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Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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e Scheiding.

Een leerzaam verdichtsel.

mommmmm

Een welige Eik , pas vijftien jaren oud ,

Werd daaglijks meer , de sieraad van het woud;

De vruchtbre grond , die zijnen wortel voedde ,

De trouwe zorg , die hem voor schade hoedde,

Bevorderde zijn ' bloei; zoodat de felste orkaan

Vergeefshaar kracht verspilde ,om hem ter neer te slaan.

Doch 's menschen dwaasheid kent geen palen ,

Zij waant van dezen Eik , nog meerder nut te halen

Wanneer zijn schoone stam door midden wordt gekloofd ,

Op éénen wortel blijft en onder ' t zelfde hoofd .

Een morrende adeldom door priesterlist gedreveny,

Verleidt een muitziek volk tot zulk een snoode daad.

Straks steekt een zuiderstorm geweldig op ; Te laat

Helaas ! ziet Bat en Belg 't gevolg van 'tvuilst verraad :

De boom stortkrakend neer;-verdort -- beroofd van leven

Ligt hij den mierenzwerm der Gaulen prijs gegeven .

DE SCHEIDING

VAN DE

RATTEN EN DE MUIZEN .

EENE FABEL.

(Overgenomen uit de ARNHEMSCHE COURANT.)

:Geslacht van ratten en van muizen,

oezeer gewoon om zaam te huizen ,

n van dezelfde kaas te pluizen ,

aakte onlangs onderling verdeeld

oor een' voornamen van de grage rattenteelt,



n

»

Die, naar het schijnt, de weelde niet kon dragen ,

En wiens bedorven smaak geen kaas meer kon behagen .

Hij haakte naar eene and're spijs,

En maakten zijnen makkers wijs,

Dat ' t zaak was, zich van 't muizenras te scheiden ,

Waartoe hij trachtte hen te leiden .

» Op , burgers !" riep hij, » vliedt de muis ,

» Verlaten wij dat snood gespuis ,

» Dat ons verkort in onze regteu ;

» Komt, laat ons dit geschil beslechten !

» Te vaak met hem verdeeld , gestaag met hen in twist,

» Wilde ik maar schielijk , en · kon't zijn–vóórmen

v het wist ,

» Den boel inpakken , en ons naar beneên begeven .

»De muizen kunnen wel hier op den zolder leven ;

» Ons blijft de kelder dan te baat ;

Gij zult eens zien hoe ' t ons daarnaar genoegen gaat .

» Komt, makkers ! volgt mij !" - Op deez' reden

Betoont de grootste hoop zich ongemeen te vreden ,

En juicht het voorstel toe , zoo zelfs, dat, onbedacht ,

Een aantal ratten in beweging wordt gebragt .

Doch een der oudsten stelt zich nu op de achterpooten ;

Hoest, glimplacht, en ziet het gedrangomzich vergrooten;

Hij zucht en schudt het hoofd. » Neen , vrienden ! " zegt

hij, »neen ,

» Volgt mijnen raad , en gaat niet heen.

» Wij zijn hier immers wèl ; waar kan men beter wezen ?

» Wis, in den kelder hebt gij’t grootst gebrek te vreezen ,

» Wat deert ons een geringe twist ;

» Die ras weer gunstig wordt beslist ?

» Als wij slechts vrij zijn , en wij kunnen ons vermaken ,

» Zal ons de lekkre kaas wel duurzaam blijven smaken ;

» Wattoch , als men ons die ontrooft ,

» Wat wordt ons in haar plaats beloofd ? '

» Steenkolen ! ja , die kunnen wij dan knagen :

» En zijn die wel geschikt voor onze zwakke magen ?

» Voorzeker neen ! Dus , vrienden ! hoort mij,blijft,

» En zorgt veel liever dat de rust bij u beklijft.

Die raad vond bijval , en - hij stond ook regtop pooten ;

De meerderheid der ratten riep :

Dat , hoe ' t ook uitviel, of hoe 't liep ,

Men lekkre KAAS niet om de steenkool moet verstooten.

Dordrecht , September 1830 . A. B.
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