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DE .A.RME KINDEKEN .

»Zusje schrei niet, volg mijn schreen,
5poeden e ons naar de edle hen,
Die oo vaak reeds hulp ou schenken ;
Rust obk moeder flu in 't graf
Zij die ltaar oo mikllijk gaf,
Zal ge is ook ons gedenken !"
})Zusjclief al huilt de orkaan,
Ginder lacht ons uitkomst aan,
Klced en voedsel al e geven,
Die, mee arig van gemoed,
Altijd el aan de armen doet ;
Voor haar naasten schijnt to levee ."

»Hier,, hier oont e, kloppen e aan
Mogt de deur ras opengaan,
En men liefd'rijk ons gedenken !
't Zou, na mocders vroegen dood,
Ons verlaat'nen, crk en brood
Even als to ti ores , schenken,"
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DE ARDIE KINDEREN .

Arme t eetal toeft er- lang ; -'t Hart slaat angstig - 't ordt haar bang
Nu de oning blijft gesloten,
Nu geen enkel troostrijk oord
Tot haar komt door de enge poort,
En geen laaf'nis ordt genoten .
't Is daar buiten koud en guur
Lang aam kruipt het pijnlijk uur,
Een aam orden ijk en straten
Toeft niet langer arme t ee!
't Huis

aar liefde oonde en vree .

d

Is sinds gisteren, verlaten .

Ach ! de dood, die niets ont iet
Spaarde ook de edle
Die, als

DORKAS,

edu e niet,
leefde op Aarde ;

Rust haar stoflijk deel in 't graf,
Zij, die de armen mildlijk gaf,
Snnaakt nu 't heil van hooger aardc .
Kinderen ! schoon u hoop verd een .
Toch ijt gij hier niet alleen,
God al u er icl erbarmen ;
TIij, die niets op Aard vergeet,
Vog'lcn dekt en bloemen kleedt,
Is ge is een God der armen .

DE OOIJEVAREN
T$

TUB I1'GE1.

flat het instinkt bij sommige diet en, dikerh verba end sterk erkt, be e eli v- oor
cenige jaren de ooijevaren to Tub-inge-n, eerie
stad in Bejeren aan de Neckar gelegeit . hen
student had aldaar eenen ilden ooijeyaar i n
ijn nest door een ge eersehot ver ond . % o«r
de e onvoor igtigheid trokken al de ~ooijevareu
nit den omtrek, partij, tegen eenen ta'inmen
ooije vaar die ich jaren had opgehouden op cue
hlaats van het Gollegium Illustre, aar de
student oonde en het schot gelost as . In
het voorjaar toch dat op dit jaar volgde, verscheen er een ilde ooijevaar op het dak van
het collegie-gebou en trachtte den tammen tot
ich to l~okken . De e gekort iekt jnde , is on
echter aan die uitnoodiging niet voldoen, en nu
gaf hem de ilde ooijevaar een be oek, dat Ales
behalve vredelievend as, en den tamme l op
bek- en iek-slagen to staan k am . De it-

DE OOIJEV ALIEN TE TIiBINGEN .

be oeker herhaalde dit meermalen in he telide j aar en verscheen, in het daarop volgendc voorjaar, van drie andere verge eld, ede r op de plaats van het Collegie, al aar ~j
d cii tammen met ood anige ver oedheid aanvielen, dat de e, alleen aan tijdig ont et, het
liehoudd van ijn levee to danken had . In het
derd,e voorjaar verscheen een nog reel grooter
t roep ilde ooijevaars, daar ter plaatse, en vie!
met vereenigd ge`veld den tammen Tubinger
aim, die, voor er ont et k am opdagen, onder
Mien aanval be eek, als een offer van de raa k
die ijnn geslacht genomen had over het vroeger ver onden van hunnen makker . Van redelUke menschen ou men moeijelijk een meet
everlegd. en herhaald plan van aanval kunnen

nle

ver - cht,en

Dii

ij ens innig

1

sit

flat God ens bert be id

Mr .

J . DE BR NE

LE REti EIL DE L'ENFA T

Maitre du ciel et de Ia terre,
Et mon ame et ma voix benissent ton amour!
(test toi qui m'endormis d'un sommeil salutairc .
Toi qui viens m'eveiller lorsque renait le jour .

Pour que je repose tranquille,
Ton appui paternel et tes soins bienfaisans
Ont, pendant cette nuit, protege mon asile
Avec quel interet to veilles tes enfans !

O Dieu que ma famille adore ,,
Daigne preter l'oreille

a mes premiers accens .;

Et puisque to bonte me donne un jour encore,
Ne me retire pas tes regards tout-puissans

Pere de tout cc qui respire,
Mon enfance de toi reclame une faveur
Quc je puisse aujourd'hui travailler et m'iistruire
Pour to glorifies de la houche et du coeur.

LE REVEIL

DE

L'ENFANT.

Grand-Etre ! divine lumiere !
Ton soleil de retour brille sur l'hori on ;
Que jusqu'a son coucher je t'appelle mon pere,
Comme tons lcs mortels qui reverent ton nom .

Oh ! que jamais, je ne t'oublie !
Je retrouve partout to tendresse pour mci
Qu'an sentier des vertus, Seigneur, toute ma
S'ecoule sons tes ycus et soft divne de toi !
AL'GUSTE CLAVAREM .

SPREUK
ti
IUSLEH EDD11' SADL

Be oek u ' vriend niet drok ; hct al de liefdc sterkci~,
Are veel, doet elks gebrek van eder ij' hemerken,
En 't rtuit ; de vriendschap knelt . Of anders ent m'er aa» .
Tot beide aan 't elfde iced to amen kreupel gaan .
Mr.

W. BILDERDIJL

ELISABETH ERIJ .

Be beeldtenis der vrou , elke gij hier voor
u iet, is die van eene Engelsche, tot de Godsdienstige ge indte der Vrienden (hier to lande
K akers geheeten) behoorende . Hare kleeding
en hoofddeksel komt u, rnijne kleine vrienden
elligt vreemd voor ; maar gij moet bedenken, dat de gehu de vrou ven der K aker.
ge oon ijn, ich op de e eenvormige en eenvoudige ij e to kleeden, en dat indien u e
moeders even oo gekleed arm, gij lieden,
in de kleedfng van de achtens aardige ELISAoudt vinden . Ook
BETH FRIJ, niets vreernds
is het u, daar en boven, bekend, dat anneer men, overeenko nstig lands gebruik, net
en indelijk gekleed is, de kleeding elve niets
omtrent on e edelijke aarde afdoet ; maar
dat de goede ge indheden, en bovenal de daden der menschen, reel sneer on e aandacht
verdienen, dan el hoe ij er in de kleeren
uit ien ; en ij illen daarover dan ook nietl
anger uit eiden .

8

ELISABETH FRIJ.

Ik noelnde, oo aanstonds,

ELISABETH FRIJ

eene

acktens aardige vrou . En aarom is ij achtens aardig ? Ik al het u met een oord
eggen ; omdat ij oo goed en oo liefderjjk

j egens hare evenmensehen ge ind is . » Wel "
ult gij mogelijk eggen
»dat ijn ij ook, of
ij illen het e en, als ij ouder ullen ijn
ge orden ." » Dat is een prij ens aardig voornemen ; en ik geloof, dat gij bU dat voornemen
volharden ult . Maar, last ik u eens jets
vragen : Zult gij ook goed en liefderijk ge ind
e en, jegens u e medemensehen, die aan
anderen veel nadeel, schade en verdriet hebben aangedaan, en hun veel k aads toebragten ? Het kan u niet onbekend ijn hoe dieyen, huisbrekers, af etters, brandstichters,
ja, elfs lnoordenaars in gevangenissen orden opgesloten, opdat ij anderen geen meerder k aad ouden doen, en, door het missen
hunner vrijheid, gestraft ouden tivorden ; en
nu vraag ik u , of gij , omtrent die ongelukkige misdadigers ook goed en liefderijk geind ijt ?"
Zegt het maar ronduit hoe gij er over denkt
tk al het u niet k alijk nemen, anneer gij
n4j ant oordt : )a Hoe ouden ij menschen,
die anderen k aad doen, kunnen liefhebben ?"

(

ELISABETH FRIJ .

'

1k begeer dan ook niet, dat gij die misda-digers ult lief hebben, oo als u e ouders,
bloedver anten en onder ij ers, als u e speelkameraden, vrienden en vriendinnen ; maar ik
verlang alleen, dat gij bedenkt, hoe diep ongelukkig die misdadigers ijn, omdat ij , de
een sneer, de andere minder k aads hebben
bedreven ; en dat een ongelukkige, ook hij,
die ulks door eigen schuld is ge orden, aanspraak heeft op ons medelijden .
En anneer ij flu met iemand medelijden
hebben, dan ijn ij reeds daardoor omtrent
hem goed en liefderjk ge ind .
En ijn ij nu, omtrent een' misdadiger
medelijdend en goed en liefderjk ge ind, dan
ijn ij ulks, niet omdat oo iernand een misdadiger is, maar omdat hi j, door het doen
van het k aad, teg en God en den naaste
ge ondigd heel't en daardoor ongelukkig is
ge orden .
Nu ult gij , j ongelieden ! hoop ik, begrijpen, om elke redenen men omtrent gevangenen, goed en liefderijk ge ind kan e en .
ELISABETH FRIJ
as en is nog oo ge ind, en
hoe ij er toe k am, om ao to orden, en
hoe ij hare liefderjjke en goede ge indheden,
door daden toonde, dat il ik u eens verhalen .
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ELISABETH FRIJ .

De e achtens aardige vrou is de derde
dochter van ijlen JOIN GURNEIJ, geboortig vin
Earlham in het Graafschap Norfolk . Zij erd
in den schoot des overvloeds opgevoed, en had
ich aan het genot van alle vermaken kunnen overgeven ; maar reeds vroeg leerde ij
het verganke1 jke der ereldsche vreugde
kennen, en schepte daarom behagen in het
uitoefenen van eldadigheid en van een Godsdienstig leven . Zij be ocht, in den omtrek
hirer oning, de armen en de ieken, aan
de e hulp en raid schenkende. Zij gaf gelegenheid tot het oprigten van scholen ; aarvan ij er eene in het ouderlijk huffs daarstelde,
en aarover ij elve het bestuur en op igt
had .
Mij dunkt, gij mC)et ELISABETH flu reeds beginners lief to krijgen ; niet aar?
In het jaar 1800 trail ij in het hu elijk met
den heer JOSEPH FRIJ, koopman, to Londen.
Thans is ij moeder van eene talrijke familie,
die door hair, met de grootste orgvuldigheid
en liefde, is opgevoed, ter iji ij intussehen
bleef voortgaan met het betoonen van eldsdigheid aan hulpbehoevenden .
laaar voorbeeld leert ons hier, hoeveel men
doers kin,
anneer men goed en liefderjk

ELLS ABETII FRIJ .
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ge ind is ; ja het is oo : ge illige arbeid valt
niet
aar ; en het erk dat men met liefde
onderneemt en voort el baart geene moeite .

T`vaaf of dertien jaren gehu d ge eest ijnde, hoorde ij veel spreken van den deernis
aardigen toestand aarin de vrou elijke veroordeelden in de gevangenis van Ne gate to
Londen, ich bevonden . Met eene harer bloedver anten be ocht ij , in 1813, de en kerker
voor de eerste maal en vond er de gevange •nen in de bedroevendste omstandigheden.
Die misdadige vrou en, :ueisjes en kinderen, aten daar bij elkander en jongeren en
bejaarden ondereen vermengd. De meesten
aren nit den behoeftigen stand en dus armoedig gekleed, sommigen half naakt . Daar
vond ij ge onden en ieken, k ijnenden en
stervenden . Aan be igheid of arbeid erd
niet gedacht ; •schoolonderrigt erd niet gegeven en godsdienst of godsdienstig onder ijs
as er niet .
En die vrou en, rneisj es en kinderen hadden vroeger einig of niets geleerd en isten van God noch ijn gebod, omdat hunne
opvoeding ver aarloosd as en hunne ouders
ver uilnd hadden hen to laten onder ij en,
of in eenig hand erk to oefenen.

12

.ELISABETH FRIJ .

Dat as reeds een grout ongeluk ; maar flu
k am er nog een t eede ongeluk bij , to eten, dat die vrou en, meisjes en kinderen,
niet alleen onkundig maar ook onbeschaafd en
ondeugend aren, en ich nan het bedrijven
van allerlei k aad hidden schuldig gemaakt,
en dat as dubbel ongelukkig .
ag dit en gevoelde ich met
ELISABETH FRIJ
rnedelijden jegens de e gevangenen aangedaan .
In plaits van hair to verachten en alle deelnerving on aardig to keuren, dacht ij ernstig
na over hetgeen ij ge ien en gehoord had, en
overlegde bij ich elve, of er niets ou kunnen gedaan orden, aardoor die ongelukkige
toestand to verbeteren are . Menig ander ou
gedacht hebben : » Die menschen ijn oo onkundig, oo onbeschaafd, en oo slecht, dat er
mete aan kin gedaan orden," maar oo dacht
de goede en liefder ke vrou niet ; in tegendeel ij overlegde gedurig, op it ij e ij
voor die vrou en meest nuttig erk aarn kon
ijn. Met dat overleg verliep veel tijds en
de e en gene omstandigheden verhinderden
hair, gedurende drie j aren , hair opgevat voornemen to volbrengen.
Intusschen had ij dien langen tijd niet nutteloos laten voorbijgaan ; ij had met andere

ELISA.BETII FLU .
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elge inde vriendinnen geraadpleegd en derelver mede erking gevraagd, hierbij aan de
les van Salomo gedenkende : )) Die naar raac
hoort is ijs ."

In 1816 be ocht ij, met eenige harer vriendinnen, Ne gate ten t eeden male en nu ving
het erk der verbetering aan . Eerst erden
die geheel ver aarloosde ongelukkigen van
de noodigste kleederen voor ien en aan indelijkheid en orde ge end ; later be orgde ij
aan alien den noodigen arbeid, ten einde haar
tot erk aamheid en vlijtbetooning op to \vel :ken . nieraan as een gepast onder ijs in le-en, schrijven enn rekenen verbonden, ter ijl
ELISABETH Fd~IJ
de godsdienstige onderrigting
op ich nam, en hare vriendinnen haar ondersteunden in dit erk der christelijke lief=
de . Zij las de gevarlgenen jets voor uit den
Babel, vooral uit het lVieu e Testament,
aarin de gesprekken, de gelijkenissen, de
eldaden en onder erken, en het leven en
sterven van den heer JEZUS, oo eenvoudig
en roerend, beschreven ijn, en voegde daarbij hare raadgevingen, op ekkingen, vermaningen, bestrafhngen en vertroostingen ; alles,
met de bedoeling, dat die misdadige vrou en,
rneis, es en kinderen betere menscheni ouden
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ELISAI3ETII FRIJ .

orden . Bat as van haar goed en liefder jk
gehandeld, niet aar, en daarom ult gij ,
ge is de e brave, godsdienstige vrour lief
krijgen .
Vroeger as het in Ne gate voor geen beschaafd mensch nit to houden, en hoorde men
niets dan vuile en ongebondene taal, lasteringen, ver ensehingen, vloeken, t isten en
gekijf ; maar sedert den tijd, dat ELIZABETU FRIJ
haar erk aanving, is dat alles veel ten beste veranderd. Door arbeid, schoolonder ijs
en godsdienstig onderrig t is de vorige ongebondenheid, luiheid, onkunde en de verreg aande edeloosheid en ongodsdienstigheid vervangen, en alles ten goede veranderd . De
brave, verstandige en godsdienstige vrou en
hare menschlievende vriendinnen hebben, door
liefderijken ernst en onvermoeide volharding,
ongelukkige schepsels, die, door on edelijkheid,
tot naast, ja, somtijds tot beneden het redeloos dier aren ge onken, tot menschen eten
to vormen ; haar tot haren Schepper en het geloof aan God en JEZUS CHIUSTUS g ebragt , en e r
bevinden ich vele under haar, die, bij ha r'en
flood, met de hoop des christens in hare ha rten, de e ereld voor een beter le ven ver •-isseld hebben .

ELISABETH FRIJ •
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lNaar aarheid egt een bekend spreek oord :
ekken ; voorbeelden trekken," en
(lie spreuk is ook door ELISABETH FRIJ en hare
vriendinnen bevestigd. Want naar mate hare
pogingen in de gevangenis to Ne gate met
een ge enscht gevolg erden bekroond, vestigden ij hare aandacht op de overige gevangenissen in Londen, aarin vrou elijke
veroordeelden aren opgesloten . De g:unstige
ge volgen daarvan erden bek end, en nu vormden ich, op haar voorbeeld, op onderscheiT
dene plaatsen in het vereenigd koningrijk van
Groot-Brittannie, een aantal Yrou envereenigingen, met het doel om aan de Zedelijke verbetering van misdadige vrou en, meisjes en
kinderen to arbeiden .
Denkt intusschen niet, lieve jeugd ! dat ELISABETH FRIJ, ter ijl ij ich net de belangen
daer gevangenen bemoeide, hare eigene pugten, als huisvrou en moeder voorbij ag of
ver aarloosde . Neen, hierin as en is ij nog
een voorbeeld van trou , ijver en naau ge etheid . Door goede orde op hare taken to
stellen en Karen tijd to verdeelen en el to
gebruiken, erd het haar mogelijk het eerie
to doen onder het andere na to laten ; en,
hoe drok hare huishouding ook e en mogt,
)3Leeringen
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ELISABETH FRIJ .

toch ist ij den tijd to vinden, om de gevan-genissen en de gevormde vrou envereenigingen,
in haar vaderland, to be oeken, en overal,
door raadgeving en voorbeeld, veel goeds to
stichten .
Later heeft haar invloed ich in andere
landen van Buropa doen kennen ; en volgde
men haar na in Rusland, Frankrijk, Z it-serland, Duitschland en elders . Dit as vooral
het geval, toen ij op hare rei en de drie
laatstgenoemde ge esten, en onlangs, in 1840,
ook Nederland, Pruissen en Belgie be ocht,
en in ons vaderland bevorderlijk as aan de
daarstelling van t ee vrou envereenigingen to
Amsterdam en to Z olle, ten nutte der vrouelijke gevangenen .
Aihoe ei ELISABETH FRIJ meest door hare daden en menschlievende handelingen is bekend
g.e orden, oo heeft ij toch een beknopt erkJ e geschreven, aarin ij hare Opmerkingen
omtrent het be oeken, het ver orgen en besturen

heeft medegedeeld,
en tevens aan ijst, op elk eene ij e de Vrouenvereenigingen ten nutte van de personen
van haar geslacht kunnen arbeiden in de scholen, de gasthui en ~n gevangenissen of in allerlei inrigtingen van eldadigheid .
der vrou eljke veroordeelden

ELLS ABlT1I FIIIJ .

Ziedaar, af ik ulieden egens de e verstandige, brave, liefderijke en godsdlenstige
vrou ilde mededeelen . Voor eker ult gij
haar daarom hoogachten en lief hebben, cii
vooral, anneer ik ulieden ver eker, dat ij
er niet aan denkt, om met het goede, dat
ij, gedurende oo vele jaren, deed en tot
stand bragt, to pralen ; maar gedurig, mel,
eene heminnelijke nederigheid erkent, dat ij
God niet genoeg kan danken, dat Ilij harm
arbeid, ten nutte van hare ougelukkige medernensehen, die van den eg der deugd aien
afge eken, oo bij onder heeft gelieven to
egenen .
Die nederigheid is het kenmerk, dat hare
menscienliefde de are en echte is, als voortspruitende nit dankbaarheid aan God, die haar
den lust, de opge ektheid en de vermogeris
verleende, om anderen, ook elfs misdadigei,
to kunnen e jdoen . Met die liefderijke eindheden kunnen ij de misdaad hates en
tiesfoejjen ; onder den misdacliger to verac/ ter
of /ioogmoedig op hem necler to ien . Wjj behee-

ren maar altoos God to danken, die ons brae
en Godsdienstige ouders en leermeesters schonk,
order ier opvoeding en leiding ij al die
nuttige kundigheden konden ver ainelen, die
IV .
2
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ELISABETH FRIJ .

Th > i ii sta at stellen in kennis, beschaal'dheic7 ,
v delijk1ieid deugdsbetrachting en Godsdienstige ge indheden toe to nemen en to vorderen,
ter ijl ij, die eene ver aarloosde opvoeding :
genoten, en, bij gebrek aan onder ijs, in onhesehaafdheid en edeloosheid opgroeiden, diep
to beklagen ijn, en e enlijk ongelukkig ijn
e noemen .
Mijne jeugdige Le eressen kunnen elligt,
ouder ge orden ijnde, ook geroepen orden,
OJU de pligten der menschenliefde to vervullen . Mogt dit oo ijn, dan ensch ik haar
. Lartelijk. toe, dat ij aan ELISABETH FRIJ rnogen
denkeli, en haar mogen navolgen in goedheid,
j veil , geduld, volharding en liel'derijke ge indheidd ookk omtrent d alenden en ongelukkigen,
n stende op het beginsel van dankbare liefde
jegens God en den Zaligmaker, die ons elfs
eieerd heeft vijanden el to doen .
W. H . WARNSIECK B .

Tt)EN

IJN JONGSTE ZOONTJE JAI IG

Meimaand, vices gegroet !
Die een' toovergloed
Spreidt door heel Natuur ;
Waar ik blik of tuur,
Wond'ren onder tal
Schept in beemd en dal,
En aan al vat leeft
Jeugdig leven geeft !
Meimaand , ellekom !
Met u ' voog'lendrom,
Welker ang'rig koor
Galmt het luchtruim door
1'V ier gefluit en slag
Streelt ons oor bij dag ;
Daar het oet gek eel
's 1 achts van Philomeel,
In het statig oud ,
Mij van slaap eerhoudt .

WAS

` 0

TOEN MIJN JONGSTE ZOONTJE JAR1 WAS

Dubbel

elkom thans,

Daar ge een' groenen krans
En een bloemenkroon
Vlecht voor mijnen oon !
Daar gij d'eersten keen
Voert den dag mij eer,
Toen 'k den lieveling
Van rriijn gade ontving ;
Toen het dierbaar lcht
Zag het levenslicht ,
En den levenskreet
't Eerste hooren deed

:Heerelijke Mei,
Van der maanden rei
't Sieraad en de kroon,
Door u jeugdig schoon !
i%Laand, aarin mijn kind
Zijnen jaardag vindt!
Waard ijt gij me en g oed .
Welkom ! ees gegroet !
Giever,, dan met crust to starch
Op de rampen en gevaren,
Die, mijn kind, in later jareri
Kunnen dalen op u

hoofd,

Vil ik van het laeden

ingei :

TOEN NUN JONGSTE ZOONTJE JARIG WAS .

Diever, ja, clan in to dringen
In de dui end isselkringen,
Die den ac/ tergrond omringen,
Merk ik op de egeningen,
Die de voorgrond mij belooft

Als ik uit mijn' stille oning
De oogen sla in 't morgenuur
Op den rijkdom der Natuur, -Als ik ie haar prachtvertooning,
Die in dit ge egend oord
Oog en hard alom bekoort
Als 'k in avond mijmeringen
Aan verbeekhng gun haar' loop,
Dan, dan doet de oetste hoop
Bronnen van gent me ontspringen .
Met mijn jongsken aan do hand,
D aal ik door het korenland ;
Zeg hem, hoe e uit voed ame area
Brood en spij e ainengaren ;
Hoe een Vader, dien hij niet
Als ijn' aardschen Vader iet,
Allen voor den menseh last groeijen .
Ook het gras voor paard en koeijert
Doet ontspuiten in de ei,
En voor 't schaap de bruine hcL

21

TOLi

MIJN JONGSTE ZOONTJE JARIG WAS .

Dan veer ie 'k in bosch en laan
't Knaapje met mij medegaan ;
'k Wijs hem berk en beuk en eiken .
Die als tot de olken reiken ;
Of hij luistert naar 't gesuis
Van de sombre dennentoppen,
En gelijkt het bij 't geruisch
Van de vruchtb're regendroppen,
Of bij 't statig golfgedruisch .
Of hij merkt op 't dui endvoud
Van de angers van het oud ;
Vraagt mij, ie daar it of springt ?
Wie daar ginder fluit en ingt ?
Wie daar, in de hooge lucht
Eijna 't starend oog ontvlugt ? -Doer mij kinderlijk beklag,
Bat hij geen' er grijpen mag ! ---~
Of ij and'len heuvel aart .
Opgetogen, blikt en staart
't Kind, in 't bloeijend , , lagchend Eden .
Bat ich uitstrekt daar beneden .
Spoedig kept hij stad en vlek
Van den Eena tot aan den Lek ;
Noe nt mij .Amersfoort en Rhenen ;
Wijst naar Utreckts Dam mij henen,

It~EN
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En vertoont mij, to gelijk,
Duurstee bij bet grij e Wijk. ---Dan ear iet hij op den toren
Van bet liefderijke Door-n,
Dat daar scbilderachtig ligt
In der oudenkroon van 't Sticht . (1)
Of hij kijkt, aan de and're ij,
i aar bet ondervreemd gerij
Van den paardeloo en agen,
Vogelsnel daar been gedragen
Langs bet spiegelgladde spoor,
Maar-n 's haide en heuv'len door ;
En hij plaagt me, om mee to rijder
En naar Amsterdam to glijden,
Om aldaar aan vriend en maag
Te vertellen, dat bij graag,
.,A.ls ij komen uit de stad,
Hun il ij en 't schoonste pad!
Of ik laid hem overal
Langs de boeven in bet dal ;
'k Breng hem in de schoone dreveo,
Die bet aad'lijk huffs (2) omgeven ;
(1)

Cx$ISvEMEIJER, bet Lustoord. II p . 106, 130 ..

(2) Hot Huffs Doom .

r
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'k Toon here daar en bloom en vrucht
Aan den boom uit

armer lucht ; --

'k Wijs hem 't oud en achtbaar slot, (1)
Pat den tand des tijds bespot,
En ons nog herdenken doet
Aan de ridders en hunn' mood. -'k Ws hem . . . . o, nog eindloos meer
gchoons en heerlijks, heinde en veer ;
Beemden, sloten, (2) in 't verschiet,
Aan den krommen Rhijnschen vlict .

Eind'lijk il hij, 't and'len mot,
Naar ijn' lieve moeder toe ;
Komt hij t'huis, dan

moot

ij 't

hooren ;

Hoe veel nieu s hem kon bekoren ;
Tot hij, dui end erf gekust,
Zinkt in kinderlijke rust .

Zoo,

oo

d eep ik menig keer

En verheug mij stadig meer,
Pat ij met on ' eerstgeboren'
Wonen in hot hecrlijk Door-n ;
Want, hot rein, natuurgenot
yormt hot kinderhart voor God .

(1) Het Huis Moersbergeu.
(2) Sterkenburg, HardenbroeA', eu ;
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ees gegroet,

Met u ' achte toovergloed,
Met u groen en bloemenpra cht ,
Met u

angers, dag en nacht !

lt% elkom ,

elkom, vijfde dug,

Dat ons 't eerst de blijde loch
Tan den jaar'gen

oon verrukt

Bloemen, hem ter eer geplukt,
Met een nooit gekend gevoel,
Sieren kamer, ieg en stoel ;
Maar het icht begrijpt nog niet,
Dat men hem die hulde biedt !
Lieve Meimaand ! ga, - maar keen
Telkens voor den liev'ling eer,
Met u groene lentepracht,
Met u

angers, dag en nacht !

Dat ij steeds, met blij verrukken,
Hem ter eer u

bloemen plukken,

Ook, als hij het eet en iet,
Dat ijn oud'ren paar e biedt !
Doom, den 5 Mei 1840 .

R . p . VERBEE K .

PETER BR EUGEL
En

DON JUAN VAN

o o ST

ENR 1JKa

1.
Breugel is een klein dorpje in de provincie
Noord-Braband gelegen en tot het kanton Bindhoven behoorende . In het begin der 16de eeu

beyond ich daar een arme jongen die ijne
ouders nooit gekend had, en die leven nnoest
van hctgeen eldadig:e mensehen hem gaff en .
Niet altijd erden ijne beden om voedsel of
nachtverblijf even liefderijk verhoord ; niet
elden ver eet men den tengeren, iekehjkeri
knaap dat hij tot niets deugde, en deed er to gelijk de vraag op volgen, aarom hij niet erkte
voor den kost, en meermalen ag hij het ich
als eene gunst toegerekend, om het ver orpen
oversehot van het middagmaal met de honden
to deelen, en den kouden internacht in eene
schuur op stroo to mogen doorbrengen .
En toch as de kleine PETRVS niet lui : dikijls had hij het beproefd om, even, als andere
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boerenknapen, op het veld to arbeiden ; dock
ijn ak gestel gedoogde het niet ;
bij den
minsten arbeid, overdekte een to overvloedig
t eet ijn gelaat, onverduurbare pijnen folterden ijn ligchaam, en meer dan eens viel hij
b uiten kennis naast de schoven neder die hij
poogde op to binden . De einig beschaafde
inge etenen lachten om die eekelijkheid, en,
door spot en hoop vervolgd, ontvlood PETER
dan hun bij ijn .
On e knaap tag echter spoedig in, dat ieder
iets in de ereld dient to verrigten out de
kost to verdienen, en beproefde nu, door eenen
hem aangeboren aanleg daar tae gedreven,
heiligen beeldjes in boomschors to snijden, die
hij de godsdienstige boerinnen aanbood, elke
hem gaarne daarvoor eet aren of eenig geld
uitreikten ; en daar die grove beeldjes eer in
den smaak der landlieden vielen, beveiligde
here dit eldra tegen gebrek . De pastoor van
het dorp, die in dit erk van den onbesehaafden knaap, eenig kunstvermogen meende to onderkennen, verseh afte hem penseelen en aterver en, en stond hem elfs toe, om in eenen
hock van ijne keuken ijne erkplaats op to
rigten . De gekleurde teekeningen van PETER
aren spoedig oo ge ocht in den omtrek,

28

PETER EREUGEL EN

dat hij er niet genoeg vervaardigen kon om
aan de aan.vraag to voldoen, en der elver opbrengst stelde hem in staat om ich good el~
arm to kleeden en hot noodige aan to schaffen
om eon klein kamertj e, dat hij flu gehuurd had,
van huisraad to voor ien . her nam hij ijnen
intrek met eene oude arme vrou , die hem
vroeger el eons in ijnen behoeftigen toestarid
getroost had, en erkte nu ij verig voort .
In kennis geraakt ijnde met eenen inge etenen van Breda, leidde de e hem bij de schilderijen rond, die de kerk aldaar bevat, en onderrigtte FETRUS hoe de e kunststukken met olieveren geschilderd aren . Bijna acht dagen lang
be ocht PETER dagelijks die kerk en bestudeerde oo ij verig de schilderij en aldaar voorhanden, dat hij, van hot noodige gereedschap voorien, naar ijne nederige oning teruggekeerd,
terstond met oliever en begon to schilderen .
De elfde Bredasche burger bragt hem in
kennis met den schllder PETER KOEK VAN AALST,
die hot arme eeskind, terstond met raad en
leiding voorthielp, en van ien PETER de eerste lessen in hot kunstmatig schilderen ontving,
ich tevens bij eenen daartoe geschikten onderij er vlijtig oefenende in hot le en en schrijyen, dat hij tot hiertoe mode niet geleerd had.
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Straalde in de onvolkomenste stukken van
reeds veel oorspronkelijkheid door, oo
dat ijne burlesque voorstellingen eer ge ocht
erden, de sehilder oogste er slechts geringe
vruchten van ill, de iji hij ijne stukj es voor
omen matigen prijs aan omen kunstkooper at=
leverde, die de groote inst die e hem opbragten voor ich elven behield.
Toen hij echter op ekeren morgen eder
nuet een besehilderd doek onder den arm naar
llreda stapte, ontmoette hem een jong rijk gekleed edehnan, door een oud defog heer en
drie knechts, alien to paard ge eten, verge eld .
n Zeg een jongrnan !" ide de Heer onder
eel complimenten, ~~ mag men eten at g ij
char onder den arm draagt ."
» Ja el," ant oordde Peter, » aardm niet ?
hot is een schilderij dat ik naar de stall breag
om hot char to verkoopen ."
)lLaat hot mij eons ien, misschien ontsl . ik
dan ti el van de moeite van v order to gaan !''
PETER reikte hot schilderstuk aan den edelman over, die, het elve met de meeste naau lettendheid langen tijd be igtigd hebbende,
vroeg
»Wie heeft u den belangrijken last opgedrag en om dit stuk to gaan verkoopen ? '
PETER
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))Wel niemand mijnheer ! ant het schildern
stuk behoort rnij elven toe ."
» Wat, tit heerlijke kunststuk oude u behoo .
ren, - gij ijt eon leugenaar of een dief?"
» Noch het een nosh het ander, heer ridder
Bit stuk is Inijn erk en behoort rnij dus vast
regts ege, en ik ga het bij den kunstkooper
JACOB ELIAS to Breda brengen, die ik denk tat
or mij el eene goed klinkende mattoen (*)
voor al ter handstellen ."
» Houd mij toch voor oo onnoo el niet, tat
gij denken kunt, tat ik tit sprookje gelooven
oude . Bit meesterstuk kan het erk niet ijn
van eenen boerenknaap gelijk gij . En indien
alles aar are hetgeen gij er mij van vertelt,
tan oudt gij als de maker eten, tat het
schilderij , instede van ecn mattoen er honderd
aardig is . Voor then prijs ijn ij elfs in Spanj e niet meer to bekomen ."
)) Wat vertelt gij mij daar?" riep PETER , op
eene ij e die ijne verbaasdheid kenschetste .
(*) Een good geldstuk uit den tijd van den heiligen Lohet eerst afkomstig, dock later oo in Frankr h ,
Vlaanderen als Holland ook onder andere vorsten geslaben .
In Frankrjk heette , ij .dignel, naar den stempel het
Lam Gods (Agnus Dei) een vaandel dragende ; in Vlaanderen en Braband moutons, mattoenen en in Holland
Lammen . Men had e dubbel en enkel , de laatste golden
in de 14de Eeu f 14 a /15 .
DEWIJS
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het sehilderstuk draagt , el is aar den
naam niet, then ik anders op al die stuk-ken van den elfden meester geplaatst vond,
maar het is toch kennelijk van de elfde hand ;
die aarheid van teekening en stoutheid van
kleuren, kenmerken VAN BIIEUGEL .
))En toch noemt men mij eenvoudig PETER,
inijn' vader nosh moeder heb ik ooit gekend -maar ik oon to Breugel en als meester ELIAS
ich niet gesehaamd heeft, Inij , oo Goddeloos,
omtrent de aarde van mUn erk to bedrie-gen, dan al het hem ook einig moeite gekost hebben, om den naam van mijne oonplaats
als die van den schilder op to geven . Niets
echter is ekerder, dan dat ik het stuk geschil-derd heb, dat gij daar in handen hebt ."
sEn hebt gij dan ook den Babelschen torenbou gesehilderd ?"
:~ Zeker edel heer ! en de bekeering van .eA
LLS, en de moord fe Bethlehem en menige boe-renkermis aok ."
s De ijl dit alles dan oo is, ver oek ik u de e
t ee honderd gouden Lammen aan to nemen en
Keer naar u dorp
mU het stuk of to stain .
;
ik
il
met
a
gain
en
een pair maandeix
terug
bij u lea nemen ; vijfhonderd gelijke muntstuk:en ai ik a als mUn leergeld doers toetellen ."
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))BU de heilige maagd ! ik bid u edel beer
om niet oo met inij den draak to steken,
hoe ou hot mogelijk ijn dat ik ooveel konde
verdienen ?"
))DON LOUIS QUIXADA'
eide de ridder tot den
grijsaard die hem volgde, »doe hot geld aan den
sj ongman ter hand stellen, dat ik hem hob aangeboden, en laat hem u eon be ijs in ontvang
afgeven, aarbij hij ich verbindt mij , geduremle t ee maanden in hot schilderen to onder ij en ."
» Gedurende t ee maanden ?" eide de verbaasde grijsaard, »vergeet mijn edele Heer DON
JUAN dat ij last ontvingen met henn de Nederlc n-den door to rei en, en dat men nie t reist als
men t ee m.aanden in hot elfde dorp vertoeft ?"
1k hob u reeds moor data eons ver ocht DON
QUIXADA, om inij niet lastig to vallen net die
v oorschriften , aarop gij u gedurig beroept,
en die u, ik eet niet door ien, ouden gege ven ijn. 1kk gevoel Been' den minsten lust
die op to volgen . 1k begeer thans naar Breu el
e gaan, en ik denk er to blijven schildereit .
Gij kunt omen betlienden kennis geve a , dat gij
naar Breda begee 't enn inij daar ult op achten, en ult hen tevens el l .et noodige to
-lijne dienste naar Breu ~l doen ove •b re»gen ."
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De grijsaard, bemerkende dat alle tegenbedenkingen nutteloos aren, gaf; toe, en de edelman, die ij nu eten dat DON JUAN heette, begaf ich met PETER naar diens nederige oning,
die spoedig door de bedienden van den nieu aangekomen Bast geheel erd opgeknapt en,
even als de overige vertrekken van het huffs,
die tegen ruime betaling door de daarin onende landlieden erden verlaten, behoorlijk
gemeubeld en in goeden be oonbaren staat gebragt . Niemand as meer verbaasd over de e
plotselinge herschepping dan de oude huishoudster, die niet ist hoe ij het had, en die
onophoudelijk de kostbaarheden bekeek, die
het boersche huisgeraad vervangen hadden. -II .
Eene innige vriendschap vestigde ich eldra tusschen de t ee jongelieden, en ter iji
ijne uiterste pogingen aan endde om
PETER
OON JUAN in de geheimen ijner kunst in to ijden, en aan de en vertelde hoe hij, als een
acne verlaten ees, door gebrek een schilder ge orden as, deelde de edelman hen
gulhartig die bij onderheden mede, elke over
ijne geboorte eenen oo geheim innigen sluijer
getrokken hadden .
3
Iv.
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Te Ratisbonne geboren, as hij aldaar, oirderf
DON LOUIS QUIXADA, door eene duitsche matrone, BARBARA VAN BLOMBERG, opgevoed .
Iloe eer de teedere org der vaedster de moeclerlijke betrekking aan vreemden on illens
verried, had ij alleen het verlof om Karen .
Beveling elve op to voeden, aan de afgelegde
;elofte to dank en , van hear nimmer hare
betrekkingg op hem to ullen verraden . Van
kindsbeen of as hij omringd ge eest van al
de gemakken der eelde, had men hem als
eenen kleinen vorst behandeld en ieder ijcr grillen inge illigd . Wilde men hem jets
doers verrigten, dais sprak men van daartoe
iitvangene bevelen van magthebbende pFersonen, die men gehoor amen moest . Vroeg
de knaap dan, «Tie die personen aren, dan
eeg men en herinnerde em vroeger gegevene bevelen om naar mats to vragen .
Ziedaar" vervolgde DON JUAN, » at mij het
€even vergalt, at mij aarnioedig en treurig
rnaakt, -- al mijne sehatten oude ik illen
geven, mogt ik mijne moeder aan het hart
drukken, mijnen vader kennen . Hoe ild en
onbestendig, hoe los en onhandelbaar ik ijn
moge, ik ou ondergeschikt en gehoor aarn
- order ann haar die mij des avonds als Karen

toe igt van

3>

DON

JUAN

VAN OOS'TLNRIJL
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OOfl
egenend de handen oplegde ! Maar dat
gel (ik is voor mij niet ti eg gelegd ; mijn gou-verneur heeft mij ed's verboden om imme! •
cenig onder oek naar mijne afkomst to doers,
iuijne geboorte is een geheim, en moet een geheim blijven . En de eg naar roem die voor
den edelman open lint, is voor het kind onder
iiaam gesloten . En toch il ik dat de ergild
van mij spreken al ;
met u e hulp il ik
cell berocmd schilder r orden, en al ik Europo
d ingen, on e beide namen niet dan met geestdrift to noemen . Il.oem to ver erven is het
Joel van mijn streven des daags, van mijne
droomen des nachts . Mij eenen naam scheppen,
(lien net eer omkransen, door vermaardheid
adelen, -- apenschild en geslacht, die het
noodlot mij onthield elf verdienen,
de eer-nte van mijnen stamboom ijn, en dien eervol
an mijne nakomelingen achterlaten, iedaar,
at ik verlang, at ik gevt el dat de kunst
mij ge v en kan . Wees gelijk ik ; aart gij
niets dan een bedelaar, toen ,Spanje en de Ne(lerianden u, den boerschen knaap, reeds onder dat gij er eenig denkbeeld van hadt, vercerden . De kunst en het genie ijn alleen
i n staat dit to be erken . Welnu, ik evil als
ij die kunst en dat genie ter hulpe roepen .
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lk behoef niet, gelijk gij , tegen de verhinderingen der behoefte to orstelen . De helft
-van den eg is reeds afigelegd, gij ult Ynij
helpen de andere heft over to komen niet aar
inijn kunstbroeder ?"
En hierop de hand van PETER met geestdrift
vattende, omarmde hij do en refit hartelijk,
oeren elkander,
en de beide jongelingen
in dit uur, eerie eeu ige vriendschap .
ilk .
Op ekeren morgen reed een met stogy' be-dekte koerier bet dorpje Breugel binnen, oo
dat alle moedertjes haar spinne iel vaar el
eiden, en de arbeiders op bet land de spade
lieten rusten, mu dit voor hen vreemde versehijusel ann to gapen . Iiij as de overbrenger
van brieven voor DON QnixADA, die do en in
omen ekeren staat van verrukking bragten,
en ter ijl hij naar de schilderplaats van PETER
snelde, onophoudelijk deden uitroepen : aNaar
panjo, naar Spanje! kom aan DON JUAN ! maak
ii gereed, men aeht ons in Spayje ."
1)1k dank a hartelijk oude beer !" eide do
edelman lagehend »ik tries Breugel boven ljladrid ; ik denk or nog een paar maanden bij
aan to knoopen, en dan met PETER naar Italic
to rei en ."
A
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~rlleilige rnaagd ! vat egt gij daar? Niet naar
Spanje to gaan, en dat el onder ver ijlen .
oude talloo e rainpen op on e hoofden doers
nederkolnen ."
Al hing er het levers aan oude ! ik blijf ;
niemand ou ich daar over buitendien veel bekommeren : ik ben immers alleen op de ereld
en kan vrijelijk dat Ieven in de aagsehaal
stellen ?"
»Dat kunt gij" herna n QUIXADA ))J kunt over
u hoofd, hoe groot een a onde dit ij , beschikken, maar oo gij dit ook over het mijne
deedt, oudt gij de ergen, die ik van u e
cerste kindschheid of voor u droeg, ge is
slecht beloonen . En nu bid ik u, om, oo
gij niet nog heden met mij naar Spanje vertrekken ilt, mU met u e c1agge to doorsteken, ten einde mij voor al die folteringen
to be aren, die mijn grijs hoofd anders stellig
verbeiden ."
DON JUAN bleef niet ongevoelig voor de tranen
en de anhoop van ijnen gouverneur ; a elaan" sprak hij na ich een einig bedacht to
hebben, » ik al gaan . Nlaar ie ben ik dan
toch, dat ulke magtige en to ont iene personen ich bemoeijen met het geen ik doe en
het Been ik nalaat ?"
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)) V anneer 1k nlet in mijne vel' aclitlilgeii
orde teleur gesteld, dan al u dit apes nip
el in Spanje orden opgehelderd ."
» Kom, laat ons dan apes tot ons vertrek in gereedheid brengen ; PETER al mij el verge ellen,
niet aar ?"
De e reikte ijnen vriend de hand
en gaf aan ijne bedrukte huishoudster den
last oln Mlles tot ijn vertrek gereed to maker .
Snel grog de refs voort, DON QUIXADA scheen
groote haast to hebben en verspilde het goud
net milde harden, om de postiljons tot spoed
aan to moedigen ; elras bereikte men de ornstreken van Valladolid. Bij het doortrekken vast
een bosch in de nabijheid der stall, ontnioette
hen de koninklijke jagtstoet . De ontsteltenis
van DON QUIXADA as oodanig, dat ijne reisgenooten niet isten at help oo plotselings
+ erk am .
))Afgestegen jongelieden !" schreeu de hij,
» erpt u op de knieen ter aarde ! de Koning
nadert ons, in 's Hemels naam haast u of to
stijg:en ."
En nederknielende erd hij spoedig daaril%
door de andere gevolgd .
Zoodra de koning hen ont aarde, herkende
hij terstond DON QUIXADA en, ich tot DON J rAN
endende, ide hid tot de en
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GjJ ljt DON JUAN niet aar ?"
$a Sire!"
))Ik heb u terstond herkend, gij gelijkt sprekAend op u en vader, kent gij then ?"
))Neen sire, ik ken hem niet, dock oo gij
help kept, dan be eer 1k u e majesteit, bij
den hemel en u en doorluchtigen vader keier KAREL V, van help mij to noemen . Het is
eene eldaad, die de engelen u eens ullen toerekenen, ant dagelijks al ik hen bidden u
daarvoor to egenen ."
))Sta op jongeling ! u vader is een roeanrijk vorst
het is de mijne, de groote KAREL -gij ijt mijn broeder !"
DON JUAN meende in dit, oogenblik van blijdsehap to ullen sterven ; ter i l PHILIPS very olgde
Mijne
)) Sta Op DON JUAN VAN OOSTENRIJK !
heeren ! begroet in de en jongeling den broeder
van u en koning." En ijnen arm in then van .
DON JUAN stekende,
andelde hij met de en naar
ijn paleis .
IV .
Reeds den volgenden dag k am DON JUAN
ijnen vrlend PETER be oeken,
die in de oning van DON QvIXAD A gastvrij as
VAN OOSTENRIJK,
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opgenomen ; de edele vorsten oon as echter
niet oo opgeruimd als toen hij achter den
sohiiderse el to Breuged neder at .
n Brooder !"
ide hij , )) ant oo il ik u
blij ven noemen, hoe geboorte-afstand ons ook
scheidt ; broeder ! gij iet mij onder den last der
grootheid en aan ienlijkheid gebukt ; de koning
tivil dat ik eon geestehjke orde, hij egt dat
de staatkunde van SSpanje dit gebiedend van
mij vordert . Maar noch hot purper, noeh de
pausselijke kroon, die men mij in de verte voorhoudt, kan rnij in ver oeking brengen om eene
gelof'te al' to leggen, voor elke ik terug beef .
In hot veld il ik mijnen broeder ten dienst
staan ; -- met den degen il ik de eer mij
aardig maken 's kei ers oon to heeten . Ik
al oo aanhoudend en vurig den koning mUnen heer smeken, dat hij al moeten eindigen
aan mijnen ensch toe to geven ."
ag inderdaad ijne
DON JUAN VAN OOSTENRIJK
ensehen verhoord ; PIULIPPUS II lief hem eerst
tegen de Mooren ten strijde trekken, orn hem
later naar de Nederdanden als landvoogd al'
to vaardigen . DON JUAN vond echter ook op
die loopbaan niet dat, vat ijne eer ucht ocht,
daar hem op hot einde Uns levens de kans van
den oorlog oo tegen liep, dat hij in eene dr°ef
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geestigheid verviel, die aan anhoop grensde .
Men it, dat de e ijnen dood oude verhaasd
hebben, schoon andere be eren, dat hij in
1578 aan de pest ou gestorven ijn, die in
ijn legerkamp heerschte ; eder andere eggen, dat hij door vergif omk am .
PETER, die op raid van
ijnen vriend den
naam had aangenornen, dien de kunstkooper op
ijne eerste stukken geplaatst had, ijdde ich
met nieu en cooed aan de schilderkunst . De
voorspoed lachte hem, dank ij oo el ijner
talenten als de edelmoedige bescherrning van
ijnen vriend den landvoogd, bestendig aan ; hij
vestigde ich later, eerst to Ant erpen en toen
to .Bruesel, hu de met de schoone dochter van
ijnen voormaligen leermeester PETER &OEK VAN
AALST, en stierf, met achterlating van t ee onen, in hoogen ouderdorn in 1570 . Beide die
onen aren mede kunstschilders van naam ;
PETER, de oudste, volgde de manier ijns aders ;
dock de andere JAN, onder den naam van den
PLUWEELEN EREUGEL beroemd ge orden, overtro '
beiden verre, als ij ade een kunstenaar van
den eersten rang .
Het Fransch van
vrij gevolgd.

BERTHOUD
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A MA MERE,
.E JOUR DE SA FETE .

O toi, dont je tiens l'existence,
fTol,

qui formal mon cocur sur les vertus du lien

Charme de tons mes fours, appui de mon enfance .
A la voix, sur tes pas, j'ai march a vers le bien !
De ma reconnaissance aceepte un faible gage
Tu m'appris a t'aimer ; c'est ma plus there loi ;
Ma Mere ! qu'il m'est doux de cherir ion ouvrage
Jusques clans mon amour pour toi !
AUGUSTS CLAVAREAL' .

Een goed ghe isse is de rijckste schat
en het kostelickste ju eel dat er oijt gevon-den as ; niet dat oo stout is, en met oo
v aste sehreden gaet, elfs in 't hidden van
groot ge vaer .
Mr . J . DE BRU1E .

BE BLOEME

.

1% -at ijn mijn lieve bloemen sehoon ;
Wat ijn e rijk en mooi
Zij staan als koningskindjes,
Zoo schittrend is haar tooi .

Loo vorstlijk ijn ij uitgedost,
In rood en blaau en geel,
Met kleine gouden kroontjes .
En blaadjes van flu eel.

Maar aeh, haar aan ijn is oo broos,
Zoo kort haar bloci en vreugd,
En -- 't kan mij sours doen uchten --Zoo is bet beeld der jeugd !

En echter, bloempjes, 'k heb u lief ;
En ijn ij broos als gij,
Dat u bevallige onschuld
Ons beeld dan tevens ij .

DE BLOEMEN .

Wat is de IIemel-Vader good.
Die ons die bloemen schenkt,
Ze met

ijn tonne koestert

En met ijn regen drenkt!

Hij geeft ons meer dan graan en ol
En meer dan overvloed,
Ook angers in het lommer
En bloemen voor den voet.

Maar is de e aarde reeds oo schoon,
0, hoe vol aligheid
Moet dan de hemel e en,
Die Je us ons bereidt !
J . TEA GQUW.

In

een' slechten rok steekt dik erf even

oo veel en
een

ointijds sneer ijdelheid, dan in

hofkleed .
Pachter MARTIJN .

WARE WELDADIGHEID .

Under de edele god vruchtige vorstinnen
rangschikt men to regt MARIA LECKSINSCA, gemalin van LODEWIJK XV, koning van Frankrijk,
elker geheele leven niet slechts aan de Vervulling dier pligten ge ijd as, die als echtgenoot en moeder op haar rustten, rnaar tevens aan de betrachting der oodanige, elke
de godsdienst van JEZ os , ons j egens on e naasten voorsehrijft . Loo had ij in haar paleis eene
kamer af onderlijk ingerigt, tot een maga ijn ter
voor iening in den nood der armen . Men vond
daar al het benoodigde, van de eerste indselen des uigelings af, tot de laatste dood ade
toe . De e kleedingstukken, gedeeltelijk door
haar . elve, gedeeltelijk onder haar op igt vervaardigd, erden of eigenhandig of door vertrou de personen daar, uitgedeeld, aar ij den
nood der armen konden lenigen . In het el de
vertrek beyond ich eene apotheek, in elke
een met haar vertrou en vereerd persoon, do
noodige geneesmiddelen ten dienste der behoef
tige ieken to Versailles, gereed ma :akte . ---

i~

%VARE WELDADIGIIEID .

Overtuigd, dat men, om aarlijh ~~el to
tloen, ich elve eenige opofferingen moet kunnerm getroosten, verkocht ij niet elden ecu a eleel to hater kleinodien, om de opbrengst daai an tot eldadige oogmerken to besteden ; altijd
r oraende, dat dit oo geheim geschiedde, dat
men er aan het hof niets van bemerkte, char
ruiemand meet af•k eerig konde ijn dan ij, van
hare milddadigheid voor de oogen der menschen ten toon to spreiden . Ook hierin volgde
ule edele Vorstinne de voorschrif'ten na, door
den Ileiland der ereld gegeven, toen hij sprah
~~ debt ac/it dat gij u e aalrnoe en niet doet
oor• de menschen, orn van hen ge ien to c-or •den ! antlers hebt gj geenen loon bij u en Vader,
die in de Ilemelen is
als gtj u e aalrnoes
'oet, oo last u e linker (hand) niet eten, scat
race r •egter doet ; opdat u e aalrnoes in het rer, orgenc ij : en u Vader, die in het Zerborgene iet, die .gal bet u in het openbaar cercelden

ST ~NZ AS AAN MIJNE DOCHTE ,
Yaar 1{Ime. PERRIER .

F om ., kiiidlief, kom, en moister naar u ' moeder
Behoud haar raad en hoor naar haar gebod ;
\Vordt gij bestraald door 't fakkellicht der redo .
Dan schenkt de toekomst u ecn hcilrijk lot .

~)c kuisehe schaamte alleen ij o e siere ;
(cone ijdelheid orde ooit door u gedoogd ;
Dc aarheid slechts gaat met natuur vereenigd ;
Dc schoonheid ordt slechts door 't talent verhoogd .

;diet gij des morgens 't schoone roosje pralen
Bedenk dan dat het 's avonds niet meer leeft ;
y,En

oo~jenblik vernielt alle aardsche schoonheid

Men bli j ft steeds schoon anneer men deugden heeff .

M igt u het onheil op u paden volgen,
e apen met een ed'le trots u hart ;
Dc anhoop maakt beschroomden diep kleinmoedig *
'er ijl ecn kalm gelaat het noodlot tart .
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taar as het dat de Hemel heldre dagen
Van rein geneugt' en overvloed u gaf,
Dan ij u hart ontsloten voor den armen,
En issehe n ' hand ijn' bittre tranen al.

D!

ijt vooral bedueht voor blinde liefde.
Op d a e hartstogt volgt een schrikbaar e,

Wilt gij u huisselijk geluk ver ek'ren,
Dan kie e, met u hart, de redo mce .

Wees immer ijs, voorkomend, acht en vriendlijk,
[bat vleijerij die pronksters steeds ver elt ;
Opregtheid ij op u gelaat to le en,
En door u hlik de deugd van 't hart vermeld

4 mogt ik in mijn' laatste stonde spreken
gored!"
vVoor elk gevaar hob ik mijn kind
Met vreugde ou ik uit dit lecen scheiden
Als 'k u geluk de kroon had opge et .
H . PERE .

GEDENKT BEN SABI3ATHDAG,
BAT GIJ BIEN IIEILIGT .

Be dag des ileeren is een rustdag - en die
den elven tot ge oon eak be igt, is een Sabbathsehender . - Ilet is eer to betreuren, dat
sommige 'cermogenden en aan ienljjken dit niet
illen begrijpen, en dat meilig erkbaas ijne
knechts d ingt, orn op ondag to erken . Fen
loffelijk voorbeeld gal' ook ten de e, de vroeger door ons aangehaalde koningin van Frankrjk MARIA L1CKSINSCA . (*) Zich op ekeren tijdd
to Fontainebleau be vindende, verneemt ij, dat
men, ten spt van een uitdrikke1jjk verbod des
konings, openlijk erkte aan eenen in aanbou
ijnde schou burg . Be Vorstin ontbiedt den
aannemer bij ich, cn vraagt aan de : Hog:
hj hot

agon dui ft, ongehoor aan

to

jn non

God en jnen honing? Be e beroept ich op
bet bestaand gebruik en est, dat hij hot ork
heeft aangenomen vo ~r lit t bevel des konirigs
(*) Yergelijk bier ren biad . 45 .

IV .
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GEDENKT DEN SAEEATUDAG DAT GIJ DIEM BEILIG? .

as al'gekondigd, dat hij op do ondagen gei
rekend heeft, en dat, anneer hij op die dagen
niet laat erken, hot gebou niet op den
bestemden tijd kan voltooid ijn, en hij al oo
de aan ienlijke premie verlie en al, bij hot
bestek toege egd als hot ork op dien tijd
voltooid are . Do vorstin doet den aannemer hot bedrag dier premie opgeven, ontsluit
bare cassette en stelt heir de vrij aan ienlijke
sour terstond ter hand, onder toevoeging der
volgende behartigings aardige oorden : » Zie
daar,

noun dit, en gij ult geene schade to
duchten hebben, -- dock sluit nu ook terstond
u e erkplaats, en acht u in hot vervolg el,
om verbindtenissen aan to gaan, die gij nief
vervullen hunt, dan door de

et Gods met voe-

ten to treden, en ongehoor aam to
bevelen van u en droning j"

n aan de

OUDERLIEFDE .

DuiI]e, dat met snell~ vlugt
Ras mij eer verlaat,
Als gij door bet ruim der lueht
Tot mijn' Vader gaat,
Teem mijn' stifle kinderbee
Voor den edlen grijsaard me&
In het sterke burg gevaart
Aan bet gindsche meer,
Ligt de grij e, mij oo aard,
In den kerker neer,,
Dien een trou loos bondgenoot
Voor den dappren graaf ontsloot.
Spoed u, als de onnegloed
7inkt in 't esten neer,
Ereng dan mijnen liefde-groet
Aan dien Vader eer,
Wreed ontscheurd aan 't eenig kind,
Dat oo teeder hem bemint .
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leg hem, dat er ear noch deugd
Bij den reedaard oont,
Die ich in ijn lead verhengt,
En mijn' onschuld hoont ;
Die ons arme vaderland
Daaglijks sloopt door moord en brand
Meld hem, hoe Tangs bosch en veld
in den duistren nacht,
1k nog tijdig hen ontsneld
Aan das oestaards magi ;
Hoe ik in then bangers stood
Ilier ceo' stile vrijplaats vond!

Zeg hem, dat ears moedig hear
has ijn kerker matt ,
Knecht en achter velt tar near
En ijri' ketens slaakt!
Daar de Schepper van 't Heclal
Wis miju pogen eegnen al.
'Ii Houd niet longer u terog
Kleine bode, spoed!
Vader aclit, o breng here vlug
Mijnen kinder-groet!
Naak hem veihig, nook hem snel
'i'rou e kinder-boo, vaar el!

~~jjP~J~~ll~~~~ 7,Y~~~~9 n

MARTHA .

Ons vaderland is een vlak land, -- men
vindt char geene trotsche bergen, geene, door
diepe af'gronden afge isselde rotskloven, die
elders oo eer mede erken tot het vormen
van stoute natuurtooneelen, en toeh is er mefig plekj e ,
aar de heuvelachtige grond eene
af' isseling van hoogten en laagten doet ontstaan, die het oog aangenaamrn verrast . In ulk
een oord oonde MARTHA, de erk ame huisvrou van KLAAS WILDHOEF, iens mime boerderij aan de hellirig van eenen heuvel gelegen
as, van achter elken, de kerktoren van het
naaste dorpj e, uit hoog geboomte ijn dunne
spits v erhief.
In den ganschen omtrek kende men geene
opgeruimder boerin dan MARTHA, die, schoon
e reeds vijf'tig omers beleel'd had, er nog oo
blo end en elgedaan uit ag, dat menige
jonge deerne het haar mogt benijden . - En
toch as MARTHA'S le vens eg niet altijd effen
en glad ge eest, en toch tooiden de bloenen des voorspoeds niet altijd haar pad,

J'IARTII A .

en hadden de stormen des onspoeds vaak hart
levenshulk vreesselijk geteisterd .
Op hair 16d° j aar reeds sere ouderloo e
ee e, reikte ij hare hand aan eenen man,
die, genoeg aam eens oo oud als ij, meer
het oog had op 1nARTHA's be ittingen, dan op
1 aar rein en schuldeloos hart . Godsdienstig
opgevoed, ag het onergdenkende meisje niet,
at lags hartstogten achter het masker van
vroomheid verborgen aren, dat WOIITER iuYERKAMP behendighjk
ich had voorgehangen,
en geloofde ij aan de ver ekeringen van gene-=
genheid en trou haar door iemand gegeven,
die in den olntrek harer geboorteplaats in goeden reuk stood, en die er uiterlijk knap genoeg uit ag, om sen meisje voor ich in to
nemen, dat einig verder ge eest as dan het
naaste eedorp, aar haar iederen ondag de
kerkklok opriep om Hem to vereeren, dien ij
reeds vroeg als den schepper en onderhouder
van alles at haar omringde, had leeren k.ennen en eerbiedigen .
Mogt MARTHA ich in het behoud van harer
eerstgeborenen verheugen, sen drietal kinderen dat aan de en opvolgde, erd haar door
den dood ontrukt . Veel iced het gevoelige
moederhart door de Q hei baalde verlie en,

MARTHA .
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vooral omdat ij bij orm goon' troost vond.,
die ich al ras als een hartvochtig en baatuchtig mensch aan haar had doers kennen,
en die, ter ijl hU ich telkens beijverde om
dE ontslapene kleinen oo onkostbaar mogelijk tar aarde to doers bestellen, ich niet
schaamde er bij to voegen, dat hot ader een
eter minder as .

Men kan ligt nagaan hoe grievend dit gedrag
das aders voor eene vrou ijn moest, alker
iel f jner gevoelde dan dit bij ulk slag van
menschen ge oonlijk hot geval is ; dock ij
ocht haren troost in de godsdienst, en door
de luimen en enschen van haren man,
oo ool mogelijk in to illigen, had ij teas
minste, bij al de bekrompenheid, Yaarin do e
haar d ong to levers, huisselijke rust, dat ij
teregt voor hot onschatbaarste goad in hot,
hu elijks levers hield .
WOUTER as door ijn hu elijk, eigenaar van
eenige pinken ge orden, die tar vischvangst
voeren, en een inkomen opleverden, dat moor
dan genoeg aam as, om hem en ijn ge in, van
hot noodige ruin to voor ien . Hoe eer nu, bij
de bekrompene U e aarop BLAYERHAMP Ieef
de , do e inkonisten jaarlijks niet voor de heft
arden verteerd, ag de heb uchtige man ge--
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dung near gelegenheid uit, om meerdere insten to verkrijgen, en ord eldra eon smokkelaar in oodanige goederen, als door NAPOLEONS strenge verbods- etten gedrukt, niet dan
ten sluiks op hot aste land mogten orded
ingevoerd .
Toen MARTHA do en geheimen handel van Karen
man bemerkte, sehrikte ij niet einig van hot
;e cTaar aar in ich do e gestoken had . iNlet
alleen toch kende ij de strenge straffen, die
or toenmaals tegen hot sluiken aren afgekondigd ; maar haar holder verstand door ag terstond, hoe hot ook tegen de voorschriften van
den Bijbel aandruischte, om, op \ ulk eene
ongeoorloofde ij e, geld to inner, en ij
ondorhield er WUUTER moor dan eons, met liefrderijken ernst over en trachtte hem, dock to
vergeefs, to overtuigen, dat onregtvaardig verregen good nimmer god jdt .

Daar ouTER uit den acrd eer antrou end
as, en ich altijd verbeeldde dat anderen hem
ochten mode to nemen, misschien el, omdat
hij ich el en daar ten voile toe in staat nokende, ging hij altijd elf mode in oo, ais
or eene eenig ins belangrijke partij goederen
inoest orden binnen gesmokkeld . Had MARTHA aann
ich elve nimmer de gevaren ont-

MART BA .
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veinsd, die aan de e rei en verbonden aren,
haar angst as niet einig vermeerderd, sedert WOUTER had kunnen goedvinden, ich
van hunnen 14 j arigen JACOB to doen vergeellen, die eene bij onder fraaije hand schreef,
en het Engelsch vrij vlug konde spreken ;
ant hoe hoog uinig KLAVJRKAMP as, het
had JACOB niet ontbroken aan eene goede opheiding, misschien el omdat de vader toeii
reeds berekende, hoe veel het hen aardig
ijn oude, iema.nd to be itten, dien hia ijn ge-'
heel vertrou en schenken en tot alles gebruiken konde .
Boar JACOB bij or der vlug van begrip as,
had ij u vader hen spoedig in al de geheihnen van ijnen handel inge`vijd, en be ees
hij de en erkelijk oo goede diensten, dat
ij den smokkelhandel nu in het groot dreven,
en in een j aar oo veel verdienden, dat KLAVERKA 1P aan
ich elven 7noest erkennen, flu erkelijh een rijk man to kunnen heten .
Intussehen veranderde hij niets in ijne levens ij e, en d ong hij ijn vrou nog altijd, tot het verri gten van oodanig erk, als
men ge oonlijk door eene dienstinaagd doet
v errigten ; iets dat JACOB, hoe jong hij as,
Jeer tegen de borst stuitte, die innig veel van
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ijne goede moeder hield, en gaarne naar
haar luisterde, als ij hem, in de v reinige
uren die hij to huffs doorbragt, goede indrukken ocht mede to deelen ; jets dat ij nimmer
ver uimde, hoe eer ouTER er vaak over knorde, eggende » dat ij door hare oude ijvenpraat den jongen ver eeklUkte ." -Sedert lang toch had KL~ vERKAMP het masker van godsdienstigheid, dat hij voor ijn
hu elijk droeg, afge orpen, en as van lieverlede, door ijnen gedurigen orngang met
ulk schuim van eevolk, als ge oonlijk den
smokkelhandel drijft, even ru en onbeschoft
ge orden als ij .
Had die verboden handel bestendig groote
voordeelen opgeleverd, de tijd brak ook aan
dat ouTER de range vruchten van ijn ongeoorloofd gedrag oude plukken . Op eenen
donkeren omernacht, ter ijl de smokkelaars
ich gereed hidden, om eene aan ienlijke partij ko j en suiker binnen to brengen, as
dit plan aan de kei erlijke douanes verraden,
en erd ijn rijk beladen vaartuigje, in hetelk de goederen buitengaats, arm overgeladen, door t ee elge apende sloepen, aan
den ingang van de llaas overvallen en aangedoudenD Daar de bemanning ist, at lot hen
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~cerbeidde, boden ij dapperen tegenstand en
vonden, na een hardnekkig gevecht, in het elk
KLAYERKAMP sneuvelde, eenigen der equipage,
door de duisternis begunstigd, gelegenheid om
met de boot to ontvlugten en daarrnede eene
Engelsehe haven op to oeken .
Had MARTHA in dien nacht, daar de ind het
geknal der ge eerschoten, die op ee vielen
naar haar overbragt, veerl angst doorgestaan,
de ijl eene geheime stem in haar binnenste
haar inll.uisterde, dat WOUTER en JACOB daar
el bij ouden ijn, -- ij ontstelde echter
niet einig toen, in den volgenden middag,
hare oning door gensdarmes omsingeld, van
den kelder tot den older door ocht, en alles
at er ieh in beyond, in naam des k~i ers in
beslag genomen erd ; ij vernam ter naauernood at er aanleiding toe gegeven had,
dock hoorde van het lot van man en oon
niets, dat haar bekommerd gemoed kon gerust stellen .
Daar de persoon, die aan het bestuur der
douanes de nachtelijke expeditie verradenn
had, er tevens had bijgevoegd, dat alles voor
rekenin en op last van WOUTER KLAYERKAMP
plaats greep, en de huis oeking niet einig
be ij en had opgeleverd, dat hij de smokkea
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laar as, dien men sedert oo lang to vergeefs had trachten op to sporen, erd ijn
gansehe inboedel ten behoeve van het rijk
verkocht, en aan MAR ThFA naau elijks vrijheid
gelaten om, bij het verlaten der echtelijke ooing, hare noodigste kleederen met ich to
voeren .
Hard, uiterst hard as het voor de brave
vrou , om oo de ooing to orden uitge et,
in elke ij in hare kindsheid oo veel genoegelijke uren gesleten had ; maar men
maakte in die dagen met de smokkelaars
einig complimenten, de koloniale arm, die
men er nag bij menigte vond, erden verbrand, en alles at KLAVERKAMP toebehoorde,
ten behoeve vann het rijk to gelde gemaakt .
Geduldig verdroeg MARTHA dien tegenspoed,
verliet het dorpje aar ij geboren as, en
nam harm intrek bij eene uster van hare
moeder, die eenige uren van daar, in eene
andere provincie oon.de . De ti edu e WILDxoEF
ontving de ongelukkige regt liefderijk en veruinide niets, om haar over de groote verlie en die ij geleden had, to troosten, haar
altijd de mogelijkheid voorspiegelende, dat magi
eii oon nog eenmaal ouden terug komen .
Toen echter in het laatst van 1813 de ee
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eder vrij

erd, en or gelegenheid k am om

veer ekere berigten in to innen, k arn
er tijding dat de pink de jonge Martha, op
elke ich KLAVERKAMP en ijn oon haddeii
bevonden, na eon hevig gevecht met de Fransehe douauen in hot kanaal ge onken
Bit berigt ontnam aan

MARTHA

as .

de laatste flik-

kering van hoop ; jj as edu e en kiniderloos, en had al de kracht noodig, elke
de godsdienst hared belijders schenkt, om onder

oo veTo en

moedeloos to be

oo herhaalde ranipen niet
ijken .

Achttien jaren later nuttigde eon bedaagd
huisman, die er
flinken 13 jarigen

elvarend uit ag, met

ijuen

oon hot middagmaal, ter iji

de paarden voor den ploe uitrustteii, en eerie
vrou met een blo end rneisje op den arm,
elgevallig aan ag, hoe hare lievelingen ich
verk ik ten aan hot maal, dat ij hun oo even
in bet void gebragt had .
Vorlfl(l

door hot ge in van

Die groep

ord ge-

KLAAS WILT H0EF,

(lie

ich dieii (lag onledig hieki, om net behulp van
ijoen eenigen oon, cenen hoogen akker, niet
ver van ijne orling gelegeti one to ploegen ;
hij
van

as tegen oordig (10 gelukkige echtgenoot
MARTHA

die, nadat

ij vijfjaren iang edu e
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ge eest as, ich had laten overhalen, om hart
en hand aan den oon hirer moei to reiken,
die op eene eigen hofstede, niet ver van die ijner moeder gelegen, een ongehu d leven leidde .
Was MARTHA'S eerste hu elijk, door allerlei
eder aardigheden gekenmerkt, die t eede
edit vloeide over van Gods mildste egeningen .
Zij had een braaf, erk aam, ech t godsdienstig
man, t ee ge onde kinderen en een ruim bestaan, ter ijl de tijd, die alles slijten doet,
het vroegere iced oo op den achtergrond geschoven had, dat MARTHA er sleehts eer elden
nicer aan dacht, hoe eer er toch `vel eens eene
train in hare oogen elde, als de eene of andere
buurvrou over hare vol assen kinderen sprak,
en ij din aan haren JACOB dacht, die, als ij
hem niet oo noodlottig had moeten veriie en,
nu ook reeds een knappe elge eten huisvader konde ge eest ijn .
Er aren ed~rom t ee jaren verstreken ; de
koude December lucht deed meeren en vlieten
reeds stollen, en door den net spek en orst
rium voor ienen schoorsteen, van WILDHOEFS
oonvertrek, huilde de snerpende oosten ind
meet ulk eene kracht, dat de oude trees, die
in den hock van den haard lag to sluimeren,
er van akker erd . Grommend, spitstehet
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trou e dier de puntige ooren
sprong eensklaps op, liep naar den kant van de voordeur
en begon hard to blaffen . - MARTHA, die bij de
lamp in den Bijbel at to le en, sloeg het boek
digs, hoorde dat KLA AS , die bij het vee in den
stal as, de dear ontsloot, en last gal' om het
rijtuig in de schuur to brengen . Ter ijl ij
nog bij haar elve nadacht, ie nog oo laat
de hoeve konde be oeken, trad KLAAS met
eenen vreemdeling het oonvertrek binnen .
De heer die WILDIIOFF verge elde, as rij ig
van gestalte, dock had ich oodanig tegen de
koude ge apend, dat men ijne e enstrekken niet goed kon onderseheiden ; met eenen
buitenlandschen tongval enschte hij MARTHA
goeden avond, die ich haastte om het vuur
op to stoken, en den vreem .den eenen stoel in
den armsten hoek van den haard aan to
hieden . De e plaatst'e ich onder vele pligtplegingen to maken, en toen hU de raige mats
al ette die hem het hoofd tot over de ooren
bedekt had, bleven de t ee vriendelijke ooren,
die de eenig ins bruine dock geregelde e enstrekken versierden, vrou MARTHA oo onophoudelijk aanstaren, dat de e er eenigermate
verlegen door erd, --- eene verlegenheid die
niet einig vermeerderde, toen de vreernde

er met eene geroerde stem op volgen list ,
))ik bemerk el dat JACOB KLAVFRKAMP hier geheel vergeten is moedertje !"
gij dat

eggen mjjnheer !"

eide

Aeh hoe kunt
onthutst,

MARTHA

(lie goede jongen is mij nooit uit de gedachte
niet larger dan gisteren, heb ik aan KLAAS nog
het Lerkboekje getoond, dat ik hem op ijn'
t aalfden verjaardag ten gesehenke gaf.
Nsen. , al is cen kind dood, de moeder vergeet
het nooit ." ))Dood ," hernarn de vreemde, ))dood, vie
heeft u dat ijs gemnaakt?"
))%%'ljs gemaakt?" vroeg MARTHA ver onderd,

el hij is met

joen

ader net de pink ver-

gaan, aarrnede ij de laatste mail uit eilden,
er is man tech muis van teregt gekomen ."
))En
on

anneer ik u nu eens

eide dat

uiks

aar is, en dat de equipage van de pink

gered is,

at

oudt gij dan

eggen?"

))Dat het onmogelijk aar kan ijn, dat gij
u eker vergist mjjnheer !" ant oordde MARTHA .
))Voor God is diets onmogehjk," eide de
vreemde de pink de jonge ]iartha is vergaanv
maar de equipage is gored en u

oon leeft ."

HGoede God! hernam MARTHA de harden to
amenvou ende ter iji j er met 1)ljkbaren
angst

Op

volgen list .
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))Is gesneuveld in het gevecht met do
Douanes ."
Eene naau eljjks hoorbare iicht ontsnapte
MARTHA'S boe ern en met blijde verrukking liet
j er op volgen, ))En ear, ear bevindt ich
den mijn JACOB?"
)In u e armen moeder," eide de vreemde
en omklernde, me oeste vreugde, de verbaasde MARTHA die naau elijks aan de aarheid
van des vreemdens betuiging geloof durfde
slaan . - Zij staarde hem t ijfelend aan ; dock
knelde eidra den edergevonden soon , net
innige blijdschap, aan hear hart ; het naau lettend moederoog had den veil oreneii aan
cene Iang erpige doodviak hert end, die harem
JACOB, order het regter oor, onderscheidenlijk
kenrnerkte .
Wij ullen niet trachten het tooneel af to
schetseii, dat verder pleats greep, toen moeder
en oon oo regt gevoelden, vat het eide,
elkander no bier op aarde to mogen eder
vinden ; noch verhalen elk eene 1 iiehap de
terugkomst van den doodge ande uun in de
oning van WILDIIOEF 1e
ie1
d€
ms bloat bepalen , to et n kor e
an JACOES IotgevaI1en
u bet gevecht rust de Don
hj
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vrij ernstig aan den voet gek etst geraakt ; een
Dude knecht ijns vaders had hero, die hulpeloos op heat dek lag, in de boot nedergelaten,
en hij as behouden in Engeland aangeland,
onder to eten, at er van ijnen ader georden as . - Oin niet van gebrek om to
komen, had hij daar dienst genomen, op een
soup, dat tot eene rei e naar de Oost-Indien
eilree lag ; toen hij to Bengalen aanlandde,
stored de ond aan ijnen voet, door verkeerde behandeling, aan boord, oodanig, dat men
vreesde tot eene af ettingg van dat lid to moeten overgaan ; het schip had dus, onder hem,
de terugreis ondernomen, en hij as ten hui e
van eenen inlander ach ter gebleven . Na j aren in ondergeschikte betrekkingen, flu hier
dare daar, in de Oost-Indien erk aam ge eest
to ijn, as het hem eind elijk gelukt, ooveel
bijeen to vergaderen, dat hij, in de binnenlanden eenige oest liggende gronden kon aankoopen, door elker ontginning hij, niet onder rnoeite en vlijt, een aardig kapitaaltje
bijeen had eten to brengen, net het elk hij
nu naar het vaderland as terug gekeerd .
Bij herhaling had hij naar Holland aan ijnen
ader geschreven ; dock daar alle brieven
onder ant oord bleven, dit eindelijk opgege-
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yen, altijd voornemens ijnde om nog eenmaal
naar ijnen geboortegrond terug: to keeren . Bat
hij ulks niet eerder had kunnen doen, as
hem el tot eene groote teleurstelling ge eest,
maar hij konde er niet toe komen, om onder
g:enoeg alne middelen, om vrij en onaf hankelijk to leven, het Vaderland eder op to
oeken . De hoogbejaarde schoohneester, die hem in
ijne j eugd onder ees, as de eenige ge eest
die ich, in het eedorpje ear ijne ouders
ge oond hadden, ijner herinnerde ; van
de en had hij, bij ijne aankom.s t aldaar, den
dood ijns aders en het tegen oordig verblij '
ijner moeder vernomen, en ich gehaast om
der aarts to snellen . -JACOB KLAVERKAmr kocht kort hierop een klein
landgoed in de nabuurschap, en had het plan
ge vorm.d om dear, door het moederlijk ge in
omringd, ijne dagen in erk ame rust door to
brengen ; dock MARTHA en hear man aren niet
over to halen, om hunne boerderij to verlaten ; -- ij bleven ie ij tot hiertoe ge eest aren, ijverige, aan hunnen stand verkleefde
landlieden, die ich, hoe ruim God hunnen arbeid egende, niet aan eelde overgaven maar
;aarne ongelukkigen bijstonden . Door alien dice
5*

BEHARTIGINGSWAARDIGE LES

lien kenden geacht en geeerd, leiddenn ij een
refit genoeglijk levee, dat JACOBS nabijheid niet
einig vervrolijkte -- die ich op hue voorbeeld
beijverde, om oo veel goeds in den omtrek
to stichten als hem maar eenig ins mogelijk
as .

BEhARTIGINGSWAARDIGE LES
VAN

VADER CATS .

Geluckigh is de mensch, die als hij gaat to beds,
Sijn rekeningh met God geduurigh efl'en set.
Geluckigh is de mensch, die, als het licht hegint,
In ijra verlichten geest ecn nieu cn erelt visit .

EENE, IN DROOM,
VOLBRAGTE REIZE NAAR DE ZON .

Wat iet men in eenen Dromm niet al vreemde dingen ! De arme man die des avonds verkleumd van koude naar bedd grog, en geeri
stukje broods vond om ijnen honger to stillen, droomt des nachts dat hij een paleis beoont, aar eelde en pracht hem in de
oogen schitteren en aar de uitge ochtste spijen, in gouden schotels, hem orden voorgediend . Ret onbe orgde knaapje dat ich moe
gedarteki heef't, ligt naau elijks to bed, of hij
droomt, dat hij, onder vleugels en alleen door
de be eging ijner armen, de lucht klieft,
en even gemakkelijk boven de hoogste torens
eeft als de ooijevaar, anneer hij, op eenen
omerschen morgen, statig op ijne breede ieken drijvende, die groote kringen beschrijft
aardoor hij ich boven de olken verheft, en
eene hoogte bereikt, van aar hij ich, aan
het meest scherp iende oog, slechts als eene
kleine evende stip vertoont . -- Ik heb eenen.
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man gekend die in ijnen droom ich elven ag
begraven : -- eenen jongeling die het paard,
aarop hij lustig voortreed, allengs eerie menschelijke gedaante ag aannemen : - een' ander'
die, hoe ell hij nooit eerie vreemde taal geleerd
had, nogtans droomde in Petersburg to ijn,
en aldaar met de in oners vohuaakt Russisch
to spreken . Ver onder u dus net, jeugdige
Le er of Le eresse, dat ik eenen droom ga verhalen, die niets minder behelst dan eerie reie naar de on en terug .
Misschien vraagt ge, of het el mogelijk ij,
ulk eerie verre rei e to droomen, in den korten tijd then men doorgaans aan den slaap
ijdt ? -- Vijf, es, hoogsteris even uren, egt
ge, brengt men des nachts slapende door ; terijl eerie rei e naar de on en terug, ten minste vijftig jaren ou vorderen, elfs dan, anneer men, met den spoed eens afgeschoteii
kanonkogels, de beide afstanden konde afleggen . -- De e arigheid echter verd rijnt, als
ik u eg dat .ik net naar het middelpunt on es
ereldstelsels reisde, met den slakkengang;
eens voortvliegenden kanonkogels, naar met
de alle verbeelding to boven gaande snelheid
des lichts ; en de ijl eerie onnestraal, iedereri
polsslag, bijkans veertig dui end duitsche mij-
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lea allegt, oo had ik slechts acht minuten
noodig orn op de on aan to komen . Op mijne terugr_ ei e bleef ik even el jets langer onder ag, de ijl ik toen, hier en daar in hat
uitspansel, eenige oogenblikken vertoefde, ten
einde datgene, aarop toen mijne aandacht
bij onder gevestigd end, met meerdere opmerk aamheid gade to slaan . Stel nu, dat mijn
Broom es uren geduurd hebbe, Ban kan men,
oo als ge eet, in dien tijd nog al at hooren en ien, vooral anneer men met oplettendheid hoort en iet . Of Bit laatste nu met
mij hat geval ge eest is, durf ik van mU elyen niet getuigen, maar al nit mijne reisbeschrijving moeten blijken .
Hat ver onderde mij al aanstonds niet einig
oodra ik mij boven den dampkring der
aarde beyond, hat daglicht allengs verminderde, en de duisternis toenam als of geene on
aan den hemel schene . Ik had mij steeds
verbeeld Bat hoe nader men bij Bit helnelligchaam k ame, hoe meer licht ons overal ou
omringen ; en ie, flu had hat tegendeel plaats ;
daar ik aller egen amen donkeren nacht rondomm mij bespeurde, en alleen mijn ligchaam door
de onn verlicht ard . 'Vanneer ieniand mij ,
in den toestand in elken ik mij daardoor be4
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vend, ge ien hadde, en hij mij missehien gehouden hebben veer eenen vuur- of lichtklomp,
in nienschelijke gedaante, en die, met de snelheid des bliksems door den Ether eefde . Een
ander verschijnsel dat mijne opmerk aamheid
trek, as de buitenge one glares aarmede de
sterren, en elfs de melk eg, to midden der
duisternis, aan den donkey blaau en hemel
schitterden . Op de aarde kan men, egens den
dampkring die haar overal ornringt, ieh onmogelijk een denkbeeld vormen van dit luistervolle verschijnsel, en ik houde mij overtuigd dat,
anneer de on mijn ligchaam niet besehenen en
daardoor igtbaar gemaakt hadde, hot schijnsol
der sterren ulks ge is oude gedaan hebben .
Niet minder bevreemde het mij, dat ik, in den
aanvang mij ner rei e, door eene oo s nerpende koude erd aangegrepen ; ter ijl ik mij
vroeger had voorgosteld, meerdere armte
to ullen ondervinden, naarmate ik de on
naderde, en dat ik elfs aan cone ondragelijke hitte, in hare nabijheid, ou blootgesteld e on . Do e koude intussehen duurde
gelukkiglijk slechts eer korten tijd ; daar
ik mij , na verloop van naau elijks tien minuten, reeds to midden des damp- o .l; lichtkrings beyond, in elken de on gehuld is,
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en aardoor, op dit hemelligehaaln , dit gansch
bij ondere plaats heeft, dat men er geenen
naeht of geene isseling van j aargetij den kept ;
ofschoon het ich, even als de aarde, om eene
as, en, met al hare planeten, om een uitermate groot hemelligchaam entelt .
Zeer leed deed het mij intusschen, dat ik
op mijnen eg, oo min van de planeet Venus als van Merkurius, jets hoegenaamd bespeurde ; daar toch de banen de er beide hemelligchamen tusschen de aarde en de on
liggen . Maar, ij bevonden ich, op dat oogenblik, aan gene ijde oo es onnestelsels ; en
elligt tot mijn geluk ; ant, in plaats van op
de on aan to landen, ou het, in het tegenovergestelde geval, eer el hebben kunnen
gebeuren, dat ik door eene dier beide planeten
are aangetrokken ge orden . Hoe dit ij , ik
beyond mij eldra to midden des lichtkrings
die de on omgeeft, en ter ijl ik door denelven nederdaalde, ont aarde ik bU mij elven een onuitsprekelijk eldadig gevoel .
Behalve eene. liefelijk koesterende armte
en het achtste schijnsel, as het, als of de
lichtstof die ik inademde, mij ver adigde en
mijne begeerte naar spij e ten eenemale onderdrukte ; ter ijl onbeschrijfelijk heerlijke
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genren, die van de on opstegen, mU nog
daarenboven op de aangenaamste ij e verk ikten . Be refine ellust, dien ik op dat
mij onvergetelijk oogenblik slnaakte, stemde
mijn hart oo vrolijk, dat ik on illekeurig
uitriep : » Voor aar , dit is een der hemelen
aarvan in Gods oord ge aagd ordt !" En
naau elijks arm de e oorden inijnen mond
ontglipt, of ik beyond mij in ge elsehap van een
e en, elks beminnelijk voorkomen mij, op
het eerste ge igt reeds, het onbepaaldst vertrou en inboe emde . .Ach, smeekte ik hem,
ees gij mijn leidsman in de e mij oo geheel
vreemde ge esten der aligheid, en ontdek
mij jets van den mij oo onbekenden aard en
bestemming der on . Werd reeds hare nitendige heerlijkheid, sedert de vroegste eeuen ; op aarde oo eer be onderd, dat de
verblinde mensch ich voor haar in het stoF
boog, en haar als de eldadigste godheid vereerde, ijl ij licht en leven, blijdschap en
egen alomme verbreidt, hoe ondenkbaar
schoon moet ij ich dan aan help vertoonen,
die haar van nabij beschou en snag .
Volg mij op de e hoogte, as ijn ant oord,
en over ie van hier het beneden u liggend
d al .
lk volgde hem der aarts, en nu erd
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mijn oog getroffen door het malsche groen dat
den heuveligen grond bedekte . her en daar
bemerk to ik kleine boschj es , elker frisch
geboomte met bloemen van de schitterendste
ver en prijkte ; ter ijl dui end gevleugelde
angers de liefelijkste toonen slaakten, of vrolijk tusschen het gebladerte huppelden . Iii
plaats van vederen, as hun ligchaam met het
achtste dons bedekt, elks gloed mij als topa en en robijnen in de oogen schemerde. In
het Inidden des dais ag ik, uit den bloemrijken grond, eene fontein van lichtstof opborrelen, die, ter iji ij tot eene aanmerkeiijke hoogte sprong, alle denkbare kieuren aannam, en
dan in vonken, als een regen van uiver goud,
nederviel ; aarna ij eene bevallig kronkelende
beck vormde, in elke eene menigte, mij geheel onbekende vioedbe oners, van de fraaiste
vormen dartelde, enn aarvan sommigen ich
aeht
flu en dan bo er de eive verhieven, of
over de oppervlak to heen gleden, en eene stra l
van vuur achter lieten, die den eg aan ees
fangs elker ij gekomen aren . Op geringen
afstand van daar, vloeide de e beck in een
klein sneer, op elks acht goivenden spiegel,
ik eene snort van anen ontdekte, met fiju
gel: rulde don ige vederen, aarop schier al
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de kleuren van de ons bekende colibri schemerden ; ter ijl ij op den kop eene kuif droegen van drie hemelblaau e struisvederen, elke, na iedere indompeling, als met gouden
vonken be aaid schenen .
Niets echter boeide oo eer mijne aandacht,
als de plaats aar de beek in het kleine meer
stroomde . Uit de vermenging namelijk, van
beider oo onderscheidene vloeistof'en, scheen
eene gisting of scheikundige erking to ontstaan, aardoor ich eene andere vloeistof ontikkelde, die als cone uil van bengaalsch vuur
om hoog steeg, en den mij omringenden ether,
als met Citroen en ro engeuren vervulde .
» 0, naamloos heerlijke natuur ! o, prachtvolle
schepping, j uichte ik ; voor elke snort van
verhevene e ens heeft God u met oo onuitsprekelijken mister uitgedost ." Wie ijn, in
het mateloos heelal, de bevoorregten ijner
liefde, elke Hij aardig keurt de on to
be onen ! -- Bat ij t gij , o mensch, viel mijn
geleider x iij in de reden : voor den ge aligden
aardbe oner is dit het t eede vaderland ; en
reeds hebben, sints ruin es dui end jaren,
millioenen u er natuur genooten be it van
het elve genomen . -- 0, alig oogenblik, riep
ik toen in verrukking nit, dan al ik thans
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hier mijne dierbare ouders, mijne lieve betrekkingen mogen ontmoeten !
Matig u e vreugde, hernarn hij, en leer met
geduld den dag verbeiden, dies God voor de e
ontrnoeting bepaald heeft : oo ge nu reeds dit
geluk deelaehtig: erdt, hoe afkeerig oudt ge
dan van de aarde orden, en hoe ars vat
de genietingen elke ij voor u en nog volgenden leeftijd bespaard heeft ; het ij u genoeg
to eten, in elken hemel ij ich bevinden ;
eenmnaal hoop ik u henn to ien omhel en : eenmaal ontmoet ge hier ook de stamouders des
rnenschelijken geslachts en, onder , hunne talloo e nakomelingen, al diegenen elke ich
tot God bekeerden, sevens hen die geese onT
den gekend of gedaan hebben . -- Hoe, vroeg
ik ver onderd, ijn er ooit aardbe oners geeest elken de schuld van ADAM niet aankleefde ! -- Op hoe vele kindertjes, hernam hij,
en op hoe vele uigelingen, sloeg de hernelsche
Vader niet medelijdend het oog, en nam e
eg van hunne ouders, alvorens de onschuld
van hen ge eken as : aleer ij onderscheid
tivisten tusschen goed en l . and : en elke andere gevolgen der onde hebben ij dus ondergaan, dan alleen den dood, den oo vaak van
God al'gebeden dood .
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flier begreep ik mijnen leidsman niet, en
nieende dat hij mU to kennen ilde geven, dat
er vaak aardsche ouders gevonden erden,
die God gesmeekt hadden dat hunne lievelingen vroeg sterven mogten, en daarom gal' hij
mij volgender ij e ijne meening nader to
kennen . -- Sedert de vroegste tijden, eide hij
bevonden er ich hier ge aligde echtgenooten
(lie, bij hun verscheiden, al hun kroost op
aarde achterlieten, en dus, in dit beter vaderland, als kinderloos aank amen : ij smaakten hier el eene ongestoorde aligheid, to
~nidden hunner afgestorvene ouders en voorouders ; lnaar ontdekten toch vele in hun oog,
nog gelukkiger echtgenooten ; de ijl de e
;rich, behalve van hunne ouders en voorouders, ook van eig.ene kinderen omringd agen, elke laatste slechts eer korten tijd op
aarde geleefd, hadden, en die hunne ouders
reeds vroeg naar de e ge esten der onsterfelijkheid aren voorgegaan . Het ver ondere u
dus niet, voegde hij er bij , dat eerstgemelde
ouders ook eer dik ijls het gelukkig oogenblik verbeidden, dat eon hunner n .akomelingen
Tan de aarde tot hen k ame, om hunne
aligheid to verhoogen .
En hoe dikmaals verleende God hun die be-
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geerte : het ij dat een hunner eigene kindereii
of een hunner kleinkinderen hun gesehonken
erd. 0, hoe vaak as ik dan getuige van
de onuitsprekelijke aligheid dier eehtgenooten
Hoe vaak hoorde ik hen dan hunnen dank uitgalmen . 1Vlaar ook, hoe vaak ag ik hen dan ootmoedig neergebogen, om van Hem die hen oo
eer bcgunstigd had, to smeken, dat llij-op aarde al diegenen ijnen goddelijken troost ilde schenken, die, egens den dood des vroeg
afgestorvenen, in diepen rou verkeerden .
Welk een aangenaam licht, eide ik, verspreidt de e openbaring over de egen die de
Voor ienigheid dik ijls met den mensch op
aarde houdt . Zij neemt een teer bemind kindje
van ij ne ouders, om het, aan gene ijde des
grafs, in de liefko ingen ijner ge aligde betrekkingen to doers deelen . 0, isten de treurende ouders van ulk cen kindje, aarom God
oeg van hen nain, hoe getroost ouhet oo vrg
den ij het in den Hemel naoogen, en ich
verheugen bij de gedachte : het pand on er
liefde bevindt ich in de armen on er eigene
dierbare ouders : de e hebben God gebeden
het to molten be itten, en Hij heeft hun ulks
v ergund . - Herinnert ge a geen voorbeeld,
vroeg toen mUn geleider, dat de ader van een
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talrijk kroost, eerst ijne vrome echtgenoote,
en kort daarna een ijner kinderen door den
dood k am to verlie en? 0, herijam ik, hoe
dik erf; as ik getuige daa.rvan, en hoe vreesselijk hard troffen de e dubbele slagen dan den
troosteloo en man .
En toch, as het eder
ant oord mijns leidslnans, en toch as de
dood van het kindje een blijk van Gods lief'de
ant de moeder had Hem om eenen harer op
aarde aehtergelatene telg:en gebeden, erg flu
deed Hij naar de btgeerte haars harten, en
schonk haar den meest dierbaren barer lievelingen : naar liet teve .ns haven echtgenoot niet
onder kroost op aarde ! En oo iet ge, tivelk
een naau verband er tussehen den Hemel en
de aarde plaats vindt : de eerie heif't des elf'den
.uisge ins, be oont den eerste, ter ijl de
andere helf't nog op de aarde vertoe 't .
Ter ijl hij al oo sprak, `nerd mj gehoor getrofl'en door een ielstreelend maatge ang, dat
op eenigen af'stand, ered aangeheven . Hot
as een veelsternmig jubell ed , aarin accoorden voork amen ZOO als i die n.ilnmer op
aarde gehoord had . Zood ra die lierneltoonen
i n het dal eergalmden,
en eensklaps de
dui ende vogelen die n o nri den Hot as
eals of die rnalscl _e gcl kien hon to ace r i°ocrT
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den, om kunnen ild~ang to kunnen vervolgen ; en ik al dus el niet behoeven to eggen, elken oiibeschrijfelijken indruk e op
mij elven maakten, nu eene oo diepe stifle
rondom mij heerschte . Waar is de inger,
aar de angeres, elfs de incest beroemde,
elke ooit ulke toonen slaakte ? De mensch is
nog niet geboren ; ja, to vergeefs al men steeds
under de stervelingen hem oeken, iens stem
ik ou kunnen vergelijken bij die der hemellingen . Hun ge ang drong mij door merg ell
been, en schokte dermate mijne enu en, dat
ik aamechtig neder eeg . - Wat deert u, vroeg
mijn Leidsman, die in biddende aandacht het
ge ang scheen to volgen . Ont aak uit u e
bed elming; ant ik al u de geluk aligen doen
ien, die gij den lof van Jehovah God hoort beingen . En flu greep hij mijne hand, om xnij
der aarts to geleiden . lYlaar, o onderbaar
gevoel ! Ter Ul hij lnij aanraakte, as het als
of dui end elektrieke vonken nit ijne hand in
de mijne stroomden, ich tintelend door mijil
geheele ligchaam verspreidden, en een nieu
levee door mijne aderen deden vloeUen .
1k volgde help nu naar gene ijde des dais,
en bemerkte aldaar eene olk die eene nitebreide, en van bose irijke heuvelen omringI T.
6
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de vlakte oversehadu de . 1k eet den achten gloed, elken dit luchtverschijnsel van
rich g:af, niet beter to vergelijken dan bij diem
rtes dageraads, anneer de on, uit den nacht
to voorschijn tredende, lang aaln de oosterkimonen nadert : purper en goud gloeijen it
d.an tegen, en ro enroode lichtspranken breken door de morgensehemering heen . Zoodanig nu aren de isselende glansen der
hernel olk die, hoemeer ik haar n aderde ,
to duidelijker de voor erpen deed uitkomen,
elke ij oversehadu den . En oo ont aarde
iii dan, ofsehoon op aan ienlijken afstand, eene
rneuigte helnelsehe e ens, van elker aange igten en kleederen een licht straalde, als
are het dat der on elve ; ter ijl ik, uit
liunne versehillende be egingen, meende to
outdekken, dat ij niet slechts cep de oppervlakte der on andelden, maar ook het vervnogen be aten orn den ether to doorklieven,
.gelijk on e dui ven door de lucht even . Wepens den grooten afstand., kon ik ulks echter niet duidelijk genoeg onderseheiden, oln
het stellig: to durven ver ekeren : haar, nader
bij jnij , en onaniddelijk under de oo prachtig
gloeijende olk, ontdekte ik eene talloo e schare van andere hemelsehe e ens, in volko-
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men menschelijke gedaanten . Het axen mannen en vrou en, onen en dochteren, kinds •
ren en uigelingen, alien in itte kleederen,
die nit lichtstof en ether schenen geWeven to
ijn . De vaders hadden hunne onen aan de
hand, de moeders hare dochters en uigelingen : en ij die, helaas, na hun verseheiden,
her geenen vader of geene moeder gevonden
hadden, erden door de ouders der indere
kinderen oo liefderijk bejegend, als are
het hun eigen kroost . De e menigte flu as
het, elker lof angen ik van verre vernomen
had, en die ik thans van oo nabij mogt hooren
jubelen . Wanneer de mannen hun lied geeindigd hadden, vervingen hen de vrou en
na de e hoorde men de uigelingen, ter ijl
de slot ang door geheel de schare to gelijk
erd aangeheven .
0, hoe gaarne had ik de taal verstaan in
elke ij oo eerbiedig ongen ! Maar het as
eene hemeltaal die ik niet verstond ; ofschoonn
ik el bespeurde dat hare elluidendheid, die
der aardsche talen verre overtrof . 1k ver ocht
derhalve mijnen geleider, mij het beurtge ang
deter onsterfelijke natuurgenooten, tot mijne
meerdere stichting, to illen vertolken .
Hoe ou ik u ulks kunnen eigeren, ant6*
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oordde hij mij min aam, char ik hoop, en
ook eenigermate durf vertrou en, dat ge u e
aardsche loopbaan godvree end ult voleinden
om , na u sterven, de e vol alige ge esten
to be onen, en u danklied met dat de er
heiligen to vereenigen . De schare der aders
met hunne onen, hebt ge hooren ingen
Loof Gods magi die onheperkt
Gadeloo e ondren erkt.
Want ' ijn guest alom verspreid,
Zal bestaan in eeu igheid .
Daarop hebt ge de moeders met hare doche rs hooren aanhefl'en
.Loof den Heer met dankbre stem .
In dit schoon Jerusalem .
Want ijn guest glom verspreid .
Zal bestaan in eeu igheid .
Teen juichten de uigelingen
Loof der kleinc kindren God :
Drie erf alig is hue lot
Want reeds vroeg van de aard ge aan
K amen ij hier schuldloos aan .
En eindelijk hief de vereenigde schare
aiiienlijk de en slot ang aan :
Loof, op hoogen hemeltoon .
Abrams God en Davids oori .
Want hoe groot een aligheid .,
Liceft ijn liefde ons hier bereid,
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1k dankte mijnen Leidsman eerbiediglijk voor
de e mededeeling, en, daar ijne el ilYendheid to mij aarts onuitputtelijk scheen, oo
ver ocht ik, hem nog eene vraag to mogen
doen .
Doe er mij nog velen, hernam hij ;
ik al trachten mijne ant oorden naar u e
vatbaarheid in to rigten .
Van die vrijheid
dan gebruik makende, betuigde ik hem mijne
ver ondering van, in de e ge esten, Ge aligden van oo verschillenden leeftijd to ontmoeten . Tot hiertoe, eide ik hem, had ik mij
altijd verbeeld dat er, in den Hemel, geen onderscheid bestond tusschen vol assenen en
uigelingen ; naar dat e alien, naar geest en
ligchaam, even volkomen ont ikkeld aren ;
de vroegst gestorvenen echter moor dan ij die
later in den Hemel aren aangekomen ? -Meendet gij dan, vroeg hij rnij , dat de verscheidenheid, die op Aarde in alle Gods erken
doorstraalt, en die oo eer van ijne magi getuigt, als ijnen room verhoogt, her minder
ijne sehepselen kenmerkt ? Gij onderstelt, oo
als ik bemerk, el is aar reeds eenig onderseheid tusschen de Ge aligden ; met betrekking
tot den tijd eaken eon ieder hunner hier hoe 't
doorgebragt ; maar, anneer dit alleen hunne
verscheidenheid kenmerkte, o, hoe vela genoe4
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gees ou dan eene moeder derven, die, eenen.
uigeling door den dood verloren hebbende,
dat kindje hier niet sneer als dien elfden uigeling edervond : of een vader, die ich her
niet verder met de vorming ijns oons konde
be ig houden, ijl het knaapj e, hem out assen
ijnde, thans geene vaderlijke leiding meer behoefde . 11Teen , o neen ! Van dat geluk heeft God
den kinderlievenden vader en de uigeling min
nende moeder niet illen berooven : ie als grijsaard stierf, geniet hier ass grijsaard den eerbied
aan ijne jaren versehuldigd, en ien op den
schoot ijner moeder den levensadem ontglipte,
blijft het voor erp der moederlijke teederheid
naar, het ij grijsaard, het ij kind, beiden ijn
in die verschillende leeftijden hier volmaakt .
Iminers hebt ge, nit den mond der uigelingen,
den lof des neeren even volkomen hooren verkondigen, als nit dien der rijpere van jaren ?
1Vlaar, vroeg ik verder, hoe voor ien de
vaders hier in de behoefte hunner kinderen,
en de moeders in het voedsel hares uigelingen .
Hebt go dan, hernam hij, niet reeds
aan u elven bemerkt dat, nosh hitte noch
koude, noch honger noch dorst u k ellen,
sedert go u aan de e plaatse bevindt ? De Almagtige heeft hier, vpor den hemelling, eene Re-
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melsehe spij e bereid, gelijk Hij den mensch met
eene aardsche bedeeld heeft . Die hemelspij e is
dui endmaal minder elfstandig dan de u e, ijl
het geestelijke ligchaam van den onbe oner,
uit dui endmaal fijner stof ge even is . her
ademt men bestendig de elriekendste geuren
in, en de e ijn het aangename, het verk ikkende voedsel des hemellings : her dringt het
nimmer verfaau ende licht door de porien naar
binnen, en versterkt meer dan de meest aste
spij en des aardbe oners : en, gevoelt men
al lust naar eene buitenge one verk ikking,
dan baadt men ich in het gouden vocht eens
sneers, gelijk dat aarop ge de struis aan
ontdekt hebt, en, na iedere indompeling, is
het als of een nieu le vensbeginsel in hem
ont aakt . --- Welligt,
oo dacht ik bij mij
elven, viild ik, in het geen mijn leidsman
mij oo even van het voed ame des lichts mede deelde, het onder aangaande Mo ES verklaard, toen hij veertig dagen nder voedsel
op den Sinai doorbragt : immers verkeerde
hij aldaar in Jehovah's tegen oordigheid, en
in he t licht ij ner hee rlij kheid ? En strekt
daarenboven het licht niet ook den menschi
eenigermate ten voedsel ? Doers licht en armte on e vruehten, niet rijpen, doers ij de druid
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iiiet ellen, en, anneer men die eet, vo~sden e ons dan niet met het lieht elk ich
met de vrucht vereenigde . Ja, voegde ik or
bij , ie eet of de scheikunde het eenmaal
niet oo ver brenge, dat ij de lichtstof, oo
niet als hot eenige, dan toch als eon der
voornaamste bestanddeelen van alle aardsche
ligchamen ontdekt .
Rot schijnt, eide mijn leidslnan, dat go
i ijgende hebt nagedacht op hetgeen ik u van
de voedende kracht des lichts verhaalde : begeert go thans niet ook jets to eten van het
blinkered ge aad aarin go u e ge aligden
hebt gehuld ge ien ? -0, hernam 1k, hoe
enschte ik mij ook daarvan eenig denkbeeld
Gij moet u, as ijn
to kunnen vormen'
ant oord, dat bekleedsel geens ins voorstellen
als eon middel om ich tegen hitte of koude
to beveiligen trou ens ik eet dat go, oo
van de eerste als van de laatste, her
mm
maar als eon lichtjets ondervonden hebt
vormig en der v elvoegelijkheid alle ins betamend kleed, dat aan iederen onbe oner,
hij ij grijsaard of kind, onafscheidelijk verbonden is . Zijn fijn stofelijk ligchaam namelijk, be it de eigenschap van onophoudelijk de
op de on alom verspreide Lichtstof, aan to
s
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trekken ; ich, als, het are, daarmede to
ver adigen : oodat, aar hij ga of sta, en of
hij sneller dan lang amer ich be ege, hij
altijd in dit olkenvormig bekleedsel gehuld
blijft : alleen het hoofd, de etel der voorname intuigen, be it die lichtaantrekkende
kracht in minderen graad, ofschoon ge ult
opgemerkt hebben dat, ook dit gedeelte des
ligchaams, niet geheel van liehtschijnsel ontbloot is.
Bij de e verklaring ver onk ik in
diep gepeins . Hoe uitnemend, eide ik bij mij
elven, strookt de e beschrijving met het Been
in on en Bijbel venneld staat, van oo menigen hemelling die, in blink ende kleeding, ich,
op aarde aan den mensch vertoonde ; en, hoe
toepasselijk is ij ook op MOZES , toen het licht
van ijn aange igt straalde, na dat hij veertig
dagen en nachten op den Sinai had doorgebragt .
De ijl ik intussehen vreesde, dat mijn geleider, nit mijn herhaald pijn en, elligt mogt besluiten dat ik, omtrent ijne gegevene verklaring, eenigen t ijfel voedde, oo eide ik hem,
dat hetgeen hij mij van de innige vereeniging des
lichts met het ligchaam der onbe oners had
medegedeeld, mij to aannemelijker voor k am,
daar een soortgelijk verschijnsel, hoe llaau
ook, bij sommige aardsche voor erpen bespeurd

o

EENE, IN DR0011i,

r ordt . Immers, eide ik, hoe vele planten
ijn er niet, aarmede het licht oo naau
verbonden is, of, in elke het ich oodaiig heeft opgehoopt, dat ij eker schijnsel van
ich geven ; ter ijl de oogen on er huiskat
ten , in de duisternis, als vuurkolen glinsteren ; om niet to spreken van den oo bekenden glim orm, van de eijeren sommiger krokodillen, van phosphorische elfstandigheden,
elke alien ten be ij e ouden kunnen strekken, dat het licht bij hen is opgehoopt, of dat
ij, daarmede over adigd ijnde, er eder een
gedeelte, op eene voor ons oog merkbare ij e,
van afgegeven. En, are ons ge igt scherper,
dan ouden e dat elfde verschijnsel missehien
bij alle andere ligehalnen, en elfs op ons eigen gelaat bespeuren, en daaruit het gevolg
trekken, dat de lichtstof het voornaam bestanddeel alley aardsche elfstandigheden uitmaakt,
en ook daarom uit ieder ligchaam kan ontikkeld en igtbaar gemaakt `vorden . Ofschoon flu dat licht ich, op eene sneer in het
oog loopende ij e, rondom de on en de vaste sterren schijnt vereenigd to hebben, is het
toch ook overal elders door de uitgebreide
schepping verspreid : oodat diegenen el gelijk
ouden kunnen hebben, elke meenen dat de
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on geen licht aan de aarde mededeelt, maar
het aldaar, in alle voor erpen reeds voor
handen ijnde licht, slechts op`vekt of ontbindt ; gelijk ulks omtrent de arrntestof
plaats heeft .
Ter ijl ik oo sprak, ag ik toevallig naar
boven, en ont aarde flu dat de kring, elke
ale oppervlakte der on, als met een kleed van
licht, alomme bedekt, voor de onbe oners
elven niets van dat verblindende heeft, hetelk den aardbe oner belet dit hemelligchaam
aantestaren . Ook bespeurde ik dat het onnelicht, in plaats van met een eentoonig it to
sehitteren, gelijk op de aarde, her daarentegen al de malsche kleuren van den regenboog in ich vereenigt, elke kleuren echter,
niet gelijk bU de oo even genoemde lichtverheveling, steeds scherp van malkander gescheiden ijn, naar onophoudelijk amensmelten, en telken oogenblik nieu e en ondenkhaar heerlijke mengelingen vertoonen . Wel
verre van het oog to verblinden, of elfs to vermoeijen, ondervond ik daarentegen dat het den
eldadigsten invloed op mijn ge igt uitoefen-=
de , en het oo eer versterkte dat ik, even als
de onbe oner, door den lichtkring kon heen
ien en, daar achter, even duidelijk den ver-
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afgelegen Uranus, met ijne inanen, kon ontdekken, als den minder ver ijderden Saturnu
net ijnen kring ; elke beide hoofd planeten
nevens de aarde, ich toen juist aan dier
karat der on bevonden . Wie eet, ide it
aehtkens bU mij elven,
ie eet vat a]
nieu e onderen die beide ereldbollen be
elke g:eheel anderf
vatten ! Wie eet,
redelijke en redeloo e e ens de elve beonen ! Wie eet eindelijk, at die dubbele ring is, aarmede ik van hier Saturnu;
ie schitteren, en aarom de e merk aardigf
planeet nog daarenboven even manen behoeft
ik had de e oorden oo acht mogelijk nit
gesproken, en toch, mijn leidsman had n
verstaan ; en nu mijne nieu sgierigheid eenigins illende to gemoet komen, ide hij . lien
maal ult ge net de inrigting dier hemelligchamen bekend orden .
Hoe, hernaln ik, ul
len ij , aardbe oners, vroeger of later oli diE
planeten orden overgebragt ? -- Niet dat
ant oordde hij, maar ge ult met hare redelijkc be oners eenmaal in aanraking kolnen,
Kom vlij u hier naast mij neder, om dienaangaande iets van mij to vernemen .
Er bestaan, ide hij, in de uitgebreidE
schepping Gods, geene met rede begaafde

VOLBRAGTE REIZE NAAR DE ZON .

93

e elis, die niet voor de eeu igheid gesehapers
ijn . Maar sen net reds begaafd e en is
steeds voor volmaakbaarheid vatbaar, en kan
ich dus onmogelijk gelukkig achten, net
eenen stilstand in ijn aangeboren streven naar
grootere volkomenheid ; of, at het elfde is,
in sen eeu ig onveranderlijken toestand, hoe
betrekkelijk volrnaakt die op ich elven ijn
moge : ulk eene onveranderlijkheid ou in
eentoonigheid ontaarden, en sen hoogst on-aangename toestand kunnen genaamd orden . Daaruit volgt derhalve, dat er, tot eenen
eindeloo enn heilstaat, eene traps ij e opklimming van geluk behoort . Die vermeerdering
van geluk kan echter niet bestaan in innelijke genietingen ; naar alleen in eene voortgaande ont ikkeling der geestvermogens, gepaard met veredeling des harten . Om nu
ulk eene ont ikkeling to bevorderen, most
het verstand nood akelijk telkens met nieu e
voor erpen van kennis orden be ig gehouden
cir verrijkt . Maar eene planeet, of ieder antler
hemelligchaam, de e on elfs niet uitge onderd, kan onrnogelijk oo vele nieu e voorerpen blijven aanbieden, als tot eenen ecurvigdlirenden voortgang van kennis vereischt
>vorden : er komt natuurlijk eenmaal sen tijd,
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hoe spade ook, aarin een met rede beglal`d
e en al datgene heeft leeren kennen, at
de plants ijns verblijfs, hoe grootsch en verscheiden ook uitgedost, hem niets leer aains
sneer kan aanbieden ; of, aarin de geheele
reeks van voor erpen ter leer ame beschouing is uitgeput .
Bat begrijp ik volkomen, as mijn ant oord,
en hij vervolgde aldus ;
Er moet bijgevolg,
om volmaakt gelukkig to ijn, eenmaal een
einde komen aan eenen toestand, in elken
niet meer to leeren valt ; en een nieu e
staat, die nieu e voor erpen ter verdere
verstands ont ikkeling aanbiedt, moet op dien
eersten volgen . Daarin nu heeft de groote
schepper des heelals ook oo mildelijk als
ondervol v oor ien ; inildelijk, ant hoe mateloos g root, hoe ondenkbaar uitgebreid ijn
de hemelen ; - en ondervol ; ant niet eeii
der Inillioenen onnestelsels, bevat t ee voorerpen van den elfden aard ; ter ijl alien to
leeren kennen, u e en u er natuurgenooten
bestemming is. De aarde flu is den mensch
als eerste standplaats aange e en, en ijne
t eede al de e elfde onuitsprekelijk schoone
on ijn . Doch niet slechts ullen ich her
dP ge aligde aardbe oners vereenigen ; maar
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ook de met redo begaafde e ens alley planeten, die tot dit onnestelsel behooren, ulle7n ich hier eenmaal ver amelen : van hen
ult ge alley vernemen it ter vermeerdering u er kennis, en daardoor ter verheerlijking u s scheppers, strekken kin
: door
hen ult ge, net de geschiedenis en biJondere eigenschappen der andere planeten,
oo naau keurig bekend gemaakt orden,
als of gij elve die erelden be oond thaddet ;
ter ijl, ij , van u en u e natuurgenooten de
geschiedenis van het menschelijk geslacht en
het eigendo rimelijke der aarde vernemen ullen. En, mag ik flu niet vragen, of de e
onderlinge mededeelingen en onder ij ingen,
gevoegd bij al de onderen die de on elve
u en hun to beschou en al aanbieden, el
minder din eene betrekkelijke eeu igheid
al vereischen ? 1k noem het eene betrekkelijke eeu igheid, de ijl eenmaal het tijdstip
aanbreekt, aarop ook de e on niets meer
ter vermeerdering van het geluk hirer beoners al kunnen aanbieden .
0, hoe vele dui enden j aren ijn er noodig A
riep ik nit, om, van ulk een deel van Gods
schepping, slechts eene oppervlakkige kennis
to erlangen ! Ja, ik begin het thins eenig
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tins to verstaan, hoe een eeu igleven noodakelUk ordt, om ich van Gods grootheid
eenig aardig begrip to vormen . En elligt
is dit nog niet het al ; ant hoe luttel einig beteekent dit eene onnestelsel, bij de
niillioenen andere
aarrnede het blaau e
veld des Hemels be aaid is . - Bit onnestelsel, ant oordde mijn geleider, maakt slechts
de voorbereiding on er etenschappelijke vorining uit . Eerst dan, anneer ij die millioenen andere onnestelsels ullen hebben leeren kennen, en anneer ij oo vele millioenen eeu en ullen doorleefd hebben, eerst dan
begint voor ons de eigenlijke eeu igheid, aarin ij on e verkregene kennis nuttig, dat is
tot Gods heerlijkheld en tot ons Neil, ullen
kung en aan eiiden, op dat allergrootste en
alles overtreffende middelpunt der schepping,
rondom het elk alle Melk egen, net hunne
millioenen onnen, entelen, en aar God,
als het are, ijnen etel meer bepaald geves-tigd heeft. Daar ullen e die talloo e erelden vol onderen onder on e voeten ien
emelen : daar ullen ich alle denkende e~.ens nit de gren enloo e schepping ver amelen, onderling verkeeren, ich hunne verkreene kunde mededeelen : daar al geheel het
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geschapene juiehen, jubelen, . . . . ach, stank
u ondervol verhaal, riep ik nit : gij overspant mijn denkvermogen : ik dui el sehier
bij de gedachte aan ulk eene schepping, aaY
ulk eene eeu igheid!
Herrijs dan met mij, sprak mijn hemelsche vriend . En, als of dit oord mij nieue krachten mededeelde, stood ik op mijne
voeten, en voelde mjj eensklaps opgeheven
van de oo oan, in ge elschap inijns leidsmans,
naar de aarde terug to keeren . --- Ik al u.
begeleiden, ide hij, tot daar, aar de aantrekkingskracht der oo, minder invloed op u
al uitoefenen dan die der aarde ; en, op onen togt der aarts, al ik gelegenheid vinden
u op een en ander opmerk aam to maker,
het elk, om begrepen to orden, minder inspanning van geest van u vorderen al . Ik
beyond mij dus elds oo ver van de oo en
den haar omringenden lichtkring ver ijderd,
dat ik andermaal door nachtelijk duister omringd erd ; en nu ontdekte ik dat ieder xnijner adeintogten, als cone lichtstraal mij neus
en mood uitvloeide : j a, dat ieder deel mijns
ligchaams eenen phosphorischen glans van ich
gaf. Dit echter k am mij , bij nadere overeging, niet dan eer natuurlijk voor ; ant
IV .
7
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ide ik bij mij elven, gelijk ik op de aarde
de d.alnpkringslucht in- en uitadein, oo heb
ik, gedurende mijn verblijf op de on, niet
clan lichtstof in- en uitgeademd, en geheel
mijn ligchaam is dus daarvan doortrokken.
Intusschen verminderde dit verschijnsel van
lieverlede, en ik kon er reeds niets meer van
bespeuren, toen ik niet ver meer van de baan
van Merkurius ver ijderd as . Maar, aan den
anderen kant, ondervond ik ook dat de hevige
koude, die mij , op rnijne rei e naar de on,
had aangegrepen, mij thins niet hinderde ; en
ulks k am mij voor een gevolg to ijn, van de
overvloedige lichtstof aarvan ik nog in endig ver adigd as, en die elligt nog oodanig op de mij eigene armtestof bleef erken,
dat het mij ongevoelig voor de koude maakte .
Toes ik ongeveer t aalf millioen mijlen van
de on ver ijderd as, en dus tusschen de banen van Merkurius en Venus eefde, verheugde ik mij niet einig de aarde, naar mate
ik hair naderde, in omvang to ien toenemen
ij scheen mij reeds grooter din de voile maan~
en, daar ij hare verlichte ijde geheel naar
m j toekeerde, kon ik, aan de gedaante der
linden, eer duidelijk bemerken dat schier
reheel 4 ie sevens den stillen Oceaan, thins
o
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het daglicht genoot, ter ijl dien ten gevolge,
Europa, Afrika en de nieu e- ereld in de
duisternis lagen . Het aste land van A ie
scheen mij eehter veel sterker verlicht, dan
Nieu -Holland, en dit onderseheid moet missehien daar aan toegeschreven orden, dat
bet laatste erelddeel nog schier geheel bedekt is met bosschen, die bet onnelicht minder sterk terugkaatsen . De uitgebreide eeen
even el, die ik voor oogen had, vertoonden
nog grooter duisternis dan Nieu -Holland ;
ofschoon ik, to midden der elven, bier en
daar eenige sterk verlichte stippen en vlekken bespeurde, elke ik als oo vele eilandeu
erkende . Maar, onder die verlichte deelen,
beyond er ich, omstreeks den uidpoolkring,
een, dat mij ver ondering baarde : bier ontdekte ik namelijk eene eer sterk verlichte
streep, die inij toeseheen niet anders to kunnen ijn, dan een aldaar aan e ig land, dat
op on e ereldkaarten nog niet is afgebeeld
ter ijl des elfs buitengemeene verlichting misschien aan de menigvuldige sneeu , aarmede
bet bedekt is, en aan de ijsbergen die bet
omringen, moet toegeschreven orden : de
sneeu toch kaatst bet onnelicht sterker
terug dau liet land, en bet land sterker, d t
7
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de ee ; de ijl het ater de onnestralen als
het are opslorpt . Nog k am het mij voor,
op omtrent gelijken afstand van de beide
aardpolen, een groot rond en sterk verlicht
vlak to ont aren, dat ik aanvankelijk voor
een uitgebreid, maar tot hiertoe nog niet
ontdekt eiland in den stiller Oeeaan held :
dock ik overtuigde mij eldra, dat het on e
maan as, die thans hare donkere ijde naar
de aarde endde .
Doch, een veel belangrijker versehijnsel
achtte mij nu . Sedert ik de on verlaten
had, as Inijn eg regtstreeks naar de aarde gerigt : maar, eensklaps gal' mijn leidsman
thans eene andere ending aan den elven, en
nu maakte hij mij opmerk aam op een hemelligchaam dat ors met groote snelheid naderde, en het elk ik aanvankelijk voor eene mij
onbekende planeet hield . Hemel, riep ik uit,
heb ik misschien het geluk eene maan to ontdekken die om Merkurius entelt ! -1Vlerkurius, hernam m jn geleider, al el geene
maan behoeven , en, oo hij er al eene hadde,
oudt ge haar thans aan de e ijde der on niet
ij to
ontmoeten . Het hemelligchaam dat
gemoet ijlen, is eene komeet op hare rei e
naar de on ! --- be, vroeg ik mijn leidsman
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ver onderd, hoe kan dat eene komeet ijn,
daar het voorname kenmerk van ulk een
hemelligchaarn haar ten eenemale ontbreekt,
to eten, een verlichte Fakkel dien ij haar
staart noemen . -- En toch, hernaYn hij, heeft
ij eenen eer aanlnerkelijken staart, maar
aarvan gij niets ontdekt, uithoofde ij de e
komeet naar de ion ien kornen, iii de elfde
rigting aarin ij ons thans van dat middel .
punt ver ijderen : oo kunt ge ook den staart
van een groot dier niet ien, anneer ge u
vlak voor het elve plaatst : dock, naarmate on e
rigting van die der komeet af ijkt, al haar
staart u allengs igtbaar orden . En inderdaad, toen e de baan van Venus doorsneden,
en de komeet thans op ijde hadden, ontstelde
ik schier op het ge igt van die vele millioenen mijlenn lange lichtstreep, elke de komeet
achtervolgde .
0, riep ik in verrukking uit, at stroom
van vuur erpt de e ereld op haar pad! Met
elk -eene verdubbelde snelheid nadert ij de
blakerende on ! Hoe onverschrokken treedt
ij dien oninetelijkenn kloot van licht under de
oogen ; j a , hoe schijnt e to hijgen, om in ijne
stralen ich to baden! Ziedaar dan eene geheeh Wereld die ich, bij hernieu ing, aan
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den vuurd .oop onder erpt, om, onder meer
dan een onnestelsel, de grootheid des Scheppers to gaan vermelden ! Mij dunkt, ik ie
haar reeds over innend nit bet bad herrijen, en boor reeds alle mijne natuurgenooten,
die van de aarde haar aanschou en, uitgalmen : » De Hemelen vertellen Gods eer en bet
Uitspansel verkondigt ijner handen erk !" d
xnijn leidsman, vertel mij toch jets van ulk
een ondervol deel der Schepping ; of, oo
dit voor mijne bevatting to hoog is, moge ik
dan ten minste iets eten van de vlammende
toorts aarmede bet den blaau en hemeltrans
verlicht?
Wanneer ik u eenig ins met den
aard eener komeet bekend mask, hernam hij,
al bet u niet moeije,Iijk ijn, u een denkbeeld
to vormen van den brandenden fakkel die haar
verge elt . Eene staartstar, eide hij, is een
doorschijnende hemelkloot, door elken de onnestralen op gelijke ij e heendringen, als bet
licht eener kaars of lamp, door een fleschvormig
glas . Achter, of aan de, van de kaars of lamp
afgekeerde ijde der flesch, teekent ich eene
verlichte streep, en dc e oudt ge een staart
kunnen noemen, hoe eer bet niet adders is
dan bet schijnsel van de kaars . Op de elfde
ij e dringt bet licht der on door bet ligchaam

VOLBRAGTE $EYZE NAAR DE ZON .

103

der komeet, en teekent achter het elve, eene
glan ige streep op den Ether elke het Jitspansel vervult ; ter ijl die streep Zich noodendig altijd aan dien karat der komeet vertoonen moet, v elke van de on afge end is ;
oo dat e de komeet .alleen dan schijut to VOlgen, anneer de e de on nadert ; maar van
de on terugkomende, gaat jj voor de elve ult .
Hierop nam ik de vrijheid to ant oorden, chat
ik de mogelijkheid niet besefte, hoe de etherstof, die oo oneindig veel fijner is dan de
lucht, de onnestralen achter de komeet oode kunnen terugkaatsen, en al oo, onder de
gedaante eens fakkels, igtbaar mak .en . -- Bit
be aar, hernam hij , al ras bij u opgeheve n
orden, als ik u eg dat, ter ijl het onnelicht door het ligchaam der komeet heeneii
dringt, het aldaar ulk eene scheikundige verandering ondergaat, dat, anneer het achter
de komeet met den Ether in aanraking komt
het ich met de en verbindt ; door elke ve
binding die oneindig fijne stof elve igtbaar
ordt .
De e verklaring, eide ik, ou mij
alleraannemelijkst schUnen, anneer e o p
alle kometen konde toegepast orden ; maar
er ijn er immers ook die geenen staart of
fakkel vertoonen ? --- Bit hangt af, as let
U-
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ant oord mijns geleiders, van den meer of
min donkeren aard der doorschijnende eif
standigheid, aaruit die hemelligehamen iju
a .amgesteld, en -van daar, dat sommigen door
eenen geelen, anderen door eenen rooden en
rederom anderen door een itten fakkel gevolgd orden : anneer echter die elfstandigheid geheel donkerver ig is, oo dat de lichtstralen er niet kunnen doordringer, dan
vertoont ich ook geene verlichte streep ach-ter hen . Gij ult het elfde verschil bemerken,
anneer go u e kaars houdt voor eene f.eseh
met ater, a ijn, bier of inlet gevuld .
Maar,
vroeg ik verder ; anneer die hemell igehamen uit ulk eene stof iju aamgesteld, hoe
kunnen e dan be oond iju ; ant die stof
rou dan eene vloeistof moeten e en gelijk
ater, ijn of jets dergelijks ? Bit, volgt
daarujt geens ins, hoorde ik toen mijn leidsman ant oorden ; ant alle doorschijnende
ligchamen verkeeren in geenen vloeibaren staat
het itte, geele of roode glas is doorsehUnend, en toch ij n hot eer harde ligchamen ;
ter ijl de diamant harder is dan ij er en staals
Gesteld echter dat de kometen alternaal uit
vloeistof bestonden, ou dan de groote maker
des heelals geene redelijke e ens hebben kim
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nen scheppen, elke in die vloeistof oneri,
en die hem to midden der elve verheerlijken
0, vergelijk toch de gesteldheid der andere
erelden niet bij die u er aarde, aar slechts
redeloo e dieren de vloeistof be onen ; eui_
meen ook niet, dat aile verstandige e ens
nit oo ru e stof gevormd ijn, als de menseli .
lk eet el, as hierop mijn ant oord,
dat de tot ores onuestelsel behoorende plane-ten, niet alien de eifde digtheid hebben, of,
met andere oorden, dat e niet alien van
den elfden aard en
aarte ijn . De stof,
`vaaruit onder anderen de planeet Saturnus is
aamgesteld, is vijftien maal ligter, of, heeft
vijftien mail minder digtheid dan de aarde.
En daaruit volgt derhalve, hernam mijn geleider, dat aiYe be erktuigde ligchamen op Saturnus, ook nit eene oo veel f jner stof geschapen ijn : maar, ongeacht den fljneren of
min stoffelijken aard deter be erktuigde schepselen, vindt men, in het uitgebreid gebied des
heelals, erelden elker digtheid nog oo
veel malen geringer is dan Saturnus, dat het
stoffehjk omkleedsel harer be oners bijkans
een geestelijk ligchaam ou kunnen genaamd
orden, en nu voeg ik hier, ter bevrediging
u er eetgierigheid bij , dat de kon eten . uihe
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oo riep ik toen nit,

indien ik niet hat geluk hadde stellig overtuigd to ijn, dat ge mij, noch kunt noch ilt
misleiden, ou ik ulk eene ver ekering nooit
durven aannemen : ant, hoe kunnen be erktuigde e ens, eene ereld be onen, die ich
somtijds eeu en lang aan de onne armte onttrekt ; of die, om mij oo eens ui t to drukken,
to ver in den nacht der eeu ige ruimte eginkt, om van daar de on to kunnen aanschou en, veal min Karen invloed to kunnen
genieten : immers, er ijn staartstarren die haren loop oo verba end ver uitstrekken, dat
e meer dan vier dui end j aren behoeven, om
van daar tot de on terug to koinen . 0, drieerf ramp alige komeetbe oners ; hoe groot
is hat duister aarin gij veroordeeld ijt orn to
dolen : een eeu ige nacht overdekt u e beide
halfronden : eene ij ing ekkende koude verstikt iedere levensvonk : eene alles doodend
Hoe ras, vie! mij n leids nan mij hier in de
reden, hoe ras vergeet ge mij ne j ongste vermaning : Vergelijk de gesteldheid der andere
erelden niet bij die u er aarde, en verar geene planeten met kometen : de eersten
ijn hemelbollen die uit de ru ste stoffen
das Heelals gemaakt ijn, en alker be oners
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even grofstoffelijk, even behoeftig, even innelijk ijn : alleen in de nabijheid der steeds verarmende on, kunnen e bestaan, kuunen e
levee . Wat eg ik : levee
neen, elfs
dat kunnen e niet, onder overvloedige spijs
en drank van even oo ru stoffelijken aard,
ass aaruit ij elven gesehapen ijn . Ja, at
sneer is, dit hue bestaan, dit hue seven is,
elfs onder het genot van het meest eifstandige
voedsel, nog niet ver ekerd : ant, door eenen
gedurig terugkeerenden slaap moet dat seven
nog verfrischt, versterkt, vernieu d orden .
0, grof innelijke planeetbe oner, hoe vela
uren moat ge in dien staat van be usteloosheid doorbrengen ; hoe vale ijn u e behoeften,
en hoe einig be ielende " kracht vindt -ge in
u elven, om hat seven to kunnen biijven genieten ! Nlaar, o, drie erf geiukkige komeetbe oner, ien het gevoel uiker behoeften
niet ieder oogenblik k`velt : u deert geene
hitte of koude : u fljnstoffelijk ombulsel ordt
door ,geene dierlijke ge aar ordingen geprik-keld, noch door ru stoifelijk voedsel onderhouden ; u e krachten orden slechts eenmaai,
bij iederen omloop om de on, hernieu d, en,
in hare nabijheid, elgt gij , in voile teugen,
licht en armtestof in, om , al oo ver adigd,
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op nieu`v de rei e naar de verstafgelegen streken aan to nemen : gij behoeft de eentoonige
baan der planeten om de on niet slaal's to
volgen; maar doorkruist het onnegebied in alle
rigtingen ; flu vind ik u in de nabijheid van
Merkurius ; morgen nadert gij Venus ; later
bespiedt u scherp iend oog den reusachtigen
Jupiter en den al'gelegen Uranus ! Nog eens ;
o, drie erf gelukkige komeetbe oner, it
al onderen Gods leert gij op u e gloriebaan
kennen : ja, hoe vaak eeft gij jubelend door
een ander onnenstelsel, en ver adigt u en
geest aldaar met nien e ontdekkingen !
Hoe besehamend viel dit ant oord voor mij
nit ! En nogtan.s as ik blijde mij daardoor
van mijn vooroordeel, tegen die snort van hemelligchamen, teruggebragt to ien : ook bedankte ik lnijnen leidsman regt hartelijk voor
ijne oo heusche, als overtuigende teregt ijing, en ierp toen nog eenen laatsten blik van
verba ing: op de voortsnellende komeet, om
thins ongestoord mijn terugkeer naar de aarde to voleinden . Doch, een nieu ondertooneel verbeidde mij in het ruin der Hemelen .
Bij mijn vertrek van de on, as ik .anielijk
oo regtstreeks op de aarde afgegaan, dat
hare geheel verlichte ijde, nevens die der
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maan, mij aarts gekeerd stonden : maar, oodra mijne aandaeht op de komeet gevestigd
erd, hadden e die eerste rigting verlaten
en aren dit hemelligchaam genaderd . Daar
door nu vond ik thans de aarde en de maan,
in een geheel anderen stand tegen over mij
geplaatst, oo dat de laatste mij niet meer
hare geheel verlichte ijde toekeerde, maar
ich slechts als eene verlichte fiakkel vertoonde,
veel grooter echter dan die elke ik ooit van
de aarde aan haar bespeurd had . Maar ook
beyond ik mij thans op naau elijks dertig duiend mijlen afstands van de elve, en reeds
maakte mijn geleider mij op de e en gene
bij onderheid, haar betref'ende, oplnerk aam .
Ziet ge el, vroeg hij mij, hoe veel grooter
duisternis op de buiten- dan op de binne ijde der maan heerscht ? En inderdaad, ik moest
bekennen dat, anneer de main, van de aarde
ge ien, slechts een paar dagen oud genaamd
ordt, hare geheele sehijf ich nogtans eenig .-ins verlicht vertoont ; ter ijl de sikkel, die
thans hare buiten ijde verlichtte, als eerie
kool vuur bij het overige der schijf afstak !
oo groot as de duisternis die aldaar aller ege heerschte .
Kurt ge me dit verschil verklaren ? vroeg;
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mijn leidsYnan .
1k eet, ant oordde ik na
een oogenblik pein ens, ik eet geene andere
reden daarvan to geven, dan dat de binnen ijde der maan eenig licht van on e aarde ontvangt, ter ijl op hare buiten ijde het schijnsel van niet eenig ander hemelligchaam genoten ordt . -- Zoo is het, hernam hij, rnaar
van aar komt bet dan toch el dat, onder
gelijke omstandigheden, de binnen ijde der
maan niet altijd even veel licht van de aarde
ontvangt ? -- Bit, as mijn ant oord, heb ik
nooit opgelnerkt . - Het is ook naau lijks to
bemerken, eide hij ; maar ge ult lnij toch
toestemmen dat, anneer geheel het verlichte
oostelijk haifrond der aarde, maan aarts gekeerd is, ulks veel helderer sehij nsel op de
maan veroor aakt, en dus ook de voor erpen
aldaar duidelijker duet uitkornen, dan anneer
het halfrond, tusschen A ie en Amerika, ich
in die rigting vertoont ; de ijl de groote a-terplas, die het estelijk haifrond bedekt, het
iicht veel daau er op de maan terugkaatst,
dan de groote afdeelingen der oude- ereld . Bit begrijp ik volkomen, eide ik, en anneer
ik ooit het geluk moge hebbe mij aan de be-oefening der verhevene sterrekunde to ijden,
: al ik, bij de besehou ing on es tra ants, el
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degelijk op dat onderscheid acht geven ; ant
ie eet of ik, onder de meer gunstige omstandigheid, niet eenig maanvoor erp ontdek, of ten minste duidelijker ie, dan in
het andere geval . Bit ge egd hebbende, ag
ik mijnen leidsman in het aange igt, om to
vernemen hoe hij over de e mijne oorden
bij ich elven dacht ; en ie, voor het eerst
ontglipte hem nu een lath ! En aarlijk, mijn
onnoo el gesnap verdiende ulks el : maar dit
spottend lachje strekte mij toch tot leering ;
ant ineermalen had ik eer ernstige lieden
hooren be eren, dat het lagchen eene ondige
daad as ; ter iji nnij thins bleek dat uiks
niet altUd aar kon jjn ; de ijl toch een hemelling er ich dan niet aan sehuldig ou
maken .
Vestig thins, eide hij verder, u oog op
de beide halfronden der main, en eg mij elk
ander onderscheid ge aan de elven bespeurt .
Mjj dunkt, hernam ik, dat het beneden half rond, of de naar de aarde gekeerde ijde
der main, aanmerkelijk platter is dan de andere helft ; dock aaraan ulks ij toe to
schrijven, is mij ten eenemale onbekend . -Be oor aak van dit verschil, eide hij, ligt
in den vroegeren of oorspronkelijken toestand
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der maan : ij beyond ich, even als u e aar-de, in eenen v loeibaren staat, en de gedaante,
elke ieder af' onderlijk da rna verkreeg, regelde ich naar hare verschillende be egingen . De aarde, in eenen vloeibaren staat v erh eerende , en, in slechts 24 uren ich 0111
hare as entelende, moest ich daardoor natuurlijk onder den evenaar verhefl'en, ten
koste harer beide polen, elke op die ij e
eenig ins geplat erden, dock de maan draait
ich naar eenlnaal in 28 dagen om hare as,
en, door de e trage be eging, kon ij ich dus
under harm evenaar niet uit etten . Maar, oelende de asom enteling geenen invloed op hare
gedaantevorming uit, des to meer deed ulks
haar verbaasd snelle loop o1n de aarde ; in elker ge elsehap ij jaarlijks, niet minder dan 120
milhoenen mijlen, dat is ruimrn dertien dui end
in het uur, aflegt : geheel hare buiten ijde, of
geheel haar on igtbaar halfrond, ette ich,
daardoor uit, en verkreeg al oo, in het hidden
die aanmerkelijke verhooging elke gij , vary de
plants aar ij 0115 thans bevinden, oo duidelijk
onderscheiden kunt . - Inderdaad, bet versehil
tussehen de beide halfronden der maan, bleek
anij in dat op igt oo aanmerkelijk to e erl,
dl at eene rei e, van de eene pool naar de
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andere, op hot igtbaar halfrond, vole mijlelt
minder ou bedragen, dan de elfde eg, onder gelijke omstandigheden en langs de elfde
middaglijn, op de buiten ijde der maan .
Hot as echter niet do gedaante alleeii,
aardoor ich de maan van de aarde ond .erscheidde ; ook al de overige deelen harer oppervlakte, vertoonden sets geheel eigendonimelijks . Vroeger had ik mij die maan-opper-vl.akte altijd voorgesteld, als in oom, meeren,
eilanden, bergketens en vast land afgedeeld ;
maar hoe geheel anders vond ik ulks thins
gesteld, flu ik hair al nicer en nicer nabij
gekomen
as . Hair dampkring as met
geene olken be aard ; ik vond er niet eene
enkele rivier of beck, geene enkele ee, ell's
Been sneer, en bijgevolg ook geene eilanden
in plaits van lange bergketens, ont aardeik
eene menigte, op ieh elven staande, hoogere
en lagere kegels, die schier alle vuurspu ende bergen schenen to ijn, en hot toch niet
arm . Toen mijn leidsn an mijne groote ver-~
ondering dienaangaande bemerkte, eide l ij
mij : de dampkring der maan is, in vergelijking
van dien der aarde, oo ijl, dat hij geene olken ou kunnen dragon, en bijgevolg • is de regen alhier eon onbokend versehijnsel ; clock
IV .
8
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dit gebrek ordt vergoed, door dampen die be-*
stendig uit de maan opstijgen en, aan de oppervlakte, het einige vocht mededeelen, dat
voor den groei des schralen plantenrijks vereischt ordt ; terrvijl het overbodige eds}r in
den schoot der maan dringt, om van daar of
nieu naar buiten gedreven to orden . Wegens de e elfde gesteldheid des dampkrings,
re-tijii ook storm inden, donder, bliksem,
genbogen en at dies meer ij, hier ten eenemale onbekend~ Maar, daarentegen is niets oo
verschrikkelijk als het uitbraaksel der bergen ! stet u echter dit uitbraaksel niet onder de
gedaante van kokende lava voor : ant het ij rt
sleclits dampen elke die bergen uit erpen .
u elke snort van dampen meent ge ? Helaas,
het is geene vruchtbaarmakende daau , maan
sen alles verpestend gas dat ich in de inge anden der maan ont ikkelt, en ijnen dood.enden adorn over hare oppervlakte verspreidt .
SolntUds geraakt dat gas plotseling in brand,
en dan ! neen, dan is de vreesselij kste aardheving niet to vergelijken bij de tooneelen vann
v er oesting elke daaruit onstaan ; clan trilt,
dan beeft, dan siddert alles, en geheel d e
maan schijnt hare uiteenspatting nabij
~e ontroe rt mij, riep ik, verschrikt uit ! .Hoe
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aeheel andere gedachten had ik mij tot hiertoe van de maan, die getrou e ge ellin on er
aarde, gevormd ! -- Mij el.ven, hernaln hij,
doet het iced a ulk eerie beschrijving to moeten mededeelen : maar gij hadt toch el jets
dergelijks van de e u e bijplaneet kunnen gissen : immers, it al aanmerkelijke veranderingen hebben u e sterrekundigen reeds, sedert eeu`ven, aan hare oppervlakte bespeurd,
en hoe vele nieu e om entelingen bespeuren
e vooral thins, flu hun bespiedend oog door
oo voortreifelijke lnida.elen geholpen ordt ?
Verbeeld u dat e sleehts een enkel verlicht
punt op de maan eenige verandering ieu
ondergaan, of het ieu verd ijnen, elk eert
onaf ienbaar gedeelte van hare oppervlakte oiiderstelt ulks niet, op eenen afstand van meer
din vijftig dui end mijlen : jn, niets minder
din een uitgestrekt ge est ondergaat clan die
verandering, of verd ijnt van hare oppervlakte, en stort ich in de holle inge anden der
maan i -- En van dair din elligt, hernam ik,
die peilloo e afgronden, naast die hemeihooge
bergen elke on e sterrek.undigen op de elve
ontdekt hebben ? Ter ijl ik al oo sprak, aren ij dit henlelligchaam oo nabij gekomen,
dat hare uitgebreidheid mia onlnetelijk scheen,
S*
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en nu vei achtte ik dat ij een oogenblik
op de elve vertoeven ouden, om hare eigenaardige inrigting, maar vooral hare redelijke
be oners- oo ij die hadde eenigermate van
nabij to leeren kennen . Naar eensklaps nam
on e eg eerie andere rigting door het ruim
der Hemelen, en ik bemerkte dat ik inij, met
verdubbelde snelheid, van de maar ver ijderde, om naar de aarde terug gevoerd to orden. Ach, vriendelijke leidsman, riep ik nit,
eiger mij toch niet op eerie bijplaneet aan
to linden, die in ulke naau`ve betrekking
tot de aarde staat
Be are mij daarvoor
de Hemel ! ant oordde hij met half be vende
steal . Volg mij haastiglijk ! Ver ijder u ! Ontvlugt een oo ramp alig oord, aar iiiet dan
jammer heerscht ; aar niets dan godslastering gehoord ordt ; aar angst en schrik
de be oners folteren !
De eeman, die ijn schip, door eer en
ind begunstigd, iet -voor aarts snelleri ;
die ich reeds de vreugde voorspiegelt, elke
ijne behoudene aankomst onder ijne dierbare betrekkingen verspreiden al, maar die,
in den eerstvolgenden naeht, plotseliug door
tact geroep van : Brand aan boord ! nit ijne
kooi geruht ordt, kin niet racer ontstelleli
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dan ik, op het vernemen de er oorden . Helaas, riep ik nit, is het dan op de maan,
met de be oners, even oo ramp alig gesteld
ass met hunne planeet ! Zenden ij geene
lof angen hemel aarts ? Deelen ij niet in de
gunst van. Hem, iens lof door engel en
mensch verkondigd ordt ? -- Zij hebben daarin gedeeld, as ijn plegtig ant oord maar . . . .
Ga voort, smeekte ik hem, en verberg mij
niets van hetgeen eene planeet betreft, die
mij tot heden sneer dierbaar as dan iedere
andere ti ereld van ons onnenstelsel ; eene planeet die eenen oo grooten invloed op de aarde
uitoefent ; yan elke vele mijrier natuurgenooten oo alig droomen ; elker achte glansen oo aangename denkbeelden ver ekken,
en, in elker t ijfelachtig licht, de graf erken ich oo aandoenlijk vertoonen . Ach,
openbaar mij hetgeen ik daarvan eten mag
ik al trachten mij elven to vermannen, om,
gelaten en kalm, al het treurvolle to vernemen, at ge mij ult illen mededeelen . -Waarom, hernam hij toen, aarom ou ik
eigeren u dienaangaande eenig onderrigt to
geven ; het kan oo heil ame gevolgen hebben : u e natuurgenooten ullen toch eenmaal
van u vernemen at groote dingen go op de
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ion ge ien hebt : gij ult ge is hen iiiet den
heilstaat hunner ge aligde broeders en usters bekend aken : dat e dan uit den elf
den mond ook jets vernemen van de anhoop
der maanbe oners !
U e aarde, eide hij flu, as eleer de oonplaats van meer verhevene, sneer volmaakte
e ens dan de mensch : het aren onsterfelijke schepselen die God daarop geplaatst had,
en voor elken hij de keur ijner egeningen
scheen bespaard to hebben . Eene reel krachtiger natuur dan de tegen oordige, verspreidde hare reusachtige ge rochten heinde en
verre over de oppervlakte : alles as, om het
oo eens to noemen, op grootscher voet ingerigt, en yolgens breeder schaal afgemeten
in een oord , de aarde as oo reel heerlijker uitgedost, als de redelijkee e ens nitnemender aren dan de mensch . Onder die
eerste be oners echter, bevonden er ich
sommigen, en ten laatste, helaas, velen die
hunnen Schepper den eerbied en de dankbaarheid begonnen to eigeren, elken ij
hem verschuldigd aren : ij erden hoogmoedig op hunne schitterende hoedanigheden ;
achtten ich van hem onafhankelijke e ens ;
ja, aanden elven goden to ijn . Hieruit
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en'tstond allengs ver ijdering tussehen hen
en hunne overige natuurgenooten : de e verreerden steeds dankbaar den Allerhoogste, en
maakten ich aan geene a ' ijkingen sehuldig : maar daardoor, helaas, haa1 den ij ich
den onverdienden haat, den nip mer eindigenden rok der anderen op den hall . De e
haat en de e rok, o, tot at vreesselijke
tooneelen gaven ij aanleiding, en elk aanienlijk deel der schoone aarde veranderde
daardoor in eene plaats van vloek e n veroesting. Waren die be oners der eerste
aarde sterfelijk ge eest, gelijk de mensch,
o, dan ou men ich hebben kunnen vleijen
met eenige verademing, na den dood der
goddeloo e schare : maar hij, dien gij een' koning der verschrikking noemt, as onder die
huish ouding niet bekend, en de haat en de
rok verkoelden dus nimmer : neon, maar
ij namen steeds toe tot het einde der dagen ;
tot het tijdstip door God bepaald, oln die
eerste ereld to oordeelen . En toen . . . . toen
erden de boo en van de goeden •escheiden.
Gij hebt, ofsehoon op aan ienlijken afstand,
eenigen der laatsten op de on ontmoet, en
oudt de andere op de maan gevonden heb#
ben , hadde ik u der aarts geleid .
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0, Hemel, dan ijn het gevallen engelen
die de maan be onen ! riep ik ontroerd uit
clan is de planeet, die de aarde oo aanlnin-liig aanlacht, het verblijf der duivelen! 0,
line diep inkt ij van flu aan in mijne
sehatting, en hoe ongevallig is mij voortaan haar spookaehti g licht ! Neon, de invloed diep ij op de aarde uitoefent, heeft
geene aarde meer in rnijn oog ; ant ie
kan behagen vinden in de eldaad die een
v erafsehu d voor erp u aanbiedt .
Zal de
cnaan u daarona niet langer bekoren, iji ge
thans hare ramp alige bestemming hebt leeten kennen ? vroeg mij mijn leidsman . Zal
clan ook de diamant u voortaan onedeler sehijneli , iji de afgrond u diep aanbiedt ? Zult
e de schoonheid van leeu en tijger minder
he onderen, iji de e prachtige dieren oo
vele u er natuurgenooten verseheuren ! Of
al eindelijk de on elve u daarom minder dierbaar orden, iji ij oo menigenr
ieke, naar het ligchaam pijnigt ;
oo meYligen ieke, naar den geest, hatelUk is, of
iji haar vuur oo menig ge est blakert en
verkoolt ? -- Hoe, hernarn ik, hoe kan de on
den eenen mensch pijnigen, den anderen hateZoo go ooit, ant oordde hid,
liek orden ?
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are hoofdpijn gevoeld hebt, ult ge u not ;
el herinneren, hoe smartelijk het sehitte-rend onnelicht u e oogen k etste ; en, eet
ge daarenboven niet, hoe de erkers der on-geregtigheid dat elfde licht haten, en ich
slecht s in de duisternis verheugen ? En at
ijn de gevallen engelen anders dan erkers
der ongeregtigheid die hunne misdrijven in
de duisternis volbragten ; maar die thans ook
hunne straf in de duisternis ondergaan?
Hoe hoor ik u al oo spreken ? vroeg ik veronderd : de maan immers telt bij dagen van
14 maal 24 uren, en, gedurende al dien tjjd,
beschijnt de on een harer halfronden ; en,
ofschoon ik u toeste n dat hare nachten even
lang ijn, oo ordt die duisternis toch eer
gem.atigd, daar ij van de aarde een 14 mail
sterker licht ontvangt dan de aarde van haar .
Hoe kan dan, van den m.aanbe oner, ge egd
orden, dat hij steeds in de duisternis verkeert? -- Dit ult ge begrijpen, as het antoord rnijns geleiders, anneer ik a nader
met ijnen toestand bekend make . Gij hebt
op de on, denn onuitsprekelijk eldadigen in •
vloed des lichts op hare be oners bemerkt
ge hebt ook jets ge ien van de gadeloo e
pracht elke dat licht alomme ten toon spreidt ;
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en met refit verdienen dus die geluk aligen,
orden .
kinderen des lichts, genaamd to
Maar, oo eldadig dat licht voor de en is,
ioo vreesselijk en ont ettend is het voor de
ramp aligen, die alieen in de duisternis eenige verademing vinden, en daarom ook den
huivering ekkenden naam van, Ilinderen der
dui tennis, dragen . Het licht namelijk, dat op
den onbe oner oo heil aam erkt, verooraakt den Ynaanbe oners de onlijdelijkste smarten ; het heeft op hen ,d .e elfde uit erking als
het vuur op den aardbe oner, en het is dus
natuurlijk dat ij steeds de duisternis oeken,
orn die pijnen to ontgaan . Doeh, aar vinden ij die duisternis, oo niet op de van
de on afgekeerde ijde der maan ? Daarhenen snellen e dus, en daar ouden e enschen to kunnen verblijven : maar ie, na
verloop van 14 dagen, stjjgt ook aldaar de
gevreesde on boven de kimmen, en hair
licht drijft hen voor ich henen naar de duisternis, en el met oo veel snelheid, dat de
ramp aligen niet een oogenblik rust kunnen
genieten, en al oo in eenen staat van eeu ig
durende vlugt verkeeren . Ofschoon flu de
omtrek der naan slechts 1460 mijlen bedraagt,
X04 meet tech die afstand in 28 dagen door
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heir orden afgelegd, om niet door het pijnigend onnelicht achterhaald to orden .
En, vergeet daarbij niet de oo be arende
omstandigheid van, onder dat eeu ige vlugten, het voedsel to moeten op amelen, dat
de on gedurende haar veertiendaagsch licht,
heeft doen ontkiemen ; sen voedsel, oo raau
en schraal als de mosplant u er poolge esten !
'0 hetnel, riep ik nit, elke ellende
sehetst ge mij ! Nu versta ik eenigermate at
list egge, in de buitenste duisternis ge orperr
to orden, en at ik to houden hebbe voor,
den orm die niet sterft, en list vuur dat
niet ordt uitgebluseht .
En ook, voegde
hit er bij , herinnert ge u ge is list knersen
hunner tanden, oo dik ijls ij de aarde aanschou en, die plaats huns voormaligen misdadigen levens? Die aarde, gij est het,
vertoont ich aan hun oog 14 maal grooter
dan u de maan ; en,, 14 dagen lang, hebben
e die dus op hunne vlugt voor oogen ! Zeg
mij , hoe, most dat ge igt hen k ellen ? - 1k
begrijp, as rnijn ant oord, dat de aanblik
der aarde hen even oo most folteren, als de
schim eens vermoorden list ge eten des moordenaars foltert, en dat hun lot veel dragelijker ou e en, anneer ij op eens andere
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en voor de aarde on igtbare ereld hun ramp .
alig levee leidden, gelijk ik mij tot hiertoe
ook altijd verbeeld had .--Zoo hebt go dan toch;
hernam Iiij, vroeger el eons aan de plants
des verblijfs der veroordeelden gedacht? -Zeer dik ijls, as mijn ant oord, maar ontler daarbij aan eon bepaald oord, buiten
ons onnestelsel, to denken . --- Gij ult mj
toch toestemmen, voor hij voort, dat ieder
onnestelsel, elk dan ook, geheel vreemd is
aan hot on e, en dat al oo, alles at tot hot
on e behoort aan green antler onnestelsel ou
voegen . En, anneer ik hot overigens betivonder, dat de on ten verblijve u er ge aligde na •
tuurgenooten geko en is, dan moot ik ook de
keu e der mane, als verblijf der veroordeelde
aardbe oners, niet minder eigenaardig vinden .
Ik moot u uiks toestemmen, eide ik ;
en al trachten lnij aan hot denkbeeld te geennen, dat de aarde den anhopigen blik
tier rarnp alige maanbe oners tot ich trekt
rnaar ook dat U hot vriendelijk oog der onbe oners steeds op ich vestigt .
Niet alleen hot oog der Zonbe oners, magi
ook hun hart, hernam mij n geleider ;
ant
hoe herinnert hen de aarde aan hunne kinderen en kindskinderen dio aldaar nog ver-
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kecren ; en hoe spoort uiks hen aan om voor
(le en to bidden, dat God hun jjne engcleii
ende, orn hen to be aren van den ag
des verderfs . - Zon God aar1jk, vroeg
ik hierop, ijne engelen op aarde enden,
oin den rnensch to besehermen? - Wat hebt
gij van de engelen geleerd? vroeg mijn leidsman op ijiie heart . - ilet ijn, as mijn antoord, gedienstige geesten die van God nitge onden orden, om dergenen il die de
aligheid beerven ullen . - En vie, vroeg hij
toen, ie is u to gemoet ge onden, toen ge van
de aarde naar de on reiscie? - 0, ik eet hat,
liep ik nit ; gij ijt een dier hemelsche e ens
elke ik in 't versehiet op de on bee erkte :
een angel ijt gij ; in u erken ik die meer is
dan een mijner ge aligde natuurgenooten . 0,
ees steeds mjn angel, anneer ik op aarde
al terug gekeerd jn, en voer mij andermaal
van char, anneer de laatste snip inijrien hoeern ontvliigt! - be kunt ge dit alles van
mij begeeren, voer 14j voort, char ge in mij
slechts een dienaar des Allerhoogsten erkent,
ofschoon bereid illig om iederen jjner en1 en to gehoor amen . iVandel steeds als voor
ti aange igt, en gjj ult hat eenmaal niet to
vetgeefs gedaan hebben ; ant oiiuitsprekeHjk
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goed is lIij dengenen die Hem vreest, en ijn
Helnel staat open voor een ieder die ijne sehreden hemel aarts rigt . Zie, hoe de- on, niet de
naan, maar de aarde aantrekt, als ilde ij
eenen iegelijk, die de aarde be oont, mede tot
ich trekken en alien onuitsprekelijk gelukkig
makes . Ga henen, en tierkondig u en natuurgenooten at gij gehoord, at gij ge ien hebt ;
ijs hen iederen dag op de on, iederen avond
op de 7naan
her verliet mij mijn leidsrnan, en keerde terug naar de mooning des lichts . Het gees hij m j
tot nu toe nopeiis de maan had medegedeeld,
had mijne aandacht oo eer van ieder ander
voor erp aI'getrokken, dat ik niet moist in elken oord der onmetelijke ruimte ik mij thans
beyond . Ik voelde nij el naar een bepaald
punt aangetrokken ; maar, in de rigting die
tij der aarts leidde, bemerkte ik niets,
en
geese andere voor erpen das verafgelegen
sterren, filonkerden in het naehtelijk, duster .
Pooh stet u rnijne verba ing, bijkans ou ik
eggen, mijne ontroering, voor, toes ik, in dat
uaehtelijk duister, op nieu censhlaps eene
blinkende sikkel ont aarde; eene sikkel van het
uiverste licht, en ten minste dui endmaal grooter clan die elke de mans ons vertoon t , daags
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na dat U haar nieu noemen . Wat snag el
die verba end groote sikkel e en? riep ik in
mijne een aainheid uit, en eldra overtuigde
ik mij dat het de aarde elve as . Toen ik
namelijk, met mijnen geleider, in de nabijheid
der maan as gekamen, had hij plotseling ulk
eene rigting aan mUllen terugkeer naar de aarde
gegeven, dat de e laatste mij hare donkere ijde
toekeerde en ik niet eerder jets -van haar ondekte, dan nu ik, hoogstens 5000 mijlen, van
haar ver ijderd as . Geen onder derhalve,
dat de sikkel ich thans oo onrnetelijk grout
vertoonde, en ich van het eene uiterste des
hemels naar het andere scheen nit to strekken .
Hoe meer ik naderde, des to meer ag ik
de sikkel in breedte toenemen, of haar licht
vermeerdeien, en de aarde, om oo to spreken, haar eerste k artier bereiken . Allengs
k arn ieder deel der oppervlakte, van het
haar mij toege ende halfrond, nit de duisterriis in het licht . 1k kon reeds duidelijk de
versehillende landen van oostelijk Europa onderscheiden : eldra k a nen ook de estelUke streken van dat erelddeel aan het licht .
Want de aarde entelt ich met verba eriWl:e snelheid, van het
esten naar het oosten, om hare as ; en ~nen behoeft naau elijk
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eon half uur to achten, om eon land als
.Frankrjk, uit den naeht tot den dag to ien
overgaan . Maar, under al do landen van ons
erelddeel as, or goon dat rnijne aandacht
oo eer trof als Grout-Brittanie . Be verbrokkelde gedaante deter eilanden, nevens de kleino archipels die ich noord-oost aarts van
Schotland uitstrekken, given, op den afstand
van aar ik dit rijk thins uit de duisternis tag
to voorschijn treden, aan het elve de gedaante eener vrou die, eene ba uin bla ende,
hot onuelicht to gemoet snelde . De ateren,
the tussehen do e groote en kleino eilanden
stroomen, kon ik hog niet onderseheiden, en
derhalve k am hot mij voor, als een aan eenhangend geheel . Het hoofd der vrou elijke
gedaante, ord door de Hebrides voorgesteld
de Orcades en Schetlanden vormden de ba uin :
Schotland stelde hot boven- en Lng eland .hot
onderlijf voor ; ter ijl Ierland de sleep van
haar luchtig: ge aad sclieen aan to duideti .
Loo bijka ns beeldt men de Faam af, eide ik bjj
mij elven, ter ijl haar snelle voortgang7 haar
hot oosten, haar nogg sneer op do e boodschapster
vain den heidenschen Jupiter deed gelijken .
Ter ijl ik mij oo met do e besehou ing
v •1 ust~ gde , en ik do aarde al moor on mee r
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nabij k arn , hoorde ik op cans amen ont ettenden knal onder mijne voeten ; ter ijl duiende echo's dat vreesselijk geluid schenen to
herhalen . Hat as een verschrikkelijke donderslag dien ik gehoord had, alks galm door
de verschillende luchtlagen ard teruggekaatst,
en een dof gerominel, tot op groote afstanden,
verspreidde . Daar mijne aandacht tot hiertoe oo eer op Groot-Brittanie as gevestigd
ge eest, had ik niets bemerkt van de are
olken die ich, refits van mjj , op een gepakt hadden . Ondertusschen ard ik door
da n vervaarlijken slag uit den slaap ge ekt,
en xnij n droomrn had u .it . Ware ulks niet gebeurd, dan hadde ik clligt nog andere bijonderheden in den dampkring on er aarde
ontdekt . Doch hat berou de mij niet, thane
in mijnen slaap gestoord to orden : ik had
toch, in mijnen drooin, reeds oo veal merkaardigs ge ien en vernomen, dat meerdere
hij onderheden misschien tot vervt a ing vale
denkbeelden ouden geleid hebben . Ja, veal
had ik ge ien, en veal had ik vernolnen ; juaar
van dat axles, ullen de on- en maantooneelen m .ij steeds onvergetelijk blijven, en,
,gehoor aam aan hat bevel mijns hemelsehen
I eidsmans , al ik niet ophouden de j ongelie-
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den to vermanen, in hunne jeugd, in hunnen
rijperen Ieeftijd en in hunnen ouderdom
' anneer ij dien bereiken mogen
oo to ledat
ij
eenmaal
door
God
orden
aar-aven,
dig gekeurd de ooing des liehts to mogen
hinnentreden ; om daarin de eindeloo e vreugd
banner reeds ali 'e natuurgenooten, to deelen .
e 'SAN DEN SULL .

h1Jl)Z!1A 1` H.EID .

Gij, als een hooker mach, ort teghen t, gedrevet ;
Soo lift 'et met gedult ; aertoe bet tel ;enstreven ?
Sijght neder in bet stof en toont een huijghsaam hart
ant die on illigh lift . die lift t e n crder smert.

ESTELLE.

3eune vierge, que la nature
Se plut

a

tumbler de ses dons ;

Pans ces beaux lieux ton ame pure
Vient-elle chercher des lecons ?

_ stelle , si douce et si bone,
Le calme refine daps ton coeur
Puisse la paix qui t' environne
Prolonger long-temps ton bonheur r

Entends-tu la bruyante roue
Qui tourne et fait bondir ces eaux ?
Vois-tu comme le flot se joue
En retombant sur d'autres flots ?

Ce bruit, c'est le fracas du monde
Uu chacun s'egare et se peril .
Et la joie est comme cette onde
Qui prise sin' un Lapis vert .
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Semblable a la vie ephemere,
Cette onde coule chaque jour,
Et sa course, helas! passagere,
Quitte sa rive sans retour

Fille du Printemps, cette rose
Que to main ravit aux Zephyrs,
t

o soleil du matin eclose,
Est 1'embleme de nos plaisirs .

Son eclat en a la duree ;
Vainement to la vois briller
Cette rose, belle et paree,
Ne s'ouvre que pour s'efFeuiller .

Splendour, plaisirs, tout est chimere
Ce monde offre un aspect trompeur ;
Estelle, it n'est, sun cette terre,
Qu'un soul vrai bien : la pair du coeura
AUGUSTA CLA` 1 tAtr.
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DE OSTIAKEN .
In dat uitgestrekt gedeelte van A iatischI usland, dat men Siberie noemt, treft men

eene der grootste rivieren der oude ereld
aan, die nit de vereeniging der Katunj a en
Bya ontstaande, den naam van Oby draagt .
Aan den never van dien stroom huist de yolk sstam der Ostiaken, een der eerste elke de
Russen, bij hat in be it nemen deter landstreek, aan ich onder ierpen .
Van middelbare lengte en niet forsch van
ligchaamsbou , bleak en terugstootend van
gelaatstrekken, de lange roode haren sluik
om hat hoofd hangende, hebben de Ostiaken
niets aantrekkelijks ; ij Un daarbij vreesaehtig, schu en traag, oo dat ij alleen dan
erken als de nood er hen toe dringt .
Hunne kleeding is bijna van alle andere bekende natien onderscheiden, en ordt nit door
hen bereidde beestenvellen to amen gesteld,
die ij over de bloote huid aantrekken, alleen
de rijken dragen er hemden onder .
Ge oonlijk ijn die kleederen bij de man-
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nen nit rendieren- of otter-vellen vervaardigd,
aarbij ij laar en dragen, die van nit elkander
gesnedene en ader aaneengenaaide rendieren-pooten ijn to amen gesteld, aaraan
olen vasthechten, die met het borsteligste
gedeelte van de huid be et ijn, out het
uitglijden op de bevro ene sneeu to beletten .
De vrou en dragen niets dan een kleed van
bout, dat van voren open is, en des inters
kousen van bereid leder . De haren hangen
in t ee vlechten op den rug en ijn door een
koord aan elkander verbonden . De vermogend
ste dragen er echter banden van gee! Taken in,
aarop allerlei kleine f guurt j es , van rood of
gee! koper, ijn vastgehecht, die haar sours tot
op de kuiten afhangen . Zoo el de vrou en
als de meisjes versieren hare ooren met koralen van allerlei kleur, aan koperdraad ,geregen, en bedekken ich het gelaat met eenen
ge oomden en met franjes om . etten sluijer :-nimmer vertoonen ij hare gelaatstrekken
aan eenen vreemdeling, ja de meisjes verschij-nen alleen ongesluijerd voor hare nioeder .
Het schoonste sieraad eener Ostiaaksehe vrou
is, dat de handpalmen, de onderarm en het
voorste gedeelte der beenen getatoueerd ijn .
Zij teek.en.en hiertoe de fgnren die ij verlan-
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gen, met een eker smeersel, op de dus to versieren ledernaten af, en prikken de elve vervolgens met eene naald uit, tot dat het bloed
to voorschijn komt . Be mannen merken ich
op gelijke ij e de voorhand, met het onderscheidingsteeken, aar mede ij in de openbare registers staan aangeduid . Bit merktee •ken diem hun, bij hunne onkunde in de
schrijfkunst, tot handteekening. Eij ongesteldheden laten ij ich echter, op andere deelen
des ligchaams, insgelijks f guren inprikken, die
ij voor een even krachtige geneesmiddel
houden, als de Europeaan ijnen laatkop .
Hoe eer ij op de vogels met pijien ter jagt
gaan, is uiks meer eene uitspanning, dan
eene be ig:heid gelijk het visschen, aarmede
ij een groot gedeelte des j aars ich onledig
houden, bestaande hun voornaamste voedsel
in visch .
Gedurende den omer, trekken ij met draagbare tenten, naar de vischrijkste streken ; maar
d.es inters onen ij in aste gebou en, die
meestal vele familien to gelijk tot verblijf
dienen .
In hangende iegen, leggen de moeders
hunne uigelingen neder. Aan de bests honden, en el bepaaldelijk als ij j ongen hebben,
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vt% ordt een gedee lte hunner slaapsteden ingeruimd. Both de trek-honden slapen buiten
de hut, in elker midden een vuur brandt,
dat tot algemeen gebruik dient, en aarop
ieder ijn eten gereed maakt, als hen ulks
lust, daar er geene vase tijden voor den maaltijd gehouden orden, etende ieder als hem
de honger daartoe aandrijft .
Be afval van visch ordt, op dit elfde
vuur geroost, ten dienste der honden en maakt
d.at eene korst van vet de geheele but omgeeft
en dik ijls in druppels nedervalt . Be morsigheid, die er in die oningen heerscht, is dan ool:
eer algelijk, en bovenal bij de vrou en, die
er eon slaal'sch leven lijden en bijna alle erkraalnheden moeten verrigten, het merkbaarst .
Als de Ostiaken ich denken ter jagt to begeven; doen ij hun best om den avond to ren
to nie en ; gelukt hun dit, dan merken ij dit
nan als een teeken dat de j agt gunstig al ijn,
kunnen ij er echter niet toe geraken dan stet-len ij de jagt nit .
Bit yolk geniet eene goede ge ondheid, hoeeer ij ich met grove spij en voeden en
niets dan ater drinken, echter rigten de kinderpojken dik erf groote ver oestingen onder
hen aan .
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De meeste hunner ijn nog heidenen, en
nemen oo vele vrou en, als ij de kost kunnen geven ; die ij echter niet hooger dan als
ge one huisdieren schatten, hoe eer ij ich
eld aam eenige ligchamelijke kastijding jegens
haar veroorloven, dan met toestemming van
den vader der vrou .
Eene mishandelde gade ontvlugt de mooning
haars mans, begeeft ich naar haren vader,
nood aakt de en, om aan haren echtgenoot den
van de en ontvangenen bruidsehat terug to
geven, en hu t met eenen anderen .
Z oodra iemand den laatsten adem heeft nitgebla en, ordt ijn lijk ter aarde besteld,
aartoe men eenen niet eer diepen kuil
graaft, in elken men den overledenen, in
ijn beste ge aad gehuld, nederlegt, met een
rues, eene bijl en een akje met tabak nevens
rich . Zoo stelt men het lijk eenen korten tijd
ten toon, gedurende elken de nabestaanden
en vrienden ich ter elfder plaatse ver amelen, en de vrou en ittende en de manner
staande huilen en lu.ide eeklagten uiten, over
den dood van den afgestorvenen .
Is het een man dan ordt hij alleen door
nannen ; dock is het eene vrou alleen door
vrou en begraven, in het eerste geval volgen
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echter ijne vier fraaiste rendieren, goad getuigd voor sleden gespannen, de lijkstatie . Eene
cano j aarvan de beide stevens ijn afgesneden
diem tot Iijkkist, die men met hat hoofdeind
naar hat uiden gekeerd op eene hoogto tar
aarde bestelt . Dit verrigt ijnde, houdt men
op de grafplaats eenen gad achtenis-maaltijd ; de
daarvan oversehietende spij en orden aan de
buren van den overledenen uitgedeeld . De
nabestaanden rigten vervolgens ten elfden
einde nog onderseheidene gastmalen aan .

Geduld, verstand en tijd alleen ,
Maakt mooglijk at onmooglijk scheen .
Pachter

'IARTIJN.

NIEUWJAARSGR ? ET.

Vrienden ! iet, eer ijn e een' schrede,
Verder op de levensbaan
t Morgenrood eens nieu en jaarkrings,
Brak er heden voor ons aan.
Weer een streepje is aangeschreven,
iiij de jaren van ons leven ;
Met ijn vreugd, met ijn verdriet,
Zonk een jaar in 't eind'loos niet .
Weer heeft ons een' schrede nader
Aan het doel der refs gebragt,
Aan het Vaderland daar boven,
Waar de Algoede elf ons acht.
't Was elligt de laatste schrede,
Tot het rijk van licht en vrede,
Waar ons eeu ge aligheid,
Na het iced der aard verbeidt .
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Velen on er reisgenooten,
Zijn ontvallen aan ons hart,
En in hooger sfeer verheven,
Boven lijden, boven smart.
Velen minden e eindloos teeder,
4eh ! ij ien hen hier niet eder !
Vrij ontvalle 't oog een traan
Zij ijn ons vooruit gegaan !
Iedre jaarkring eischt ijne offers,
Maar het is Gods ijs bestel,
Liefde toch ijn al ijn' daden,
Alles at Hij doet is el .
Hat ij dus niet moedloos klagen,
Eens heeft ook het uur geslagen,
Dat met hen ons eer vereent,
Die ons oog hier heeft be eend.
Welligt treuren on e vrienden,
Als dit jaar vervlogen is,
En ij 't lief en iced gedenken
Van 't voorleen, om ons geniis .
Mooglijk ijn ij reeds genaderd,
Aan het rijk dat ons vergadert,
En staan ij aan 's levens end
Vrienden! 't is slechts God bekend.

NSEEWJAARSGROET .
Kurt ijn on e levensdagen,
Broos is ores geheel bestaan
Heden nog vol j eugd en leven,
Morgen grijnst de dood ons ann .
Spoedig is de draad ge even,
Die ons hecht aan 't aardsche leven .
't Menschdom toch verstuift als kaf
't Leven valt als bloesems af.
O, dat ij dit steeds bedenken,
Dat ons hart het nooit vergeet
Dan vindt ieder uur, voor eker,
Ons tot de overstap gereed,
Die ons uit dit nietig leven,
Met oo meengen smart door even
Door oo meenge storm beroerd,
Naar het land der ruste voert .
Wat al 't nieu e jaar ons baren .
Zal 't geluk ijn en genot,
Brengt het egen ons en voorspoed .
Spelt het ons een treurig lot :
Zal 't met heil en vreugd getooid ijn .
Met gebloemte ons pad bestrooid ijn
Of al 't org ijn en verdriet,
Die ons achten in 't verschiet ?
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Neen ! dit kunnen ij niet eten,
Dit ligt boven ons verstand :
God, die boven starren etelt,
Houdt ons lot in Zijne hand,
Iaar,, dat

ij,

at ons moog trefl'en,

't Oog blijmoedig op aarts heffen,
Goed is 't, al at God gebiedt
Vrienden ! o vergeet dit niet.
Dit vertrou en schenke ons krachten,
Spoor ons, door ijn' invloed, aan,
Om blijmoedig voort to treden,
Op de oneff'en levensbaan .
't Zij dan vreugde ons acht of smarte,
Bidden

ij met heel ons hart,

Vol berusting in ons lot
) Dat U

il geschiede, o God N

'loo, oo treden ij, vertrou end
Dan de on eekre toekomst in,
En vervolgen on e rei e,
Vastberaden, blij van in .
God ij steeds en aller egen,
Ons nabij met ijnen egen,
Tot Zijn' hand ons eenmaal leidt
In het rijk der aligheid.
Amsterdam .

F. WIJSMAl~ .

DE FINGALSGRGT .
De e, geheel nit basalt--kolommen to amen
gestelde grot, een der prachtigste onderen
die de natuur oplevert, bevindt ich op bet
onbe oonde eiland Staffs een der Schotsche
llebriden, het elk slechts eene Engelsche
inijl lang: en eene halve mijl breedte heeft .
De Fingals Grot ligt aan bet uid estelijk
gedeelte des eilands . Zij ordt gevorlnd door
t ee colonnades van basalt, elke, regelmatig,
digt op elkander staande, ich tot eene aanienlijke hoogte boven de andere basalt uilen
verheffen en door eene ge eldige massa rotssteen gedekt orden . De lengte der grot ordt
op 250, de breedte op 50 voet gesehat, (*)
ter ijl bet instroomende ater aan den ingang
() ij ijn bier , de opgave en beschrijving gevolgd door
s. VAN BAALEN gegeven in ijn Reistogtje door eon gedeelte van Schotland en desaelfs hooglanden, bij den Uitgever
de es, in bet licht versehenen . Fen book dat ij tot een gesehenk
voor de aankomende mannelijke jeugd regt geschikt keuren . --De beer s . VAN IJS a . ,geeft echter in ijn Aig . .rlard
r ksk . Woordenboek de diepte der grot op als to ijn 370,
op eene breedte van 53 voeten.

DE FJNGALSGROT .

18 en aan het einde der elve 9 voet diepte
hee 't ; het ee ater heeft her eene onbeschrijfelijk sehoone kleur en is oo helder en doorschijnend, dat men reeds in het midden der
grot, door de golven tot op den bodem heen
iet . Eene heerlUke uit erking doet het van
buiten invallend daglicht, en het instroomende
ater veroor aakt eene uiverheid in den
dampkring elke men bij het be oeken van
andere grotten altijd mist . Slechts uiterst
eld aam is de ee oo kalm, dat men de
grot met eene boot inroeijen kan ; dock ook
hier tegen is door de natuur voor ien : aan
de regter ijde nalnelijh is een, omtrent 20 voet
boven de ee verheven, en uit afgebroken
basalt-kolommen amengesteld voetpad, fangs
het elk men lang aam, naar het einde voort
hruipt, dock elke togt gansch niet onder
ge vaar is . Aan het einde der grot is een tamelijk ruim plein, uit bijna op gelijke hoogte
fgestornpte uilen bestaande, -van aar men
de geschikte gelegenheid heeft, orn het geheel
to o ver ien . De afbeelding die hier nevens gnat al den
icier eenig denkbeeld kunnen geven van de e
als het binnenste eener Gothische kerk, ich
voordoende spelonk .

Bmfec

bE VLUGTELING .

1 iet gij daar ginds dat een aam puin ,
Die stukken marmer en arduin,
Vernielde tempel anden ?
Dat puin as eens een' trotsche stad,
Die vloten op de eeen had,
En heerschte aan verre stranden .

1)aar it een man

in krijgsmansdos ;

Zijn' hand, ge oon het vurig ros
in 't oorlogsveld to sturen,
Steunt flu alleen het matte hoofd,
En 't oog, van gloed en kracht beroofd ,
Staart op ver oeste muren.

i-lerkent, gij hem? dat Roomsch ge aad
Die Porsche lcest, dat barsch gelaat,
Waarop geen traan il vlieten ?
Vraag Alp en Atlas naar ijn' naam,
Bij Po en Rhone klinkt ijn faam
Bij Marsers en Samniten .
1%,

1.0
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't Is hij, die 't vreeslijk heir versloe ; .
Dat Rome een schrik in 't harte joeg,
En vijftal consuls velde ;
De man, die Rome veilig streed, -De man, die Rome siddren deed,
En tot een hloedbad stelde.
Rpe, dappre moord'naar! vlugt gij dus ? -- •
1
a, dat is CAJUS MARIUS, (}
Die puinhoop is Kartagen !
Daar it hij onder huip of hen!,
Hij , Rome's redder, -- Rome's hen! ; --Mag nergens schuilplaats vragen .
flit, heersch ucht, is u range vrucht !
Die veldheer, die voor SYLLA vlugt,
Hil aaide elf u roede ;

(*) MARtes as geboren op een dorp bij A pinium, (Af PINO,
,on . d.er beide Sicilian, prov . Terra di Lavoro) van behoeftige
~)flders . Daar hij in ijne jeugd in hunnen kommer decide,
nam hij eden aan, even ru , als ijn gelaat barsch as .
Ii j as ecu an van eene reusachtige gestalte, van eene
huitengenieene ligchaa .mskracht en van eene onbed ingbare
stoutheid, --- die niets kende aan den krijg, en beschaving
en letteren verachtte .

DE VLUGTELING .

1i7

Dit puin, ver orpen langs den grond .
Waar

HANNIBAL

voor 't outer stond,

Was 't offer van u

flier,
Hier

oede .

SCIPIO EMILIAAN

eeft u geest langs oeste pa n

Om 't gruis van Dido's allen
En

MARIIIS

verneemt u

stem

Kartago's puin veroordeelt hem,
» Die 't kapitool doet vallen !

.~ Ontaard Romein, u naam verga !
Moest ik dan bij Nuniantia ()
~~ Daarvoor u ' moed be onderen ?
~~ Die moed sloeg Cimber en Teutoon,
> Maar - trots de rack der helsehe goon --

n Om Rome elf to plonderen 'i
Weer naakt een bode en roept : van hier ! De vlugteling verheft ich fier,
En spreekt met norsche oorden :

(*) Nog jong ijnde, diende mA$1US under SCIPlo EEtIILIANUS
$n het beleg van Numantia, en ver ierf door ijne dapperid d genegenheid van dien grooten veldheer .
1u*
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~~ Zeg, dat gij
~a

MARIUS,

gejaagd,

Hier op Kartago's puinhoop aagt,
» Meld dit aan 's Tibers boorden " ---

Hij vlugt ; maar, Romers ! beeft to meer,
Weldra keert hij en

CINNA

En 't bloedbad in u

eer,

allen ! ()

Verbasterd Rome, vrees u lot , --,Zie op Kartago's overschot,
En leer, hoe gij ult vallen

Zoo heeft on aalge burgerstrijd
Eens Rome ten verderf ge ijd,
Hoe hoop in magi verheven ;
En, MARIUS ! at baatte u cooed?
A1s Consul evenmaal begroet,
Zien e u verachtlijk sneven ! (t)
J. TER GOUW

(*) MAaIus, toen reeds meer dan 70 jaren oud, gang CYNNA
nog in reedheid to boven, de hoofden der edelste burgers
ag men op staken ten toon gesteld, en ijne eigene oflicie
ren durfden hem niet dan bevend naderen .
(t) liij stierf in ra ernij, door buitensporig ijn drrnkeit V

DE

YADERZEG

J .~ KOB ONTROOFT ZIJNEN BROEDER EZALJ
DEN VADERLIJKEN ZEGEN .

Ja kostlijk is de vader egen,
Hij is de grootste schat op aard,
tloe eer hij, door bedrog vcrkregen,
Een droeve reeks van jamm'ren baart .
Al mogt het
Den egen,

JA Ko a
EZAU

toch gelukkeri
toege eid,

Zijn' blinden vader slinks to ontrukken
Hij heeft dien misstap lang beschreid .
G een goed, hoe groot, hoe hoop in ' aarde,
Brengt den be itter ielrust aan .
Zoo, ter verkrijging, hij op aardc
Van 't pad der deugd is afgegaan .

DE KONINGIN EN DE ARMS VROU W .

De koningin van Frankrjjk, MARIA LECRSINSvan elke ij her reeds vroeger ge aagden, (*) op ekeren tijd in het groote park
van Versailles andelende, ontmoette aldaar
eene slecht gekleedde vrou , die in de eene
hand een potj a held en met de andere een
kind droeg, ter ijl een viertal kleinen haar
volgde .
De vorstin vroeg terstond, op de
haar oo eigen min ame toon, aan de arme
vrou , aar ij heenging ? )) Ik ilde mijn'
roan, die daar ginds als opperman erkt, ijn
eten brengen mevrou !" luidde het ant oord.
)) En hoe veel daghuur kan u man el ver~> Tegen oordig t aalf
dienen •vrou tje?"
stuivers, dock als de dagen korten, maar tien ."
)) En hebt gij bovendien ook nog eenig land dat
gij bebou t?" - )) Och neen mevrou !" -- )) Hoe-veel kinderen hebt gij ?" )) Viji en spoedig al
er een esde bij komen ." -- ))En tivat kunt gij
xA ,

1*) Vergelijk hiervoren blad .
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ely e dan el verdienen ?" -- » Ik niets, daar ik
aarlijk genoeg in huffs to doen heb om alles
daar in orde to houden ." -- n 1'Iaar verklaar nlij
clan eens hoe gij het aan .egt, orn even perminder,
sonen, met t aalf stuiver daags of nog
to voeden ; gij most daartoe eker een
kunstgreep be igen ." - » Och, de kunstgreep is
eenvoudig genoeg, het bestaat in den sleutel
lien ik hier liangen heb, ik sluit mijn brood
achter slot, ten einde er altijd genoeg voor
m jn' man overblijve, die de kost voor ons allen
verdient . Als ik die kleinen list begaan ij
aten ligt in eenen dag op, aar ij flu eens
eek mede moeten toekomen ."
Be diepgeroerde vorstin, drukte de arms
moeder een tiental goudstukken in de hand.,
en voegde or liefdevol bij : » Maar nu most gij
a e kindertjes ook eens grooter portie brood
geven." --
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