als dat de dag, wnarup hij loovcrkracht bezat, haar
bekend was. Opgewektheid tot het voeren van een geregeld
gesprek , scheen thans niemand te gevoelen. Zonder afspraak
maakten zij zich gereed te vertrekken, waarna zij, diep in
gedachten verzonken, den weg naar de stad insloegen. Zelfs
Godfried, die vol verhazing het tooiiecl had gadegeslagen,
scheen de eenzaamheid te verkiezen , boven het gezelschap
der drie bekoorlijke meisjes. Hij groette haar stilzwijgend,
en sloeg een zijpad in , dat eveneens naar de stad zijner inwoning heenleidde.

Het ochlendlicd der juichende vogels mischte door het geboomie, terwijl het purperen morgenrood de aarde vrolijk
bescheen, en met veelkleurige linten overtoog. De eerste
stralen der opgaande zon drongen door het venster, waarvoor
Godfried Disselland slond ; zijn gelaat schitterde van vreugde
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en in zijne oogcn parelden tranen van dankbaarbeid en gevoel. Met de handen zaämgevouwen, blikte hij naar den
wolkeloozen hemel , en halfluid sprak hij : » Heb dank , o
mijn God ! voor Uwe liefde en goedheid J Emesline bemint
mij ; eenmaal zal zij de mijne worden; een zoon en eene
dochter zal zij mij .schenken , en in het bezit, van dien dubbelen zegen , zullen wij hoogst gelukkig zijn. Niels zal onze
rust en vrede kunnen storen. Heb dank, o mijn God! wat
is Uwe liefde groot! Hoe onschatbaar is het voorregt, in
de toekomst te kunnen zien; al heeft de Grijze Toovenaar de
kennis van mijn toekomstig lot bij mij beperkt tot op drie
jaren , toch gevoel ik mij boven alle mijne medestervelingen
bevoorregt ^ en zal ik het leven dubbel kannen genieten:
cerslelijk in de verwachting, en ten tweede in de werkelijkheid. Gisteren nog de onzekerheid, en de toekomst blikte
mij akelig en somber tegen; thans zijn de nevelen opgetrokken , en de zekerheid, dat eene blijde toekomst mij wacht
en geluk zal aanbrengen, doet mijn hart van vreugde opspringen. Heil mij! Gezegend zij de Grijze Toovenaar!»

Op den middag van dienzelfden dag was Ilosalia aan de
zijde van hare geliefde en zorgzame moeder, en tegenover
haren zoo algemeen geacht en vader gezeten , zich bezig houdende met eenigen handenarbeid, en aandachtig luisterende
naar datgene, wat haar vader uit het voor hem liggende
boek voorlas , toen de eenige vrouwelijke bediende het vertrek binncnli'ud , en haar eenen brief overreikte. Na zicli
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ovcriuigd te hebben, dal liij iiidurdand aan liaar gei igt was ,
vroeg en Terkree(j zij van hare ouders verlof, denzelven in
hunne tejjenwoordigheid Ie openen en te lezen. De donkere
blos, die bij het lezen weldra Iiaic wanden kleurde, en de
ontroering die haar beving , gaven duidelijk de belangrijkheid
van den inhoud te kennen. Zij gaf hem aan hare ouders
over, en nadat beiden zich niet den inhoud hadden bekend
gemaakt, teekende insgelijks beider gelaat blijdschap en verrassing , en niet zonder gegronde oorzaak ; want, hun eenig
en zoo geliefd kind , werd door een braaf, geacht en beminnelijk jongeling ten huwelijk gevraagd. Zij allen kenden
hem, en hadden hem lief. Hij behoorde, even als llosalia ,
tot ecne deftige burgerfamilie , en bekleedde eene eervolle en
winstgevende betrekking in de maatschappij , welke hem dubbel in staat stelde, in de behoefte van een huisgezin te voorzien. Rosalia achtte Eduard Veldcrman hoog, en sedeit lang
beantwoordde zij zijne liefde met opregte wedermin. Den
volgenden dag mögt zij zich zijne gelukkige verloofde noemen,
en eenige maanden later volgde zij hem naar het echtallaar,
om pleglig als zijne gade te worden ingezegend.

De plotselinge dood van hare taole, maakte Philippiue op
eenmaal rijk; hare bloedverwante had haar tot eenige erfgename van hare groole rijkdommen benoemd, maar zij had
er tevens uitdrukkelijk bij bepaald, dat hare nicht zich, na
het in bezit nemen der erfenis, moest \estigcn in het land en
de slad waar zij gewoond had , en haren inirek nemen op hel
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prachtige kasteel, waar zij bijna haar geheele leven doorgchragt had ; waar zij ook gestorven was , en waar haar stotTelijk overschot in den grafkelder (er ruste werd gelegd.
Philippine aarzelde geen oogenblik , om aan de laatste begeerte te voldoen van eene bloedverwante, wier dood haar
gecne reden tot droefheid, maar wel tot blijdschap gaf. Zij
had haar nooit gezien, en hoorde zelfs zelden iets van haar,
veel. minder, dat zij ooit eenig bewijs van liefde en toegenegenheid mögt ontvangen. Het rouwgewaad dat zij droeg,
bad zij alleen aangedaan oni de algenicene mode Ie volgen,
en omdat het toch passend was, toor eene rijke crflante in
den rouw te gaan. Haar hart juichte van vrolijkheid, dewijl
zij hierdoor een gedeelte van de uitspraak des Grijzen Tuovenaars bevestigd zag; — het andere zoude nu ongetwijfeld
ook wel volgen.
De toebereidselen tot het vertrek werden met den meesten
spoed gemaakt, zoodat zij weldra haar vaderland verliet, om
hetzelve met een ander land en eene andere luchtslreek te
verwisselen. Het afscheid van hare betrekkingen kostte haar
ecnige tranen, die weldra opgedroogd weiden door de blijdschap, over het vooruitzigt van de toekomst, die haar wachtte.

Laura ontwaakte, den dag na de beloovering, reeds vroegtijdig, en geheel bezield met de haar gedane belofte; zij had
van den Grijzen Toovcnaar gedroomd, van schouwburgen en
concerten, van toejuichingen en lauwerkransen. Zoo haastig
mogelijk maakte zij haar ochtend-toilet in orde, ging naar
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beneden, plaatste zich voor de piano, en ving aan een van
hare moeijelijkste zan{j8tukken te zingen. Doch, zij was ter
nnauwernood begonnen, of zij uillc eene kreet van verbazing,
wierp zich op de knieën, en riep in vervoering uil:
«o Heilige Profeet, heb dank! Mijn vurige wensch is
verhoord geworden; gij hebt mij niet bedrogen!»
Het geluid van hare eigene slem had die ontroering bij
haar te weeg gebragt; dat geluid , gisteren nog zoo zwak en
dof, was nu zoo kraehlig, helder en welluidend, dat zij
zelve er als betooverd door was geworden. Zij zette zich op
nieuw voor de piano, en begon andermaal Ie zingen, thans
niet om zoo ])lolseling Ie eindigen, maar om het eene stuk
na het andere te zingen; — het was haar, alsof zij in
hooger sfecren leefde; zij scheen niets van hel haar omringende Ie bemerken, in weerwil er genoeg om en nabij haar
voorviel, dat hare aandacht konde opwekken. Hare ouders,
broeders en zusters, verrast op het hooren van zulk een
schoon gezang, waren allen naar de kamer gesneld, waar
Laura zich bevond. Als aan den grond genageld , bleven zij
sprakeloos rondom haar slaan; zij konden in het eerst niet
gelooven, dat het werkelijk Laura was, die zong, en het
kostle hen moeite, zich van de waarheid te overtuigen. Het
duurde niet lang, of de huisbedienden kwjimcn ook annloopen,
zelfs eenige naasie buren; elkeen was even opgetogen en verrukt. Toen zij eindelijk zweeg , duurde het nog eene wijle,
eec iemand een woord spreken kon. Laura stond eindelijk
van haren zelel op, en wierp zich luid snikkende in de armen
van hare even onirocrde moeder.
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Toen yij zicli hersteld hadden, volgde ci cene verkljiing
van de ééne, en duizende gelukwenschingen van de andere
zijde. Hoe ineci men zich o^eituigde van den ommekeer m
Laura's stem en geheel muzikaal talent, hoe men de vcrhaziug van het algemeen klom , de gehecle plaats liarer inwoning
gewaagde ci van, haie woning was dagcli]ks opgepropt vol
met bezoekers , bewonderaars en nieuwsgierigen , lot dat zi]
besloten had , de wijde wereld in te gaan, en zich m het
publiek te doen hooien. Terwijl de loebereidselen tot de
kunstieis weiden gemaakt, oefende zi] zich, zooxeel zi] kon,
om, zoo mogelijk, haar talent te volmaken Beni]d dooi
velen, en vergezeld dooi h.ue ouders, veiliet zij weldra hare
gebooiteplaals, om eene nieuwe, vooi haar nog onbekende
wereld in te tieden, in de stellige overtnigin,;, dat geluk
bevestigd te zullen zien, wat zij zich altijd droomde, te zullen
genieten, wanneer zi] de loopbaan volgen kon, die thans
vooi haar geopend was

Juist tien jaicn na de ecistc ontmoeting van den Giijzen
Toovenaai en Godhied \an Disselland, tieffen wi] ditzelfde
paar op dezelfde plaats weder aan. Eerstgenoemde scheen in
al die ]dien met verouderd te zijn hij had nog hetzelide
belangwekkende en kiachtige voorkomen van voorheen, hoewel
de zilveren kians des ouderdoms zijnen schedel sierde. Laatstgenoemde daarentegen, was tei naauwernood te heikcnnen.
Vierendertig zomcis waren ci oter zijn hoofd gegaan, en hi]
gtkek iccds een ,;ii)saai(l, \an Icii minste zestig ]aien oud
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Zijne eertijds fiere {jfslalle was gebogen ; zijne scliillcrcnde
oogen slondcn dof, en waren diep in hunne kassen gezonken ;
zijn gelaat wns bleek, mager en geheel vervormd; diepe
rimpels hadden zijn voorhoofd gegroefd , en zijn mond werd
bij afwisseling door billerc en smartelijke trekkingen verwrongen. Uij was naast den Grijzen Toovenaar op eene bank gezeten; hel hoofd hing afgemat op zijne hijgende borstj beide
handen rnsllen moedeloos op de knieën.
«Ik heb niet geleefd!» sprak hij met eene holle, akelig
klinkende stem, — «ik heb tien levensjaren door geworsteld, prijs gegeven aan de vreeselijksie folteringen der ziel,
smartelijker te doorstaan , dan alle de pijnen en k\^ellingen
van de werktuigen der gehate inquisitie. Honderd duizendc
malen heb ik mij onze eerste ontmoeting en uwe profetie
herinnerd : ik heb het uur mijner geboorte gevloekt, en meteen de dwaze en zondige begeerte, die ik koesterde, eene
wetenschap te willen bezitten , welke aan God alleen toekomt,
en den mensch diep rampzalig maakt; — wroeging en naberouw knaagden aan mijn geweien, omdat ik eenmaal zoo
zondig en vermetel was , de wijze handelingen des Allerhoogsten te berispen, en ontevreden te klagen, dat God den
mensch onregt deed, door hem de toekomst verbolgen te
houden. Wee! wee! wee mijner! Waartoe heb ik geleefd?
Om te zondigen en te lijden ! O , heilige onwetendheid!
welk een onwaardeerbare schat zijt gij voor den zwakken
sterveling . . . . »
Handenwringende gaf hij zich cenigc oogenblikken aan de
grootste wanhoop over, die den Grijzen Toovenaar deed huive-
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ren en tranen onlloktp. Woorden van troost kon liij niet
bedenken; hij vatte hem slilzwijgend hij de handen, trok
hem naar zich toe , en knelde hem in de armen. Dit bewijs
van hartelijke deelnemin? scheen Godfried goed te doen. Zijne
wanhoop bedaarde allenf[s, en loste zich o|) in eenen stroom
van tranen. Met meerdere kalmte hervatte hij daarom een
kwartier later het gesprek, nadat hij andermaal plaats had
genomen.
<( U in duidelijke bewoordingen te beschrijven , wat ik in
die tien jaren geleden heb , is mij niet moegelijk , » zoo vervolgde hij. — « Ik wil u alleen eene korte schets van mijnen
treurig^ levensloop geven, die u in slaat zal stellen, u een
duidelijk denkbeeld Ie kunnen vormen , van de martelingen
die ik doorstond. In de eerste dagen dat ik de kennis, om
in de toekomst te kunnen zien , bij mij ontwaarde , gevoelde
ik mij overgelukkig, en ik bejammerde het zelfs, dat uwe
wijsheid die kennis lot op drie jaren vooruitzien beperkte.
De drie eerste levensjaren welke mij wachIIen , voorspelden mij
niets dan geluk en vreugde. Ernesline beminde mij; weldra
zou zij de mijne worden; de huwelijksplegligheid zou met
luisterrijke en vrolijke feesten gevierd worden ; de achtereenvolgende gcbnorlc van Iwee kinderen , een zoon en eene dochter, zou ons huweli]ksgeluk, zoo niet \olmaken, dan toch
verhoogen.... Dit alles bedwelmde mij, als het ware; ik
dankte God voor Zijne goedheid, en zegende uwe tooverkracht. — Doch, helaas! deze begoocheling duurde niet
lang, — de wetenschap, welke mij een zegen toescheen,
werd mij weldra tot een vloek , — en is het tot heden ge-
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bleven. Ik mögt nouit ongestoord geluk genieten, of regt
iTolijk zijn.; liet zoetste des levens was mij voortaan met alsem doorm'engd , en, om mijn inwendig Jijden niet aan mijne
betrekkingen en tuenden mede te deelen, moest ik een
huichelaar worden ; terwijl mijn hart van smart ineen kromp
over de toekomst , genoot ik het heden met een lagchend
gelaat; tciwijl mijne ziel weende, schertste mijn mond ; bewust van hetgeen volgen zou en volgen moest, troostte ik gade,
kinderen en betrekkingen met datgene, wat nimmer gebeuren
zou. Zag ik iemand aan li*chnmelijk lijden piijs gegeven,
dan sprak ik hem van beterschap, hoewel ik wist dat de
dood hem ten gravc zou voeren ; ging een ander onder aardsche zorgen gebukt, dan troostte ik hem met blijde uitkomst,
in weerwil ik zag, dat zijn val weldra volgen zou; ik had
hen op eenmaal de schellen van de oogen kunnen ligteu,
doch , daar ik door eigene ondervinding wist, hoe de kennis
van het toekomstige deed folteren, zoo gevoelde ik, dat het
wijsheid en barmhartigheid was, hen in de zoo troostrijke en
weldadige onzeke'heid te laten.
«Twee maanden na uwe betoovering, veranderden op eenmaal de visioenen, die mij begoochelden en verrukten, en
met eiken dag wisselden die visioenen zich af, altijd drie
jaren vooruit. Ik werd tot mijne smart gewaar, dat Ernesline, die thans eene bloeijende gezondheid genoot , en die
ik weldra mijne gade hoopte te noemen, maanden lang aan
eene kwijnende ziekte zou lijden , die haar , in den bloei des
levens, van mijne zijde zou rukken. De kinderen, die mij
door het huwelijk zouden geschonken worden j zouden haar
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beide viocgiijdiß, als erfgenamen linier kwaal, volgen naar
liet land der ongestoorde vreugde, waar geen geween en gellag zijn zal, en waar alle tranen zullen worden opgedroogd.
((Woorden zijn te zwak, om de gewaarwordingen te beschrijven, die mij voortdurend bezielden en slingerden. Toen
ik Ernestine , blozende van gezondheid, en schitterende van
schoonheid, als bruid aan het hart drukte, was het, alsof mij
de ademhaling benomen werd , en alsof mij de borst met dolken werd doorstoken. — Bij de geboorte mijner kinderen,
had ik, in plaats van het geluk der vadervreugde Ie genieten,
mij in vertwijfeling door zelfmoord het leven kunnen benemen; de eerste kus, op de leedcre lipjes der zuigelingen,
deed mij huiveren; de eerste vadernaam, door de lieftallige
kindermond geuit, sneed mij als een tweesnijdend zwaard
door de ziel; hun vrolijk gelaat ontlokte mij tranen, — hun
kinderlijk gedarlel maakte mij diep weemoedig.
«Elke smart, elk treurig verlies deed mij honderdvoudig
lijden : in het vooruitzigt en in de werkelijkheid. Mijn geheelc leven was vergald ; alles had zijn glans verloren; —
ongestoord genieten werd mij vreemd, — de rust des harten , de vrede der ziel, ontvloden mij weldra. Mijne haren
vergrijsden in mijne jeugd ; mijn ligchaam werd als gesloopt;
mijne levenslust als vernietigd; mijn bestaan walgde mij.
Somwijlen gelooide ik krankzinnig te zullen worden. Eenigen
verklaarden mij voor gek ; anderen schreven mij een bezwaard
geweten toe, — en mijne lieve en lijdende Ernestine beklaagde mij, zoo lang zij op aarde bleef, en sprak weenende
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van ligchamclijk lijden ^ van tering of kanker. . . . Ik maakte
haar nimmer dceIf;enoote van de vreeselijke waarheid ! . . . .
« Gevoelde ik mij {jencigd om vriendschapshetrekkingcn aan
te knoopcn, dan volgde het berouw wcidia, want mijn vooruilzlendc geest ontdekte ras, dat ontrouw en valschhcid
mij len deele zouden vallen. — Drong het medelijden mij ,
om aan den een of anderen ongelukkige cene aahnoes uit te
reiken, of ccne weldaad te bewijzen, dan wist ik meestal te
gelijker tijd, dat ondank mijn loon zou worden. — Elke handelsonderneming had zijne illusie voor mij verloren ; het wel
of kwalijk slagen was mij vooraf bekend. — Werd ik in een
klaaghuis geroepen, dan glinsterden achter het rouwfloers
mij dikwijls de bloemen en feesten der vreugde tegen, en het
droevig geween der omstanders misie den gewonen indruk op
mijn hart. — In de feestzalen , onder zang, dans en vrolijk
geschater, blikte mij meermalen, lusschen de bloemenkransen en festoenen, het akelige en zwarte van het rouwfloers
tegen, dat weldra het voornaamste deel der feestvierenden
zoude omhangen worden, en dat, ter vervanging van de
schitterende verlichting en bloemenkransen, het vrolijke aanzien van de feestzaal, in een treurig, somber verblijf zoude
veranderen. Op de gelaatstrekken , thans blozende van vreugde
en genot, zag ik hel doodclijk bleek der droefenis en ontroering, terwijl de liefelijke glimlach door pijnlijke trekken en
tranen vervangen werd.
«Doch, genoeg over dit alles. Ik geloof, dal gij genoeg
vernomen hebt, om u de mate van mijn lijden (c doen kennen , e n u te doen zien, welk een ellendig leven ik geleid
6
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heb. Geen blijdcr stonde zal er voor mij aanbreken dan die,
waarin il liet uur van mijn sterven te weten zal komen.
Dagelijks bid ik God^ dat die laatste stonde weldra moge aanbreken, waarin ik verlost zal worden van een leven en lijden,
bijna te moeijelijk om te doorstaan, en te zwaar om te dragen.
Maar, belaas! die vcrlossingsure is nog verre af; meer
dan drie jaren zal ik dit ellendig bestaan nog moeten doorworstelen , hoewel ik zelf ter naauwernood begrijp, hoe mijn
uitgeput ligchaam en afgematte geest nog zoo lang zullen kunnen
bestaan. Doch, Iaat ik liever zwijgen! Morren en klagen
verzwaart mijne schuld voor God ; ontevredenheid met de beschikkingen des Allerhoogsten, en buitensporige begeerte naar
cene kennis, die de Hoogste Wijsheid ons met liefde onthouden heeft, maakte mij zoo diep rampzalig. Ik heb mijn
treurig lot ten volle verdiend! Mijne misdaad is te groot,
dan dat zij verget en w o r d e ! . . . . »
De beklagenswaardige Godfried zweeg. Hij had zijn kort,
maar treurig verhaal geëindigd; hij staarde als wezenloos voor
zich, en scheen onvatbaar voor de tronsiredc, welke de diep
getroffen grijsaard hem toevoegde. — Er volgde een langdurig en akelig stilzwijgen, dat eindelijk door Disselland zelvcn
werd afgebroken.
« En weet gij mij niet te zcgßcn , wat er geworden is van
de drie jeugdige schoonen, die, tien jaren geleden, ge'ijk ik,
door u bctooverd werden ?» vroeg hij eensklaps, met ecne
plotselinge beweging het lioofd oprigtendc, «want, hoewel
in slaat zijnde, drie jaren vooruit te kunnen zien wat gebeuren zoude, niet alleen hij mij, maar ook bij hen, met wie
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ik omgang Iiad , zoo is mij toch nagenoeg alles ontgaan, waf
niet bepaaldelijk lot mijne omgeving behoorde. »
«Ook haar is het eveneens gegaan als l i , » was het antwoord des grijsaards. «Twee harcr hebben de treurige gevolgen van hare buitensporige wenschen en ontevredenheid
moeien ondervinden. Geslingerd door vele wederwaardigheden,
zijn zij bijna gelijktijdig in de plaats harer geboorte teruggekeerd. Zij zelve hebben mij hare lotgevallen verhaald; ik
zal trachten; ze u in korte bewoordingen mede Ie doelen.
Daarna zal ik u in persoon de woning van Rosalia binnenleiden, om u zoo doende ook met haren levensloop bekend te
maken.»
cc Pliilippine verliet, zoo als gij weet, spoedig deze plaats.
Zij bereikte ecnige maanden daarna het kasteel harcr lante,
alwaar zij met alle mogelijke onderscheiding ontvangen werd.
Men stelde haar zeer spoedig in het bezit van de erfenis, die
hare gedachte nog verre overtrof. De goederen, die aan het
kasicel grensden, waren uitgestrekt en zeer vruchtbaar, met
vele pachthoeven bebouwd, en rijk aan bosschen. Ilct kapitaal,
haar nagelaten , was zoo groot, dat een vorst er ccne hofhouding van had kunnen aanleggen; hare verbazing klom van dag
tot dag. Zoo vele rijkdommen had zij nooit geloofd Ie zullen
bezitten ! . . . .
c( De tijd, die tot het dragen van het rouwkleed bestemd
was, bragt zij in afzondering op haar kasteel door. Doch,
hoe stil zij uiterlijk dien tijd doorbragt, — inwendig was het
er verre af, dat zij rustig was. Neen , duizenderlei gedach-
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Icn slingerden haar gemoed; het was haar niet genoeg rijk
Ic zijn, zij begcerac meer. Haar eenvoudige naam moest
plaats maken voor eeaen schoon klinkenden en adellijken titel.
Maar, hoe tot dit alles te geraken, dit was de groote vraag,
die haar gestadig bezig hield. Zij was jong en schoon, dat
is waar, maar juist daarom kon zij zich niet onverzeld in
de wereld begeven. Dikwijls zocht en vond zij troost in de
gedachte, dat er reeds een gedeelte van de beloovering was
uitgekomen, en dat het overige wel volgen zou. Haar vertrouwen werd dan ook niet te leur gesteld: eerder dan zij
zelve dacht, mögt zij zich gravin Beek van Lichtenstein
noemen... .
«Doch wie was de graaf Beek van Lichtenslein? Waarom
besloot zij, met hem cene cchtverbindlenis aan te gaan ? . . .
En was zij gelukkig als g r a v i n ? . . . . Genoemde graaf had,
0|) het tijdstip toen Philippine, na den rouwlijd, voor het
eerst de wereld intrad, den leeftijd van zesenvijftig jaren bereikt , en behoorde tot een eeuwenoud adellijk geslacht. In
zijne jeugd werd hij een schoon jongeling genoemd, —thans
bood zijn uiterlijk weinig bekoorlijks meer aan. Eertijds woonde hij in de rcsidcniie , bekleedde hoogc ambten aan het hof,
en mögt zich rangschikken onder de gunstelingen en viienden
van den rcgerenden monarch. Ilij was zeer gezien bij de
dames , had vele liefdesavonturen gehad , doch ging nimmer
een wettig huwelijk aan; pracht en weelde had hij lief, even
als de Faro la fel, waardoor hij allengs het grootste gedeelte
van zijn scliitlcrcnd \ermogcii verloor, hetgeen hèm ten laatste
noodzaakte, nagenoeg al zijne bezittingen Ie verkoopen, ter
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voldoening der schulden , die zijn hoogmoed niet gedoogde Ie
hebben, — ambicn en bedieningen neder te leggen, zijnen
vorstelijken vriend vaarwel te zeggen , en zich terug te trekken naar het kasteel, dat hij loen bewoonde, en dat de
ccnigc vaste bezitting was, welke hem restte.
« Onder de vele bezoekers, die Philippine op haar kasteel
ontving, bekleedde de graaf eene zeer voorname plaats, en
wel ten gevolge van zijne titels en zijnen adellijken naam.
Hoewel zij nist bekend was met zijne bedoelingen , ontving zij
hem steeds met de hoogste onderscheiding, en was er niet
weinig trotsch op , zulk een hoog- aanzienlijk nabuur in hare
woning te mogen ontvangen.
«Ten spijt van alle jeugdige aanbidders, die de schoone
rijke erfgename dagelijks omringden, schonk zij liare hand
aan den ouden graaf. Niet, omdat zij hem lief had, want
zij gevoelde zelfs ccnigen afkeer van hem , welke zij moeite
had te overwinnen, — maar omdat zij, door liet aangaan
van dat huwelijk , het toppunt harer wenschen kon bereiken,
en dientengevolge hoogst gelukkig hoopte te worden.
«Het huwelijk werd weldra met den meest mogelijken
luister gevierd : schitterende feesten volgden elkander op. De
eenvoudige Philippine genoot het buitengewone voorregl, zich
weldra Ie mogen noemen: gravin Beek van Lichtenstein!
Hare prachtige equipages schitterden met een gekroond wapen;
bedienden, in rijke liverci, omringden haar, en duizenden,
niet in staat om in haar jeugdig hart te kunnen lezen , benijdden haar den ouden graaf, den adellijken naam en de
grootc erfenis.
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«Na du ccrsie maanden van Iict liuwclijk op liet Laslctl
Ie hebben dooigcbiagt, besloot de (jiaaf, ziel/ op nieuw in
de residentie te gaan leshgen.

Plulippine was als op{jelo,;cn,

zij werd aan den \oist en de voistin voorgesteld, bezocht daarna
dikweif het hof, zag zich op lalloozc groolc gezelschappen
genoodigd, weid bewonderd, ge\leid, gcadoieeid,

en dooi

jonge minnaars, die haren cclitgenoof bespolleden , met liefdesbetuigingen laslig gevallen.

Ten laatste werd zij zelve

>ciliefd op eenen zcei sclioonen, j o n g e n , doch liglzinnigcn
graaf, en wel zoodanig, dat zij weldia bcsptuide , dat zi] de
inwendige l u s t , die zij inct zoo\cel moeite getracht had te
•veikiijgen, geheel vciloieii had.
« D e echtgenoot, dien z i j , om de vei helling, % elke zij door
hem m de weield genoot, had lecien lespecleien,

veikiecg

thans een geheel aiidei aanzien in li.iie oogcn. het vcisehil
van leeftijd begon haai te h i n d e i c n , zijne gebreken werden
haar duidelijker,

hoe meer veigehjkingcn

zi) lusschcn hem

en graaf Eckbert maakte, zi] \ond hem dagelijks leelijkct ,
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makkelijk do oveiluiging, dat liefde, bij hunne eclilvcrbiiidtcnis, van de zijde dei- vrouw is acliterfjeblevcn , en dat alléén
bijoügmei'kcn, haar lot een ongelijk huwelijk deden besluiten.
Doch , hoeveel oude dwazen er ook reeds bedingen werden ,
wij twijfelen er niet aan , of do toekomst zal hun nog vele
lotgcnooten schenken — of het mögt zijn, dat de grijsheid
meer met de wijsheid vergezeld mögt gaan , dan zij lot heden bij
velen , helaas, gedaan heeft! — Doch ter z a k e . . . . De verbodene
liefdesbelrckking lusschen graaf Ëckbert en gravin Beek van
Lichtenstein , werd van dag tot dag inniger , en kon niet langer
verborgen blijven, noch voor de wereld, noch voorden oude»
echtgenool. Op hevige twisten en verwijlingen volgde eene
openlijke echtscheiding, juist toen do ligtzinnigc graaf de
residentie verliet, om zich naar eene der Overzcesche Bezittingen te begeven, liet gerucht van het voorval, en een blik
in de toekomst, hadden hem tot dit besluit gebragt. Philippine zag zich dus op eenmaal voor altijd gescheiden van haren
hoog adellijken echtgenoot en van haren schoonen minnaar.
« Diep vernederd , en schuldig als zij was , bleef haar niets
over, dun zich terug te trekken op het kasteel harcr tante,
CU zich over te geven aan overdenkingen omtrent het verledene, en aan de zorg en oj)leiding van haar ecnig dochtertje,
dat den naam van Beek vau LiclUensteiii niet toekwam ,
en dien van haren vader, graaf Eckbert, niet openlijk dragen kon noch mögt. Leed , wroeging , schande en naberouw
tastten haar prikkelbaar gestel zoo gevoelig aan , dat zij weldra de prooi werd cencr uitterende ziekte. Kort vóór dat
zij haar einde voelde naderen, drong een onoverwinnelijk
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vei langen liaar, naar liet vaderland terug te kccren. Een ige
maanden na hare aankomst, on(sliep zij ni liarc geboorteplaats, en thans rust zij scdcit acht dagen in helzelfdc giaf,
waar hare ouders haar eenigen tijd \roeger vooraf gingen.
Gelukkig dat haic groole fortuin, welke zij naliet, haar
dochtertje liet \oorregt schenkt, eenmaal onafhankelijk te
kunnen leven , indien ten minste eerli]ke \oogden het trouw
administreien en rei lijk \ooi haar bcnarcn.»

l)e levensschets \an Phillppinc was geëindigd. Godfiicd en
de grijsaaid bewaarden eenigen lijd het stilzwijgen. Toen
hernam de laatste het woord, en vroeg :
«Hebt gij aan den toet van den groeten berg niet eene
blinde bedelaiCS zien zitten ? » en op liet bevestigend antwoord,
vervolgde hij: « Welnu ! .dat is Laura, de jeugdige schoone,
die tien jaren geleden , hier op deze zelfde plaats , u zoowel
als mij , door hare bekoorlijkheden boeide; dat is de hoog
veieerde zangcies, wier naam eenmaal op aller lippen
zweefde; die in een uur duizende harten van gcesidiift deed
kloppen; die een talloos publiek, in opgewondenheid, daterende
toejuichingen ontlokte, en door luie bewonderaars als op de
handen gcdiagcn werd, en Ier naauwcinood in slaat was, het
getal der latiwerkianscn Ie noemen, welke haar als een regtmatig offer aan haar kunstlalcnt op de slapen werden gedrukt.
Dat is de aangebedene kunsicnaies, die door tallooze minnaais oiniingd, de scliillcrendc aanbiedingen tan edelen en
grooten met ontcrschillighcid van de hand wees, dic on-
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noemelijke sommen ffouds verdiende, maar ze even ligtzinni};
verspilde, als zij ze gemakkelijk (jcwonncn liad. J a , ook
Lama's vmige wcnschen zijn vervuld geworden ! mijne betoovering heeft liare uitwerking niet gemist, alhoewel zij
Laura, in plaats van, zoo als zij hoopte, gelukkig, diep
rampzalig maakte.
» Haar zeldzaam talent, en de daardoor ingeoogstc roem ,
maakte haar trolscli en opgeblazen , zoo dat zij onder de vele
bewonderaars weinig vrienden vond; heden viel haar nijd en
afgunst, morgen laster ten deel; cigcnbelangzuchligen vleiden
haar , en door laaghartigen werd zij bedrogen. Vertrouwende
op eigene wijsheid, achtte zij goede raadgevingen van welineenenden gering; meencnde , dat haar talent haar nimmer
verlaten konde, bekommerde zij zich niet over de toekomst,
versmaadde goede voorzorgen , en vond spaarzaamheid kleingeestig. Zelfs het huiselijk leven en de huiselijke genoegens,
die eertijds het dak der reeds ontslapene ouders aanbood, waren
haar vreemd geworden ; het goud en de geschenken, die haar
zoo rijkelijk toestroomden, deden haar allen arbeid nalaten,
en elke inspanning , die geene betrekking op de kunst had ,
minarhicn ; Icdiggang kreeg zij dus lief. Te midden van al
haren roem en voorspoed, zou men in de kunstenares ter
naauwernood dezelfde Laura van voorheen herkond hebben.
Zij leefde zoo geheel alleen toor de wereld en haar genot;
aan kuiitt, pracht, groolhcid en vermaak wijdde zij zich onverdeeld toe. Zij kwam zelden tot nadenken , zoo als eertijds, en zoo zij Int al eens onwillekeurig deed, dan schrikte
n\ van ziciizelve, en zij zocht zich door hel een of ander af
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Ic leiden, en zoo doende eene rust Ic vinden, die Iiart
en geweten kon bedwelmen en in slaap wiepen, doch
gcene kalmte aanbrengen. Uet ontwaken, zoo nabij, zou
vreeselijk zijn , de wroeging en het naberouw nog vreeselijker.
« Eene heerschcndc ziekte, die zoovele slagtolFers len grave
sleepte, wierp ook Laura o[) het ziekbed , en hield er haar
weken, ja maanden aan gekluisterdj een hevige brand deed
haar de keel en de tong opzwellen; zweren, zoo pijnlijk,
overdekten haar gansclic ligchaam, het gelaat niet uitgezonderd , zelfs de schoone oogea niet. Uet was een verschrikkelijke toestand voor de kunstenares, — eene bezoeking,
naauwclijks uit te slaan. Hoe misvormd en akelig zag zij
er uit! hoe hulpbehoevend lag zij daar, in dat prachtige
slaapvertrek, onder de zijden dekens, en achter de geborduurde gordijnen ! Alleen vreemden en loontrekkenden omringden haar. Niet door liefde en teederheid werd zij verzorgd ,
maar door de eigenbaat, mei den blik op groote belooningen
gevestigd.
« « Wat zal hier het einde van zijn ? » vroeg de rampzalige lijderes dikwerf aan zichzelve. «Wat moet er van mij
worden?» zuchtte zij met een angstig voorgevoel.
II De pijnen bedaarden allengs , en de ziekte week , doch
niet geheel; de gevolgen der kinderziekte waren verschrikkelijk.
De hoog gevierde zangeres Laura, had hare schoonheid , hare
sten» en haar gezigt verloren, en met deze de vrienden , die
zij meende Ie bezitten , en op wie zij gesteund had In dagen
van leed en rouwe.
II In het begin harer ziekte, werd haar hólcl als over-
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stroomd met bezoekers, maar zoodra liet vcrpeslende, aan
deze zielte zoo eigen, zicli verspreidde, bleven zij allen we;;,
en (oen liaar lijden van zulk ccncn langen duur was, begon
men zicli aan haar gemis te gewennen; andere kunstenaressen
Iraden in hare plaats op, en al was het talent van deze zoo groot niet
als dat van Laura, men vergenoegde er zich mede, en toen
het driedubbele ongeluk , dat haar trof, algemeen bekend
was, beklaagden haar duizende monden; — soiices, gezelschappen, publieke plaatsen en dagbladen gewaagden er van ,
doch niemand dacht er aan, haar troost en hulp aan Ic
bieden , die zij thans zoo ruimschoots noodig had. Zij hecd
het nooit kunnen, noch willen gelooven, dat kunstenaars, in
dagen van grootheid en roem , voor hunne eigene toekomst
moeten zorgen, want dat de huldigende wereld hen, in dagen
van nood , deu rug toekeert; — zij moest het thans onderbinden , en er de wrange vruchten van plukken.
«Eenc akelige onverschilligheid maakle zich van haar
meester, nadat zij zich haar ongeluk, in den gcheclcn omvang , voorgesteld en eigen gemaakt had ; zij bleef onbezorgd
en onnadenkend voortleven, tot dat al het geld, dat zij had,
verteerd was. Toen begon zij allengs hare bezittingen te
verkoopen : goud, zilver, diamanten, meubelen, enz., lot dat
zij nog maar zooveel overhield , om de reiskosten naar haar
\aderland Ic betalen. Zij verlangde naar hare geboorteplaats
weder te kcercn , zonder zelve goed te welen waarom, want
haar geest vcrslomplc, en haar dcnk\erniogcn scheen deszells
grenzen bereikt Ie hebben; ccnc soort van wczcnlooslicid over\iel haar. Nu en dan heelt zij oügcnblikkcn van gezond ver-
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stand, en in ceii van die oogcnblikkcn heeft zij mij hare
levensgeschiedenis medegedeeld. Zij, die eertijds haai {joud
met milde hand uitstrooide, en geen nooddiufdge ongetroost
van zich liet gaan, leeft tlians van gebedeld brood, en woont
in cene schamele hut, \crlaten van elkeen, misvoimd en
wezenloos.
«llampzalijje Laura! het stervensuui, wclligt nog zooverre
af, zal haar alleen lust kunnen aanbrengen.'. . .. i)
Godfiied was diep getroffen ovei het verhaal van den giijsaard , een traan van medelijden ontviel zijne bijna uitgeweende oogen, en ecne diepe zucht ontsnapte zijne boist.
Hij kruiste de armen oicr elkander, en blikte sombei voor
zich heen.
« Kom , laat ons naar Rosalia's woning gaan, » sprak de
Oude Profeet, het somber stilzwijgen afbiekende
Godfiied
gaf zijn welgevallen over dit voorstel te kennen, stond o p ,
en volgde den giijsaard stadwaarts.

De wandelaars hielden weldra stil \oor eene eenvoudige,
doch nette woning, en na aangeklopt te hebben, weid hun
de deui spoedig geopend. Tic dienstmaagd herkende naauwclijLs den Giijzen Toovenaai , of zi] noodigde hem uit, haai
naar de huiskaniei Ie volgen, zij wist het, hoe haic meesteics hem hoogachtte, en hoe welkom haar zijne zeldzame bezoeken waren De aanblik van den vreemdeling verschrikte
haai wel, en deed haai cenig^ins huiveien , maai zij dacht
lu) IS in goed gezelschap , en zal daarom welkom zijn
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Voor het geopende venster, in den luin uitziende, en prijkende met potten welriekende bloemen , was Rosalia gezeten ,
met haren jongslcn lieveling, die twee jaren oud was, op den
sehoot. Zoodra zij de bezoekers gewaar werd, nam zij het
sclioone knaapje op den arm, en trad hen te gemoet, om hen
met hare gewone vriendelijkheid te begroeten, en hartelijk
welkom te heeteu.
Nadat Godfried en de grijsaard op de aangebodene stoelen
waren gezeten, en ook zij hare plaats weder had ingenomen,
maakte de Grijze Toovenaar haar bekend met den naam van
dengenen, die hem vergezelde.
Rosalia ontstelde zigtbaar, en kon hare oogen ter naauwernood vertrouwen. Zij meende een oud man voor zich te zien,
en huiverde op de gedachte, dat dit dezelfde schoone jongeling was, die , tien jaren geleden, eerst vierentwintig zomers
doorleefd had. Het spraakvermogen scheen haar begeven te
hebben; rood en wit wisselden elkander op hare wangen af.
«Mijn aanblik ontroert u , mevrouw!» sprak Godfried op
somberen toon. «Zulks verwondert mij niet, het verhaal van
mijne lotgevallen zal u doen sidderen.... Herinnert gij u
de voorspellingen \an den Profeet? Welnu, zij zijn alle
bevestigd geworden, bij mij, zoowel als bij Philippinc en
Laura. Wij zullen u later alles vertellen. Ik bid u , deel
mij thans uwen levensloop mede !. . . . Gij zult mij daarmede groot genoegen doen !»
«Volgaarne voldoe ik aan uw verlangen,» antwoordde
Rosalia, verwonderd over de vraag van den lijdenden vreemdeling. «Met weinige woorden kan ik daaraan voldoen,
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want mijn levensloop was zcct eenvoudig, en kenmerkte zicli
niet door vele afwisselingen. Na mijne echtverbindicnis met
den braven en goeden Eduard Veldcrman, waren wij steeds
fjelulkiß en vergenoegd met een eenvoudig Iiuiselijk leven.
God schonk ons vier kinderen, waardoor ons geluk verhoogd
werd, en waarvoor wij Hem vurig dankien , terwijl wij aan
hun welzijn dagelijks alle onze zorgen wijden. Mijne goede
vrome moeder leeft nog, en deelt met ons deze woning.
Vader zagen wij, eenigc jaren geleden, ten grave dalen.
Langen lijd hebben wij dit treffend verlies betreurd, en lot
heden nog, houden wij zijne nagedachtenis in eere. liet
was Gods wijsheid , die hem ons ontnam , daarom morden wij
niet, evenmin als bij tegenspoeden, die ons treffen; ziekte
kluisterde nu den een, dan den ander aan het krankbed. Vertrouwend baden wij God om kracht en uitkomst; onze verwachting
werd niet te leur gesteld, — bemoedigd schreden wij voort,
en verheugden ons in elkanders liefde en toegenegenheid.
Aardsche schatten vielen ons niet len deel, maar de toeneming
van het huisgezin vermeerderde tevens de zorgen ; met zuinigheid en overleg zijn wij er lot heden goed doorgekomen ,
en onbevreesd gaan wij de toekomst Ie gemoet. Al kunnen
wij gcenc buitengewone uitgaven doen, toch bezitten wij, zoo
God mijnen Eduard het leven spaart, ruimschoots datgene , wat
wij noodig hebben, om in de behoeften van het hui.igczin
te voorzien , en voor de opvoeding van onze kinderen te zorgen.
« Ziedaar, mijnheer! alles wal ik u kan mededcelen. De
voorspellingen van den Grijzen Toovcnaar zijn bewaaiheid geworden : huiselijk geluk, tevredenheid, liefde en vriend-
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schap vielen mij tol heden rijkelijk (en deel, en dagelijks
danken wij God, met oprcgt erkenlelijkc harten , voor Zijne
liefde en trouw. Wij zijn te vreden, en noemen onszelvcn
benijdenswaard. n
Zij zweeg, en drukte haren lieveling met warmte aan hare
borst, terwijl tranen van gevoel in hare oogen glinsterden.
Eenige minuten later werd de deur op nieuw geopend. Rosalia's eerwaardige moeder trad binnen, gevolgd door hare
drie kleinkinderen , een jongen en twee meisjes. Zij hadden
eene wandeling met grootmoeder gedaan, en zagen er regt
blozend en frisch uit. Met voorbijzien van de bezoekers,
snelden zij vol blijdschap naar hunne bekoorlijke moeder, en
verdrongen elkander , om haar juichende de bloemen te geven,
die zij in het veld voor haar geplukt hadden, en waarvoor
zij beurtelings eenige hartelijke kusjes ter belooning ontvingen.
Terwijl dit liefelijke (oonccl Godfried boeide, en voor
eenige oogenblikken eigen leed deed vergeten, trad ook Eduard
Velderman de kamer binnen. Na de bezoekers beleefdelijk
gegroet en hartelijk welkom te hebben geheeten, omhelsde
bij moeder, vrouw en kinderen, en scheen er ter naauweinood
meer aan te denken , dat er vreemdelingen in het huisvertrek
waren.
Terwijl het geluk in zijne oogen schitterde, vroeg hij de
beide beeren lagchende verschooning voor zijne onnadenkendheid , nam daarna eveneens plaats , bood hen ververscliIngen
aan , luisterde met belangstelling naar de verhalen van Godfried en van den Grijzen Toovenaar, en geleidde hen bij het
heengaan, diep getroffen, tot aan de buitendeur.
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Terug komende, vond hij zijne gade weenende; hij omhelsde haar Icederlijk , en heiden verheugden zich innerlijk ,
dat zij zich nimmer hadden overgegeven aan buitensporige
wcnschen , aan morrende klagten, en aan Gods heiligheid bcleedigcnde berispingen. Zij beklaagden de slagtoffers van
eigene dwaasheid, dankten hunnen Schepper voor Zijne zegeningen , baden om een rein en eenvoudig hart, en namen
zich voor, hunne kinderen op te voeden in nederigheid, deugd
en onschuld, Ier eere van dien God, die alles met onberispelijke wijsheid heeft ingerigt, — Wiens liefde niet genoeg
te roemen is, — Wiens grootheid door het heelal klinken
moet, en gepredikt wordt door de ganschc Schepping.
Paramaribo, Oclober 1855.

CHflISTI.NA VAN GOGH.

DE MUZIJKKAMER.
Eene concertante uit » la Muette de Portio! «.)

^
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Kenl (jij dat gevoel, dal ons bcloovert, en, als het ware,
ons zelve en het ons omringende doet vergeten ? die oogciiblililicn van verrukking, waarin men slechts een zicleleven
leidt? Een leven, dat ons geheel bedwcliftt, dat ons geboeid
houdt, onzen geest van de aarde losrukt, en als op nrcndsvleugelen naar hoogcr spheren verplaats!, terwijl de gedachten
onbelemmerd rondwaren, en de verbeelding den lossen teugel
viert?
De Goddelijke muzijk alleen kan ons die oogenblikkcn van
zelfbegoocheling schenken! — Heerlijke muzijk — stemme
Gods op aarde , hoe lief heb ik u ! . . . .
Trillend voelt men de melodiën in het diepste der ziel indringen , en daar met hare droefgeestige harinonicn zich oplossen in een ongekend gevoel, — een gevoel, dat ons behccrscht, en reinere denkbeelden in ons doet ontwaken. De
geest is alsdan verhelderd, — de ziel baadt zich in zuiver
genot. Gelijk de morgenkocltc haren vcrlVisschcuden adem
7
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door bet gcboomlc doet ruischcii, en door het heen en wcêr
wiegelen zijner takken, de zaclitstc klaagtoonen ontlokt, zoo
ook ruisclil er ecnc stemme in onze ziel, welke ons edeler
gewaarwordingen schenkt, — onzen geest van zijne kluisters
ontheft, en, onder de zachtste aandoeningen, in een leven
verplaatst, zoo zegenrijk, vol genot en zalige vervoering, dat
een mijmerend, droefgeestig gevoel daardoor bij ons wordt
opgewekt, en tranen ons ontvallen. Het droefgeestige dier
aandoeningen is niet te min als cenc dier hersenschimmen,
welke , bij ccne ongekende bekoorlijkheid , elke snaar in ons
binnenste trcfien, en al onze zenuwen geweldig beroeren.
Als wezenloos starende, blijft men aan,cenc en dezelfde plaats
geboeid, en terwijl men werkluigelijk londom zich waart,
smaakt men een leven vol genietingen , . . . onberekenbaar
van w a a r d e , . . . l>el toppunt zijner wenschen ! Het zijn de
zoele en wegslepende toonen der muzijk, die deze reine genietingen , die kiem des levens , in ons doen ontwaken . . . .
en vaak lispelt ons cene zachte, liefelijke stemme toe: «Gij
zijt , o mensch! tot edeler doeleinde geschapen; eene hoogere
magt verhief u boven dit gewone, aardschc leven, en edeler,
zuiverder gevoelens, de waarachtige kenmerken van onze verwantschap met God — zijn u weggelegd! Beloon u waardig,
naar Zijn I»eilig beeld geschapen te zijn — verdoof het opicgle bciouw over uwe zondige ondankbaarheid niet; stort
vrij uwc tranen daarover; doe uwc stille verzuchtingen
demoedig stijgen naar den troon des Allerhoogsten; poog
liefde te betrachten; wees l i e f d e . . . . Gods kind! Dat uw
geestdrift met al haren gloed blake voor den Schepper aller
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dingen, en uw frcvocl zicli ook jcjjcns uwc mcdesleivclin<;cn
openbare ' . . . »
Ziedaar, wat ik gedoelde , toen ik, op ecncn Zondagmorgen, in de muzijkkamei van mijnen vuend G.
. gezeten,
m de veriukkcli]kste overdenkingen verdiept was, terwijl im]n
gemoed deze opwekkende gewaai wordingen genoot.
liet moge eene dwiasheid zijn of niet, maar de dag des
Ileeien komt inij geheel andeis vooi , dan de ovciige dagen
dei week, deze Zondag nogtans, had toot mij iels ongewoon
bekoorlijks, — de mtuui zelve scheen van haren ai beid Ie
luslen, het licht dci zon kwam nii) veel hcldeider voor. De
vogelen huppelden, daitelende en tjilpendc, van lak lot lak,
alsoF ook zij juichende den dag des Hccien wilden vieicn
Kortom, alles was in harmonie' builen zoowel als binnen,
de blik uit het geopende vensier, op den smaakvol aangelegden tuin, bood een heerlijk schouwspel aan, — zacht bewogen zich blad en bloem, heerlijk geklemd dooi de schulerende zonncstialen van het Tiopisch gewest, — scheip
leckenden zich de schaduwen onder hel gtboomle, en schenen
do vermoeiden lot lusten Ie nood igen IIoc ticITcnd verkondigde dit alles Gods grootheid en almagl, — hoe noopte het
lot aanbidding en bewondering — Doch nu een blik in de
kamer zelve, alwaai de sireelendsie inclodien vvcÄrgalfndcn,
ook daai stemde alles tot vrede en genot. Ilaimonic lieerschic
in al het aanwezige, — een enkele blik in het londe geslagen, schonk de oveituiging, dat de bewonei van dit vertrek, verfijnde smaak en helde tot kunsten en wetenschappen
bezit, — de meubelen waien rijk maai eenvoudig, en niet
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ovcriollijj; de wanden prijklen met l)ce]dtenisscn van door
hunne talenten uitmuntende mannen en vrouwen; kusten van
ßoden en kunstenaars vertoonden zich hier en daar aan het
opmerkzaam oog. Boven de prachtige piano stond de fraai
gegoten buste van Apollo; tegenover het beeld van den
Muzengod vertoonde zich de kunstig gewerkte becidtcnis van
Beethoven, op een muzijkkasije gepinalst, als de stoute volgeling van den groeten Muzengod , en als beschermheer van
den inhoud der kast.
Voor het muzijkinstrumcnt was een bevallig jong meisje
gezeten , Brigctta gchcelcn ; zij was niet schoon , maar zag er
beminnelijk uit, en uit hare donkere oogen straalden gevoel
en zachtheid ; haar zwart en glanzig haar was met zorg opgemaakt, en het wit mousselinen kleedje, dat haar tooide,
getuigde van eenvoud en smaak.
Naast haar, stond mijn vriend G . . . . , voor een niuzijklessenaar; hij begeleidde het liurdijke spel der jeugdige
pianiste met zijn voortreffelijk vioolspel , en vormde het tot
een verrukkelijk geheel. Het stuk , door hem verkozen , was
nit de bekende opera : la Muette de Portici. — Wie kont
dit meesterstuk van den onsterfelijken componist n i e t ? . . . .
Muzijk, die mij beurtelings opwekte en ter neersloeg, — d i e
mij nu in bewondering opgetogen deed zijn , en dan sidderen
deed van gevoel.... Den ongevoeligen komt welligt een
glimlach van minachting op het gelaal, bij de gedachte,
dat een man van gevoel weent, bij het hooren van muzijk. . . .
lach vrij , en laat mij het gevoel! . . . . Ik beklaag u van
ganschcr harte. Gij kent geen zuiver genot, — uw gevoel
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IS Jood, dood als het j;iaf! Ik beklaa,'; u Ic meer, daai ik
den invloed en du kracht dei inuzijk ken, en hoogschat.
llccili]ke muzijk, sicniine Gods! hoc liefheb ik u ! . . . .
Mi]nc \Cl bedding voeidc mi] teiug naar de geliefde vi lenden niijnei jeugd, naar die plaatsen, «aai wij in onbezonnenheid dartelden van levens\ieugdc. Ook toen zagen wij
die zelfde Muette de Pot het opvocien. — Toen schaamden
WIJ ons de tranen, die onwillekeuiig onze oogen bevochtigden, (hans bloos ik bi] de gedachte aan die scha.imte.
Ecne aaneenschakeling van gebeui tenissen vei loonde zich
aan mijnen geest — dooi de heiinneiing aan vervlogene dagen. — Eene soinbeie wolk oveitoog mijn nog jeugdig voorhoofd , ontvillekcuiig \estigdc ik mi]ne oogen op de concerterenden. — Zi] waien juist aan het gebed gcnadeid, —
lieffend schitterde hiei de vioolparli) — liefelijk de accoordcn
der piano. — »Zou ook Inj , zou ook zi] bidden ? » vroeg ik
mijzelven af — «En zoo zij in het bidden \ ei diept zi|n, veiIiooi dan hunne bede. Hcinelsche Vader '
> \ci volgde ik ,
«zij hebben Uwe hulpe en sterkte noodig. . . . bepiocving,
zwaai te diagen, valt ook hun ten deel.» — Wclligt dacht
hij aan dien geliefden zoon, die \eiic van hem veiwijderd leeftHoe dikwcif verkwikte hi] , m ditzelfde lertiek, niet hit
vadeihail, dooi zijn loortieHelijk vioolspel. Welke vcirukkeli|kc loonen wist ook hij het instiument te ontlokken. Dan
gedoelde mijn \iieiid, met zijnen vatbaren geest, ineci dan
mijnc zwakke pen iinmci zil kunnen wedergeven
Welligt
voimdc hij toen plannen \oor de toekomst, en duoilicp hij
de nadcicndc jaicn.
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Edele joiifjolinj, vriend mijner vroegste jeugd , uw beeld
verrees met de licldersle kleuren van vroegeie dagen voor
mijnen geest, — de kleine genietingen, — de minste teleurstellingen (eekenden zich scherp af. — De herinneringen
daaraan waren droefgeestig, en toch verkwikten zij mij.
Het is zoo zoet, geheel overgegeven Ie zijn aan het wakende droomcn : wanneer de geest, in eene zachte spanning,
door den s])iegel dei- gedachte de beelden zacht weerkaatst
ziet; — wanneer elk beeld zich duidelijk afleekcnt, en ons
de kleinste bijzonderheden vertoont.
Vanden oudsten zoon dwaalden mijne gedachten totdenjongsten.
Wat belooft hij niet eenmaal, hoewel hij ook verre van
het ouderlijk huis verwijderd leeft j tallooze malen bragt ook
hij, uit dezelfde piano, de welluidendstc toonen voort.
Met zijnen immer vrolijken lach , wist hij de rimpels van
's vaders voorhoofd te doen verdwijnen. Hoe verre ook verwijderd , wijdt hij hem ook thans nog , vol kinderlijke liefde , zijne
gedachten. — Ik zie hem nog voor mij , joelende van vreugde. — Menige kleine berisping, die zijne lippen wilde ontvallen , wist hij te weerhouden. Dartelende en schalks , wist
hij zijne belangen voor Ie dragen , en bcwnst van zijne zegepraal , wachtte hij naauwelijks het antwoord af, om zijn
voornemen ten uitvoer Ie brengen. — Zal hij in hem eenmaal zijne zorgen beloond zien ? — Heeft hij voor beide gebeden ? Heeft ziJTie gedachte (oen het verledenc en het
toekomende als met éénen greep Ie zamcn gevat... . Straalde
er toen hoop in zijne ziel, op eene helderder toekomst?...
God bevcsligc die hope
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Van don zwaar beproefden vioolspeler dwaalden mijne gedaclilen op de jcugdifjc pianiste, die de lijn gevormde vinj;crs met bevalliji;lieid los over de toetsen heen deed glijden ,
en cene leeks van gedachten, haar betreffende, verdrongen
mijne vorige gewaarwordingen. Verdiept in herinneringen,
stelde ik mij haar eenige jaren vroeger voor, in het klein
en nederig huisje, omringd door een aantal jongere broeders
en zusters. Zij was de ziel en de troost van allen, en stond
de oudere zuster, die door haar talent in aller behoefte voorzag, krachtig nabij; bare zorg en baar beleid wisten de verdiende penningen zoodanig aan te wenden, dat kommer en
gebrek nooit den drempel overschreden , en in bet overige
van haren lijd, woekerde zij , met hare talenten, om den
jongeren broeders en zusters het noodige ondcrrigt te getcn.
Hoe mcnigwcrf werd ik genoopt, hare liefde en opoffering te
bewonderen. Met welk eene trouwe zorg verpleegde zij die
doodelijk kranke zuster, — geene moeite of nachtwake was
haar te zwaar; — hoe angstig bespiedde zij elke beweging,
elke ademhaling der lijdcrcs; — hoc ongekunsteld was hare
blijdschap, toen hare zorgen beloond werden, door het langzaam toenemende herstel der kranke.
Nog zie ik hen allen voor mij, in het eenvoudig gemeubelde vertrek , grootcndeels rondom de tafel gezeten, aan bet
lioofd den zoo gcuerden en aangebeden huis\ailcr, de kleinen
onledig met Iceien en spelen. Brigclla voor de eenvoudige
en oudcrwelschc piano, het zingen liarcr oudere zuster accomp.ignerende.
Vrolijkheid hocrschle steeds onder bet oudeilijkc il,ik — de
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aanzienlijkste ingezetenen oversclireden den cenvoudigen drempel , waar Lunst en beschaving hare zetels hadden gevestigd.
Door het huwelijk van twee harcr zusters, werd het gezin
weldra verkleind. Brigelta zag zich geroepen, de steun der
overigen te worden. Haar talent en haar ijver schonken
haar daartoe de gelegenheid. Zij werd door allen aangebeden , geprezen en geroemd. liet zalige genot des levens
lachte haar toe. En nu ! waar zijn die gelukkige dagen ? . . . .
Thans bemint zij, en wordt wederkeerig bemind, en de
jongeling, dien zij liefheeft, is die liefde volkomen waardig.
Zij gevoelde zich gelukkig, en droomde van eenc blijde toekomst. Zij waande, het grootste heil verkregen te hebhen,
en spiegelde zich, door ecncn gelukkigen echt, het vrolijkste
en heilrijkste leven. Het toppunt aller wcnsehen geloofde zij
bereikt te hebben; doch, helaas! zij zag zich eensklaps in
de diepste ellende gestort.
Geene klagt ontsnapte haren geprangden boezem; — zij
weet, als vrouw, haar harteleed , voor het oog der wereld,
in de diepste schuilliocken harcr ziel Ie verbergen. — Vreeselijk is haar lijden, — zij lijdt, zoo als de vrouw slechts
lijden kan. — Smeekend rigt zij hare bede tot hare ouders. —
Ziel roerend vraagt zij hen om hunne toestemming tol cenc
vereeniging met hem , dien zij zoo innig , ja boven alles lief
heeft.
Doch Ie vergeefs; ccne vooringenomenheid had een dijk
opgeworpen , die kinderlijke liefde en kindertrouw niet schijnen te kunnen slechten. — Stort vrij uwe tranen; zij bekoelen het hart. — Geduld en eerbiedig zwijgen, zullen een-
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maal zegevieren. Eens zullen, van dezelfde lippen, die u
llians grieven , de heden voor uw geluk , ten hemel rijzen. —
Eens loch wordt de blinddoek voor 's menschen oog weggerukt, en wezen en schijn in het ware licht geplaatst. —
Thans beklaag ik u. — Uwc diep geschokte ziel heeft zonder
twijfel een zwaren strijd te strijden.
In gelukkiger dagen, hebt gij, met blijderc gedachten
vervuld, deze zelfde piano vol dartelheid en levenslust bespeeld , en mij geboeid door uw voortreffelijk spel; — toen
Icefdet gij in ongestoorde vreugde voort. — En thans ! . . . .
Wie kan de diepte van uw lijden peilen ? God geve u
kracht en moed tot den zwaren strijd ! . . . .

De muzijk hield op. — De herinneringen hadden mij sterk
aangegrepen. — Ik was door mijn gevoel geheel weggesleept.
Ik had haar moed willen inspreken, en willen toevoegen:
« Volhard in het strijden , het einde zal welligt vrede zijn!...»
doch mijne tong weigerde mij hare dienst, ik kon niet spreken. — Overstelpt van aandoeningen verliet ik het vertrek;
en bad voor haar en voor mijnen vriend, — Ja, \oor beiden.
Paramaribo, Oclobcr 1835.

E. S.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

