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Aen den

L E E S E R.
fult , indien ghy anders luft hebt

j dit SCHOUW-TOCNEEL te befightigen ,

by den Ingangh niet langh opgehou-

i den worden. Kortelijck (uilen wy maer

yets frggen , Eerft van 't Opfchrift

dcfes "Wercks; daer nae van 't Werck

fclfs. In den 7*/*/leeft ghy : d'Edtlfle f^erluftigiftgh

dtr Leer-e» L ets-geerige Gtmotdertn: Doch hier moet

gy gewaerfchouwdzijn, dat wy dit geenflïns willen

getrocken hebben opdit onsgeringh "Werck, maer

enckelijck op'tgebruyck der Boeken: Waerom wy

dan oockin denEerften Koperen Titel hebben doen

afbeelden een wel voorfiene Bibliotheeck of Boec-

kery, en daer onderde gedagte woorden doen ftel-

lejv, om alfooyeder te kennen te geven , datdefelvc

Hacr opfigt hebben tot'tgeenftracks gelegd is. Dat

nu de Boeck'letftng , infonderhcid de ritfwiftlft

* 3 (want



V O O R-B E R I G H T.

(want 't woord <Alderedelfte Verlujligingk behoord

tot den H. Bybel en Godi-geleerde Schriften} met vol

le reden mag genoemd worden d? Edelfle Verlufti-

ging der Lter- en Lees-geerige Gemoederen , weeten

^lle reghtfchapene Boecken-lievers en gebruyckers.

't "Werd oock eenighfins getoond in den aen vangh de-

fe$ Wercks; derhalven wil ick ter defer plaets niet

meer daej: van zeggen , als alleen dit; dat Lucasde

Penna, onder meer andere roem-namen, deBoec-

ken zeer wel heeft gefegt te zijn ; 't light des Herten ,

de Spiegel des Lichaems ; 't Regifter. der Deugden; de

befchamingh der laftereni de Krans der Verftttndige ,

de Kroon der Wiïfe j mtkendede Leeraersge-eerd, en

de Regenten beroemd. Voorts , datfe zijn getrouwe

Reys-gefellen , goede Huysgenooten, gefpraecl^-fame

Raedsheeren. Een Vat vol Wijsheid; de reghteWegb

tot fVelfprfkenhfid , een Boomgaerd vol Vrugbtent

een Beemde vol Bloemen , een Zeefander Golven ; 't

Begin des ftrftïinds, 't Fundament der gedachtenis :

Een beflotene Heft een Bron van levend Water, een

Paradijsfonder Val. Ontdekkers der Verborgentheden ,

ï'erklasrders van't geen duyjlcr is. Vrienden, weleke

fnel koomen als men(e roeptt antwoorden als menfe

vraegd , e.f. v.

Voorts vind gliy op onfe Titel Groot-Hiftorifcb

Schouw-Toweel. Groot, feggenwy, niet ten opiigt

van dit tegen woordigcBoeck ,maer van al de Deelen ,

welcke wy voornemens zijn te fullen laten volgen.W^y

poemen ons "Wcrck een Schouw-l ooneel , en vet*

ïrouwp,dat wy 't niet ongevoeghlijk dien naem heb

ben
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ben toegevoegd , wijl d'aen-enin-fchouwers fullen

gwaer worden een goed deel Vertooningen , toege-

/igttot behaeglijckheyd van allerley flag van ooren en

oogcn; {oodat alle foorten van menlchen hier eeni-

geaengenaemheyd voor haer gemoed fullen konnen

vinden , d'een in dit , d'ander in dat. Ondertuflchen

gelieve ons niemand qualijck af te nemen, dat wy

(die de Schouwburgen, foo alfe hedcnsdaeghs zijn

en altijd wiren, beyde met de Pen en met het hert

verwerpen) onsBoeckden n&emva.nSchouu'-Tooxeel

doen dragen. Want felfs by de heylige Schrijvers,en

den Geeft Gods, is 't niet ongewoon , van quadc

faken gclijckeniflen t'ontleenen ten goede.

Op ditonsSchouw-Tooneel feggen wy te worden

vertoond een groot mtnigte van uytgeleftne Gefchie-*

<fc»*^».Belangendede Gevallen,deielve zijn foo veel

voudig , datfe waerlijck een groote menigte uytmaec-

kemX^y noemenfeuytgclefene,wijl wy nietalles. heb

ben willen ftellen wat wy van yeder Stof wel kon

den , maer alleen uytgekipt 't geen ons offeldlaemft ,

ofnutft, of bedencklijckft,afrninft-bekendftdagt.Ert

daer-en -boven'fult ghy fien ongemeene Scldfaemhcden

in en ontrent nlle gefchapcne dingen. Want wy ftellen

hier voor veelerley Uytwerckielen in en boven de

Natuer, te weten, of yegentlijck-Natuerlijcke en

konftige, beydeindeNacuer; ofGodlijckeen Duy-

vclfche; d'cene waerlijck, d' andere in feker op(ïgt

bo/en de Natuer. Wy vertoonen een goed deel

Vreemdigheden ontrent Menfchen en Beeften , welc-

k* u hier en gintfch lullen voorkoomeq. Wy bcichrij-

* 4 ' •
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ven , (en onderfoecken oock fomtijds) meeniger-

bande Wonderen in de Hoofd-ftofFen, als Vyer,

"Water, LugtenAerde. Wy fullen doen fienonge-^

jneene aenmerckelijckheden in Landen en Volc ke ren ,

tenopfigtvan den Aert, Vrugten , Geftalte, Zeden ,

e. f. v. Onder dit alles vermengen wy verfcheide-»

jie nauwkeurige waernemingen , over de faken en Ge

vallen , welcke allerwegen werden verhaeld. Dtfc.

gelijcks deftige Pit- fpreucken ; en wy derven

u tot Oordelaers ftellen , of niet een goeden hoop

der felver fullen ontmoeten. Daer fullen oock niet

ontbreecken Stightlijcke, Zeedlijcke , Burgcrlijcke

en WijsgeerigeBedenckingen over de voortgebragte

dingen. Defgelijcks niet VtrvroÜ]ckfnde Woora.ivifte-

lingen ; aerdige YLortswïjligheden ; l^lught tge Voorval

len, en diergelijckeetrlijckc Perlufltgingen. Wyver-

fekerenons,dat wy ontrent dit laetftc niet te hoog op

geven , noch meer belooven als wy u laten toekoo-

men. Uwe Milt-fchudding, indien gy maer geliefd

te lefen , fal onfe getuyge zijn , dat hier niets te veel

gefegd is. Ondertuflchen is onfe vermaecklijckheid

eerlijck, en wy hebben altijd getraght, fock en Ernjl

foodanigh voor te ftellen, dat by 't eene Peper, by

\ ander Sujcker wierd opgedifcht.

Gy fiile feggen, dat dit Boeck te kleynvalt voor

foo veel beloofde dingen ; en 't is gewiflelijck waeragh-

tigh. Maer gelief te weten, dat dit alleen den Ingang

van ons geoarlofd Scbouu>fpel , en A'cerfte Perhande-

lingkis. D'andere Deelen (uilen volgen, indiende

fit.w my leven vergund , en gy (door dit Werck
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i weynigh begeerigh t' u we te maken) in den Druc-

•luft fult verwecken , om 't vervolg hacft onderde

Pars te brengen. Ja wy beloven u , dat het tweede

Deel (onaengefien ons veelerley andere onder de

Druck-pars zijnde Wercken) al terftond fal begon

nen worden , foo haeft wy vernemen dat dit eerfte

u aengenaem is ; wijl wy ons fel ven doch gewilligh als

opofferen, om u in alles, wattegelijcknut, eerlijk

en vermaeckelijckis, te dienen.

'k Moet nu noch «n woord feggen van'tWerck.

felfs. 'k Vond goed, 'tfelve in te ftellen by manier

van t'Samtn-ffraec^ als dienftiger zijnde tot het

Wttt 'twelckick beoogde; wijlmen hier door de

faken, welcke men wil voortbrengen, bequamer

kan onderfoecken , voor en tegen overwegen ,

beenerjen onder trnft mengen , e. i. v.

In dit Deel zijn det'&amen-fprekers vier in getal.

ddel-aert is de beleefde Huys-waert. Lees-aen ver-

haeld op alle voorkomende Redenvoeringen eenige

acnmerckelijckc Gevallen : En onder dien perfoon

heb ick dickmael mijne voor henen uytgegevene

Schrihen moeten aentrecken, wijl 't niet gevoegd

fou hebben, in een Werck, daer mijnen naem in

't Vóórboord ftaet, t'eltans, als ick eenige mijner

voorige Werckcnmoeft aenwijfen , defelve mijnen,

naem-te fpellen. Daeren boven oock, om dat ick

anders niet bequaemlijck fou konnen verhaeld heb

ben eenige (aecken , welcke mijn felrs bekend zijn , of

onder my beruften. Hier in , en tot dus vcrr'ben

ick Lres-aert. Voorts heb ick allerwegen rrolijc'^-

* 5 nert
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aertcen Vroliïck-aert doen toonen, om u in 't le

ien te vervrolijckcn. Maer Vroom- aert heeft oock de

gelegenheyd waergenomen , om de ziel op te wec

ken, de Deugd in te fcherpen, en de fchaedlijck-

heyd der fonden voor te ftellen.

Den aenvangh des wercks had ick gemaekt in

't Jaér 1674. en d'aenleydingh tot de t'Samen^ *

fpracck genomen van den verfchricklijcken Bede-

dineglclaen Stofmwind, in Hoymaent voorgevallen.

Maér nauwlijcks had ick d'eerfte vier of vijf blade

ren gedaen , wanneer my 't fware , gewigtige

\ferck mijner Algemeene Hijhrifche p*erboecl>ent

verhandelende dcStaets, Oorlogs en andere Gefcbie-

deniffen van gehtel Europa en d1andere daer mee inge-

ïi'iclt^lde Werelds deelen,van't laer 1618. aftot nu toe ,

op den hals quam , ten vervolgh der Hijlorifcht

Cronijck, van üuttfried ; welcke ick , op ernltigh

vcrfoeck , te gtlijck op nieuws vertaeld1, en al defe

Schriften alreeds in handen der Druckers overge

leverd heb. Defen Arbeyd ((onder welcke noch al

ander Werck gekomen is) gaf my foo veel te doen ,

dat djt myn begonnen Schouw-tooneel byeen groot

deel andere aengevangene Verhandelingen in de

Kift bleef leggen , totdat ick'teyndlijck weer voor

den dagh haelde, entot dus verr' volmaeckte. Ver

mits ick nu van Onweer \ begin had genomen, foo

heb ick oock in dit Deel al wat van Stormwinden ,

Donderen en Elixemen moeten fprcccken , nevens

de ffhlfame uytwcrckfelcn der lelver. In 't vcr-

fal ifk meer gelegeinhcyd hebben , pm al

'tber
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'l beloofde op den Titel en in dit Voor-berigt voorts

njcklijck te voldoen. Oock fal ick by onfe vier

tSamen-fpreeckers , Adcl-acn^ Lcts-aert, Vroom-

«rten VroU]ck^aert , den vijfden, Recm-aert, ftcl-

icn; en Jldel-aert fijn getrouwe Echtgenoot Vrt-

degond ; Vrolijck^ aert , als een Jongelingh , een jonge

Maegd, delieflijcke Rofemond-, toevoegen, welcke

bcvdc niet weynighfullen toe brengen tot de meer-x

der aengcnaemheyd defes "Wercks.

•"k Heb de verhaelde 'dingen niet in 't wild daer

henen op 't Papier gefet : maer daer opgefien, dat

alüjd 't volgende uyt 't voorgaendc mogt vloeyen,

immers niet ongevoeglijck daer uyt wierd opgevat.

Soodat ditBoeck, alhoewel uyt {oo een groote me

nigte van verfchcidene Stoffen beftacnde, van Blad

tot Blad als in een gewrogt is, en, gelijck als een

Ketcu, met Schakels (yeder wtl fijne byfondere

gedaente en verwe hebbende ; doch meer tot wel-

ftand als misftand dienende) aen een hanghd.

Waerom het dan oock van vooren af tot agter toe

door leien diend te worden , indien men 'f Vermacck.

en 'f Nut regt wil fmaecken. Ondertuflchen ver

trouw ick, dat de Lefer dien tijd: niet fal beklagen

(indien hy anders geen nodiger daer door koomd te

verfuymen ) wijl yeder blacdjc hem of yet nuttigs ,

ofyet Hiftorifch, of yet vermaccklijcks fal voor-

ftellen.

'k \Veet wel , dat ick d'Adderfteccken van gif

tige Tongen (al moeten gevoelen, wijl ds gclegen-

beyd ddes "Wercks yereyfchte , dat ick niet altijd

Sujcker
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Saycker hèb konnen , oock niet.beb willen op-difebenl

Macr 'k heb al over langh geleerd, de foodanige te

veragten.

Indien de Lefer vcele onfer verhaelde faecken

gantfch wonderlijck , ja fomtijds «ngelotflijck^ mog-

ten voorkomen , foo gelieve hy te gedencken ,

dat'er , foo in de Natuerfelfs , als in de Gedliicke

Werckinge* , menigte van dingen zijn , welckc

d'alderwijsfte niet konnen begrijpen. Men magh

derhalven niet foo ligtli'ick verwerpen 't geen ons

feldfaem dunck.t. Ons Oordeel, 'tweick dickmael

in vcele dingen dwaeld, en veele zaecken niet kan

doordringen , is geen regel , waer na men de Werc-

kingen dtr Natuer, veel min^dan de Daden Gods

magh (fhicken ; en geenflïns d' El, waer mee men

defelve mach afmeten. Om dat yets wonderltjc^isi»

onje o'ogin , fou 'r daerom oock. wonderlt)ck„ xj]n in

d'ongtn Gods? Zachar.viu.6. 'tlszoo weleen Sot,

die niet wil gelooven , of in alles den Jwijffelaer

fpeeld , als die allesgeloofd, hoe ongcrïjmd\\et oock

zijn mogt. Beter is 't, aen wonderlijcke dingen,

•welcke van eerlijcke Lieden bctuygd worden , een

JJiftorifch geloof te geven , fchoonfe de Natuer te

koven moghten gaen ( als 't maer niets tegens

de Nttuer , infonderheyd niet tegens de God-

lijckf waerheid en de gronden des Gelooft ftrijd) ter

eeren van dien alderwtndcrlijckjten Schepper, alsde-

fel ve lichtjinnig te verwerpen , en , foo d e magt Gods ,

als de feldfame kragten , welcke hy de Natuer hectt

ingcfchapen, te willen binden aendebevattingh van

cns verdorven en vcrdwadd vernuf. Doen
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Doch om voor my felvcn immers buytcn be-

fchuldiging te blijven , van eenige Onwaerhetk-n

ovt mijne eygene duym te hebben gdcogen , of onbe-

dagt ter neer gefield uyt de loflc mond van delen of

dien , ioo fult gy hier niets voorgi bragt vinden , waer

by ick niettegelijckheb gefield de Namen en Bltcken

eet Schrijvers, die'tfelve hebben aengctckend, en

alfoo mijne Getuygen, of liever mijne Vertellers i\jn;

roet nette aenwijfing van 't Blad, waer op 't verhael-

de ie fien is.'t "Woord ^/.ftaende voor 'tCijfter-getal

betekend, dathetaengetrockene Boeckin/W/oisge-

druckt. "Waerprff. ftaet, geeft te kennen, dat deitlvc

inkleyner Formaten, als4.8.of 12. zijn uytgegeven.

Ick ben verfeeckerd , dat niemand my van ongttrouw-

heid of valkhe aenwijfing fal konnen bcfchuldi-

gen, als die alles, niet uyt andere , maer uyt eygen

gefigt en opflaen der aengewefenc Boecken heb aengc-

teeckend; ten ware miflchien dat de Drucker ergens

eenmisflagh in'tCijffer-getal mogt begaen hebben.

Achter 't laefte Deel fal ick voegen de Lijft der aen-

gewcfene en van my gebruyckte Boeken,met het Jaer-

tal , wanneer die zijn uytgekomen , want ver

mits fommigederfclvermeermael herdrucktzijn, foo

komen oock fomtijds de Blad-zijden te verfchillen.

Dit echter moet ick feggcn, dat ick, de gevallen

uyt d'aengetekende Schrijvers verhaelende, flipte-

lijckde Stnen Hiftorifckt -waerheid , maer niet hare

woorden volg. "Want foo ick fulckshad willen doen,

ioo fou hierdoor een mengelmoes van veelertey ver-

fcMlendt) en onder defelye nietweynigewrw/^r^,

x oock
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oock gantfch flegte Schrtjf-wijfett ontftaen zijn T

Liever heb ick dan alles willen brengen toteen een

parige en mijn gewoone Stijl. Oock heb ick fomtijds

Prolijck.-aen in fijne Vertellingen eenige klughtiger

woorden doen gebruyken, als in d'aengetogene

Boecken gevonden worden ; dogh dit is gefchied

fonder afbreuckvan defaeckinfighfehen, en alleen

om u te vervrolijcken.

Veelefullcr. miffcliien feggen , dat hier tevéél Stof

is , om in tenen dag afgehandeld te worden, 't Is

waer; maer oock is 't niet ongewoon, dat men taco-

ten, z\sOratient Predikaiien^ e. {. v. dieineenuyr

tijds werden uyt gefproken, foo groot in druckuyt-

geeft, dat men defelve nauw-lijcks ineen halven So-

merfchen dagfou konnen uytleefen.

Meer fal ick voor ditmael, waerdeLefer, niet feg

gen; als alleen noch , dat icku verfoeck, defeylen,

die hier in gevonden mogten werden , foo my felfs , als

den Drucker rakende, gimftig te willen veröntfchul-

digen. Ondertuffchen , verwagt korts noch eenige

andere vry groot er Wercken van mijne pen , met

welcke de Druck-pars alreeds befig is, en verfekeru,

dat ick altijd wil zijn

Utrecht.defen Uwen Gedienjtigen

SIMON de VRIES.



Atn JMijn Heer

S I M O N de VRIES,

Op fijn JVelbewerkt , Nut én Permaéklijk

GROOT HISTORISCH

SCHOUW-TOONEEL.

G Tdie nu hebt den tijd van evenvijftigjaren

Geleeft , en in dien tijd veel meer papiere blaren

Doorfogt , als d'uren fijn diegy op aerden waert ,

Hoe nau hebtgyfteeds vlijt en tijdt by eengepaerd.

Infonderbeidhebtgy, nagy u had begeven

"Uit uwe nering , om inflilligheyt te leven ,

Jtfau eenig ogenblickverlooren latengaen.

"U Pen ntoefl oft Papier , oft oog in Boeckenftaen.

Cy hebt, Eerwaerde Vriend, alreeds /oo veelge[chrevent

Dat ickniet weet waer u was Lefens -tijdgebleven :

Gj hebt oock^defgelijcks foo veelgeleeden , dat

Ickjtiet en weet waergy oit tijdt van fchri\ven ha4<

1} wercken , foo die nu alzjjn in Drucl^gekoomen

Ofvan de Druckgrs reeds z.ijn by der bandgenomtn ,

Ztjnfeo veelvoudig (gun dat ik^dees woordenfpreeek)

Datfyuytmakenfchiereen kleyne Bibliotheec.

Hier koomtgy nu weerom delVereld te verrijcken

Met een feergeeftig werckj waer ingj hebt doen blijken

U wel belefenheid. Wy fien hitr't eerfle Deel

Van uganfchfeldfaem en <«»/«>£///^ScHOU-ToNKE L.

IVat voor eengroeten Schat, verborgeninveeiBoeck^n ,

Diefondergrotte moeyf niet op en was te feecken •

Die oockjtan duyfenden niet eenfouvinden , brengd

Gy kif te voorfchijn!Hoe feer wel hebt gy vermengd.

r''

Watwondertn dat'er in Natner verborgen leggen •>



Wat oh aenmerckelijki in de Wereld isgefchled ,

Hoe God ingramschapftraft , ingynftc Zegen bied.

Wat rampen d'ondeugtjvat voor nut de deugt oit baerdet

Wat veele wonderen f^yer. Water , Lugt en mierde

Begrijpen : foo datfclf't diepfinnigfte vernuft

Ind'overwegingftaetgelt)k.alsgantfchvcrfuft.

"Uw ADEL-AHRTZ.T als een Baeck. van goede Steeden ,

En leert onsfoetehjck^t cieraet van Hofiijckheden.

Wanneergy VROLYCK-AERT/cfl moltjckfprektn doet*

Straks krijgt de Droefheid felfs een vrolijkergemoet.

'r Geen gy door hem verhaeld , s,»/» fulcke boerteryen ,

Die felfs het SuyverjP oorgeenffins behoeft temyen.

Sy doen ens lagchen dat de Milt ons dapperfchttd ,

En evenwel zj'tn onspjnKodderyennttt. • • ••

IMaeralsgy VROOM-kMKi weer doet Hemelle(fengeven't

Soo is terpond ons hert als Hemelwaerts verheven.

IckJ[eg niet meer , vermits elck. blad uws Boektfal att

Den Ltfer toonen meer als ickjvierfeggen kan.

Dïtfeg ickjnaer alleen, laet u doch niet vervielen

Den arbeid , om (oo haeft het z.ijn k^nt d?andere Deelett

fan dit H ScHouw-ToNEEL voorts op tt makfn-.Want

Hierdoor fultgy aen u verfchulden 'tfaderland*

Befteed ^gelijckjot noch ,foo lofiijck^uwc dagen

En uyren. Woudgy dan oocklaim a behagen ,

Te brengen in het ligt dengroeten overvloed

Vanuwe Poéfy , foo leerfaem als heelfoet

En deftig indenfwier , gyfoud de Wereld toonen ,

Dat oockde Mufen in u breyngeduerig ivoonen ,

V dom bekransen met hetgroenfte Lduwerbladt ,

En ons verrïjcken met een kojlelijcken Schat.

Sijnen ge- eerden Heer en Vriend heeft

die geftclden over gefonden

ALBERTUS GEÜRG1US HOLN,P*latln.
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SCHOUW-

T O O N E E L ,

E E R.S TE

VERHANDELING.

JRocgh inde Morgenftontnaedien inleydingh

' droevij>cn avond , in welcke de Hee- tot het voi-

| re onfe God (iooverfchricklijckin gendc

! fijnen toorn,alsheerlijck iniïjne Ma- ^Ver£k-.

i jeftcyt en onnaefpcurlijck in fijne

_____( barmhertigbeyd ) wat Nieuws , maer

een leer euendig .V/edif;. , in ons Land , infonderheyd

ever defè onfe Stad had gewerckt , een faeck , die

noch wy noch onfe Vaders op foodanigeenn>ijsoyt ^ Sttm.xxii.

gcficn hadden i niet alleen ons verbaefd makende '4- '5-

door de Weerlightcn , tvelcke hy jeer vermtenighvul-

éghde, wanneer hy vreeflijck Donderde i» den Hemtl, p/*VIlr-

ra onfe ooren vervulde door 't gerught van dckrae-

Idngk -\ijner Hutie ; doende yycrttae d' mierde fchieten,

en krullende uyt de boofbte , foo dat benauwdheyd

ons overftelpte, en fchrick de kraghtcn van veele Jer. xxv.

deed vervallen : Maer oock daer benevens de Wind J°«

wartbrmgendt uyt fijne Scbat-kammn ; een Wtrvtl-

vinduyt de binnen-kamer: Geenen Wïxiomtedroo-

gen , noch om te wannen ; maer een verdervcnileit

Wind , ftootende tegens de vier hoecken der Ge - PA «xxv.

bouwen : Waerdoordan een meenighteder Daec- «" 'Z| r>

ken van de Huyfen weg-genoomen , veele Thoor-

nen en Kercken om vcrr' geworpen wierden : Jae

fulck een Wind, die ons deed vreefen, dat d' AI-

A mach-



Groot Hiftmfd

maghtige few Winter-huyt met bet Somer-huysfUen ,
••Jinit . i. d'Etfenbeene Huyfen doen vergtten , en de groottHuy-

fen, ja wel mifTchien de gantfche wereld , doen

eyndigen fou. 's Morgens vroegh , fcgg' ick , nac

< gnomen fasn beticieglijiken avond , dien avond -van duyfler-

x .U;.':^]; "r nis endonckerheyd, van WolckenendickcVonckerbeyd,

! r, sjotrn- maer ondertuflchen oock brandende als een Oven ,

wmd, door de geduerige Blixemen, uyt de hooghte neer

vallende, dienaiiond, op welckealsinecnoogen-

blick foo eeagroote vertvoefting rvas aengeright , ging'

L E E S-A E RT uyt zijnhuys.om t'aenichouwen,

wat de God des Hemels , wiens megh nu in eenetver-

•vel-a>indi»itsgeiveeft, in fijne heet-grimmige gram- '

fchap had uytgewerckt. Ontrent twee uyreu 6jds

doorgebraght hebbende met d' aenmerckingh van

dit erbarmlijck Schouw fpel , foo begaf hy figh

weer nae fijne Wooning ; ontroerd lijnde met een

P.--nderBli- feer groote ontroeringh , over 't geJight van dit

'.'-•iie.i Re- Oordeel des Heeren , infonderheyd gegaen over/?/«

\,tij. Huys , door de befchadiging van verfcheydenc

Kercken , en de neerftorting van dat groot , dat

heerlijck , en door de gantfche Wereld beroemd

Gebouw, de Dom-Kerck ; foodatfijn'oogen ook

felf de Miieren fijner Wooningh niet verfchoond had

den.

Over ons - Onderwegen wierd hy aengeroepen van de Heer

i. .BtUchap ADEL-AERT , juyft doemaels in fijne Voor-deur

' >.!°|1'ler" ftaende-, die tot hem feyde : Weeftgegroet LF.ES-

' AERT? Seldenfietmenuopdeftraet, wijlgyby-

naé noyt van uwe Boecken.en uwe Boecken by nae

uoyt'fonder u fijn. Infbnderheyd fbu ick my ver

wonderen, u op een vroegen morgen buytens huys

te fien , indien ick my niet inbeeldede , dat het On

weer des Heeren u. had uytgeroepen , jae uyr-getroc-

ken, om t'aenfchouwen dit tt'erck onjes Gods, die een

w*rw met ma?kt heeft j en decfe vertfoeftinvb van dett

Mddes '' Iswaer, gafLEES- AERT hem tot antwoord,

-•« 1674. 'tfchricklijck gebrul des Huren, infonderheyd te-

gcns



pas die plactfen, in weidt hy ^>leeghtervootienon-f,-]n^ejea

tate Lof-jangen Ifraels , heeft my doen uytgaen : ge woonlijc-

Met alleen uytenckeleN««n>f-gwzgj!>fj<i , om dit Een Bede-

Seghts aen te mercken als wzt fcldfaems , maer uyt <kgn-

W/«gfe tot d' oordeelcn Gods : Dleditaitaed, deefc

J«r grootc plagt, over ons heeft gefonden , opdat-

men'er op fbu letten ; om hem ( door de ter herten-

neemingh van de baerblijcklijcketeeckenen fijner

gnmlchap ) in d' opgehevene Roede te Tallen , eer

hy noch voorts al de Thiolen fijns toorns over ons D«w • XXIX'

'• quam uyt te ftorten ; ons [lellendegeiijck ^danta , en1*'

oos omkeerende als Zebojim , op dat onfe gantfcbe

Jtrde Sjvtvel enSoHtderVttbrandingiviné; omdat

oock wy , gelijck 't weerhoorigh ifrael ( 't welck

foodanigh een e_yndelijck verderfgedrcygd wierd)

't Verbond des Heertn des Gods anjer raderen heb-

ie* 'i.ruttn : En dan daer beuevenc , om te fien ,

ofdeefe verwoeilingh oock foo groot was, als mij- ', ^ x 5_

ne Bueren daer van fpraecken. Maer nu , Haer en 7,

voord is araerheydt geweejl. 'k Heb 'lia.tr aenbren-

ja niet geloofd , voor dat iek gekanten ben , en mijii

etgen fulcks gefïen hebben ; en fie, de helfd tvtutny Daedvan

n« ttengeleght. De befte Redenaer van geheel den groeten

Griecken-land , Ifocrates , had beleefd , dat de Gri«V'1"'

Söd Atbenfn door de Spartanen in genomen , en feer J\cdc"aec

i i .... . . , i , ' v . , f , Ilicraltif
leehjck mishandeld was geworden. Als figh nu

in't negentiglie Jaer fijns Ouderdoms weer een an

der duyftcre Wolckop deed , en de gedaghte Stad

(ioor Pbilifpus , Koningh van Maiedonien , Vader

ran den grooten Alexander , gedreyghd wierd met

een diergelijck Onheyl, foo heeft dien beroem

den Grijiaerd figh vier dagen en naghten lang ont- Otndeveif-

houden van allerley Voedftl : Waer op hy dan ook woeftingh

dcnGeeftgaf, ftervende vrywilligh door Honger, van >-*'*«-

om noch niet cenemael te moeten fien foodanigh "éris'te'moé?

een jammer en ellende , als hy te voorcn had aen- tenfipn.

Cchouwd. Gottfried Hiftorifche Chronica fit. 167.

oyt Dio°ctt. Laert. Sulck een Selfs -moord betaemd

tfeomeitfch; veel min een vijs menfcb, alÜerminft

Ai een



Aenley-

dingh. Groot Hiftorifch
A enley-

dingh.

Gtoöte

fchrick in

veele men-

feli en.

tfyl. x r. 6.

Aenlcyding

tot de vol

gende t 'Sa

men fptsec-

kingh.

Voorgcftclt,

als aenge-

right onder

ce.iige Tei-

loonen :

een Cbriften 5 als fijnde een grouwel in d'oogen

des Henen onfes Gods. Maerondertuffchen is my

verhaeld , dat eenige onfer Burgeren foudenge-

wenicht hebben, liever dadelijck te mogen fter-

yen, als noch eens lulck een vreeflijck Onweer te

beleven. Soo gantfcli geweldigh wasdefchrick

haerer herten , en den anghft haerer gemoederen ,

niet alleen over 't geenle haarden en fagen, maer

noch meer over 't geënte verivagteden. Doch hoe

veel beter waer;'t dat wjr al onfè vlijt aenwende-

den tot een prijflijckt en noodfaecklijcke Dooding ,

óaodctide onfeledendieofdc aerdeyjn, dat is, onfe

fondige gene^cntkiden , hoerery, onreynigheyd ,

fchandelijcke beweegingen, qüaede begeerlijck-

heden, gicrigheyd ,e i", v. ; immersdelelvedaeg-

lijcks meer en meer af-flervende, op dat niet eens

(en miflchien wel haeftlijck) ick fegg' niet een

diergelijcke ; maer een noch veel fwaerder fUegb

over ons quam uyt te barden, en de vertoornde

Almacht over ons , als Godloofe , jae , wegens onfe

hardneckigheyd , ten koogften Godloofe , deed re

genen Stricken , Vyer en Stvavel j verfchafFende dat

andere, en noch veel geweldiger Storm-winden ,

'/ deel onfer Beeck.cn fouden fijn.

'kBidu, feydedeHeer AUEL-AERT ,treedoch

met my wat binnen, envergun my voor een kley-

nea tijd 'd' aengenaemheyd van uwe vergefel-

lingh. Stracks verwaght ick de Heer VR-IOM-

AERT, die toefeggingh heeft gedaen, vanmyop

deefe uyr tefullen koomenbefbecken. Ick gevoel

my vry meer alsoae gewoonte fwaermoedig , ver

mits mijn geliefde Echt-genoot en eenige Dochter

(door noodwendigheyd eens nae Over-Yflel gc-

reyfd) nu altweéSonne-loopenoverdebeftemde

tijd fijn uytgebleven; 'f welck my dan fomtijd»

doet fchroomen vo»r eenige ongelegendheyd. En

deefe mijne vrees is door 't Onrveer van gifterea

yryverfwaerd g'eworden , na dienftveellight on

derwegen hebben konnen fijn. Ter decferooriaek

heeft



Sckouw-Topneel.

de genoemde Heer VROOM-AERT beloofd ,

Üe tijd wat te ful i en koomen verdrijven, en

Jper VROLYCK-AERTmethemteiullenbren- .

l. die , gelijck gy weet , een feer luftigh en de gefchied-

tvijli^Ji , doch niet min befcheydenen taem- lch,rl' y"*en

', vsrnufrigh Jongelinghis. Indien 't u geliefd ^e,t 5„ei

f Eer te doen, van ons gefelfclup door uwe ^erdge-

lwoordigheydt te vermeerderen, foofalmy braghr.

•door een iêer behaegli;cken dienft gefchieden,

-57 lult my verbinden, omby allegtlegenthe-

den te toonen , dat ickwaerlijck uw Vriend ben.

Inde Gtfchied iotcAen Jijt gy weleryaren ; enfult

derhalven onle Redenvoerinzen t' elckens cierlijck , /.._
, - i i i i • !•• i , ii i Boeuen li n

konnen bekj'ttaen , ja gelijck als vergulden, door {v,ri:eckendc

'tbybrengen van 't een of 't ander mercklijckge- stomme.cn

denckwaerdigh geval, 't Is mijnegelegentheyd d'cdelftevei-

nitt , met de Sfreeckende Stomme ( 'k meen de Boec- Iuftigin8h-

km) daeglijcks te konnen omgaen: Enontfangh

derhalven een groot vermaeck , wanneer ick my

nu en dan mach vinden by de gcene, welckeOwiie

en nieuwe Gefcbiedeniffen recht te pas weeten voor

den dagh te brengen : Wekkers kennis ick meen

te fijn d' Edflfte •verluftiftngder rechtfcbapene gemot* „„,0»,

itren. 'k Laet my voorftaen , indien ick fieck te ficckfijndc,

bed lagh , dat ick met ^llpkonfus en Ferdinandui ,

Koningen van Sicilien en ^n&gon , door 't lefen of

hooren leefen der Gefchied -ichfiften weer ge-

ibnd fou worden, fonder andere Genees- midde

len te gebruytken. My gedenckt , van den eerft ge

noemden eens te hebben hooren verhaelen , dat hy, yVer(j _e_

door 't leefen in de Boecken van üpittltts Curtitts,van ,\,nH j00t 't

fijne kranckheyt genefen geworden lijnde, indefe k-efcnv»n

woorden uytbrack : Vaer.wel Hip[><icrtties , enaj ^"rtiur.

ie geene welckehem naevoben. Gyliedenhebt

den ICeyfer ^druuua om 'tle^engebraght: Maer

my heeft üjtiittta Curtitts , door fijn lieffelijckc

Gtfi'hied-befdirijving , 't leven behouden , en

my weer in mijne gefondheyd herfteld. G. P,

Xtrfdorffers Gefchitd-Spiegel, «t. 88. n. 6. fttg. 641.

A 3 Hi«
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i Hierin, begon LEES-AERT , heeft hem naege-

t- yolghd dien feer vermaerden Henrik de Leeuw, Her-

tpgh van togh van Saxen , uyt wien de Hertogen van 'ürunf—

*•*<*» tvijck en Lunenbur^h fijn gef'prooten. Alsdcefèri

voortreflijcken en geweldigen Krijgsheld , nae

veelerley uytgeftaene moeyten en meenighvuldïge

wederwaerdighcden , .in 't Jacr Chrifti 1 195. ( fij n-

de 't fes-en -tfeftighfte Jaer fij ns Ouderdoms) in

een langduerige Kranckheyd viel , foo liet hy al de

Poet in fijn Gekhicd-koecken , fbo veel'er te, bekoomen wac-

Sicckbeddc renj by een brengen, en dcfelve hem in fijn Sieck-

SüilCr, bed voor leefen Soo gantfch vlijtigh luyfkrde hy
lcnL.i>cis T - i* i t i i i * * f*

hem voorle- toe , dat hy dickmael geheele nachten over fig

fen. daer mee verluftigde, en hier door fijne qualcn

nauwelijcks gevoelde. Sluiting und Maitbaum Sraun-

fchivcigifchc HndLuttcliergijcbcCbronif4,erfle (beil,fol.

De Boeken My dunck , hernam de Heer ADEL-AER T , dat

hóogh^c ick in een diergelijckc gelegentheyd , of liever

houden. ongrlegentheyd , even 't felve fou doen ; doch

met voorbehouding, dat fulcks niet fou ftreckcR

tot verfuym van den ftaet mijner Ziel , maerveel

meer tot epwecking van goede gedachten. En daer

toe fou ick dan gebruycken, oflaeten gebruy-

En onder )jen } fppdanige Schrijvers , vvelcke door't ver-

deGe'ihkd- lueien van Gefchicdepiflen ons voor oogenftel-
boecken. U" ^n Go^s wonderlijcke Oordeelen , Bewaeringen ,

Gunftbetooningcn , e. f! v. Even irifonderheyd

fou dan (nae Gods H. Woord) feer dienftigh kon-

nen fijn , te leefen of te doen leefen de HÜlorien

der Martcltrtn. Hier uyt nu kond gy bemerc-

ken , jfchoonmy noch-TV/VJ noch 'Beroep toelaet,

de lliic;7.i-H veel te moogen handelen , datickech-

; ter defelve kan hoogh aghtcn , en nae behooren

waerdeeren.

Minne'n en Groote Mannen en Edele Verftanden , vervolg-

Edelever- de LEES-AERT, fijn meerendeel gewecft feer gro-

ftanden fi'ja te Liefhebbers der f>oenken, jae hebben figh geen

grooteLi(;f- geld te lief lacten fijn, om dcfelve te mogen be

komen
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komen, ^ri/?owfc koght'er alleen eenige weynige hebbers van

vs&FfeuftppHS voor drieTWewe», ycder Talent gere- Boeckcn ci-

fand op fes honderd kroonen Plato gaf voor drie^x^-

Ittcken van Tbilolaus by naealfijninkomften. De

Statten ^iltxander had de Boecken van Homeraj altijd

onder fijn Hoofd peluw leggen , wanneer 't naght

was,- 's Daegs voerde hy defelve met hem in een

-koftlijck kiftje. Codrus gevraegdfijnde, waer hy Voorberl-

.loo befig nae toe, ging? Gaf tot antwoord: N«e5ienda: f v"n '

aajam Lieveling; meencndedaer mee de Schriften j"*" *

vin den gedaghten Homerus. De gemelde Koning;

^Ifbonjus had altijd eenige Boecken by hem op fijn

Bed leggen , en feyde meenigmael : Dat hy veel

liever a' fijne Schatten , als eene fijner Boecken -

wou verliefen. Kidderi Nuttige Tifd korterpag. j6. Bo .
De Konft der Druckery was in fijnen tijd noch on- zi^CVo"-

bekend, foo dat al de ïloecken met de hand gefchre- tijds »x<.l

ven moeften werden , en eens verlooren zijnde , dijröerpe- .,

niet foo light weer te bekomen waren , als wel nu! wee* *1;> n'J'

Derhalven dan oock niet te verwonderen was, dat

hy deielve boven fijne Schatten waerdeerde. Uyt

de Boecken ftyde hy de Wapenen, 't Krijgt reghten DesKf-^

de Wijsheyd geleerd tehebben. Dathyoock by de- "^c(,y'

felve, als zijnde de befte Raedsheeren, de Watrheyd fbmicrL

Vonfoeckenenvinden. Ter defer ooriaeck gtbruyk- licidc 10; ce,

te hy oock ten Zinne-beeld een geopend Boecfc. Boccl;cn.

Zeilen Handhuchs erfler theil , pag. 98. Als fijn

Krijgsvolck ergens eene Stadt veroverden , foo

brachtenie hem al de daer in zijnde Boecken voor

't deel lijnes Buyts. Terwijl hy eens las in de Ro-

meyafche Hifterun van Titus Livius , quamen de

Mulïctnten voor fijne Kamer , om , volgens ge

woonte, te fingen: Dochhy fondfe weer henen ,

feggende , dat hy een veel aengenamcr Mufijck

in fijn ooren hoorde klincken. Zeilen Sexdfchrei-

IKÜ erfler theil, Epift.i. pag.z. Keyfer Gordianus

d'oude is niet alleen voor ; maer oock nae fijne Opeis d', s

Verhooging een feer groot Liefhebber van Boec- KcyiVn. w-r-'-

kengeweeft , en heeft veel geldsdacraen te koft'0*'* , •

A 4 ge-



Groot Hiftorifd
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gelegd; foo dat hy in fijne Bibliothetc had over de

41000. ftucks Boecken. Afolefbtbes ^jnhang dtsef-

flen theii Hiflorifcbef Erquick (landen pag. lof . Key-

'A

Xeyfer Mi- {er Micbiul DHCHS had foodanig eenlufttot deBoe-

(6«</ O)»™» kg,, t Jat by in 't leefen der felver gantfche Nagh«- .,

VtcnUe!Tlla- ten fonder flaep doorbracht 5 jae oock weieenige

•énorote dagen lang daer over fonder eten bleef. Dochevea •.,

leien. hier om werd hy niet feer geprefèn ; wijlhy oa» .^

dertuffchen de Wapenen venvaerloofde , en de

P.ijcks-verfbrging van hem wierp, 't Eene mogt

jjy wel gedtitn, maer 't andere moeft hy nietge-

latert, en een onderfcheyt gemaeckt hebben tuC-

fchen Boeck- liefde, en Boeck-fotheyd. Door een al

te groote lefcns-luft magmen de wercken fijnsBe-

reeps niet verfuymen. Johan , Vryheer van

Sckv>Ait\enbt'tgb , Rijcks-Raed , pleegh dickmael

^e ^C8gen • Indien de Natuer niet noodwendig ver-

«yfchte, datmen at en jlitf , foo wou hy al dien

jjlfgogefint. tij d tot Itfen cnfchrijvenaenvrenden. Wonderlijck

quam 't hem voor , als yemandfeydedatdetijd

hem lang viel, daer doch ydermenfch, van wat

voor een Stand hy oock zijn mach , iulck een ruy -

men Veld open ftaet, om daer infïght'oeffenen

tot allcrley Deugden en goede Leeringen: Hy

meende 't leien van goede Boecken. Zenen Hand^t

buchs crfler theil , ftg. 99. defewaerdig-houding

HOeVfchtij- der Soccktn heeft oock dickmaels der fel ver Schrij-

vtrs ;n groote waerdc doen zijn. In 't Jaerder

Wereld j f 04. ( van de geboorte onfes Sal igmakers

444-) wierd t' ~4thenen een feer heer! ij ck algemeen

Feeft gehouden. Derwaerts quam oock Hcrodotus

den oudften en voortreflijkften Gcfchied-fchrijver

oniet de'Gtitckt» , lefende in defe groote By-een-

koomftopentlijck fijne befchrevenc Hiftorien; tot

foodanigh een welbehaeghlijckheyd der geheele

meenighte.dat hem ter dier oorfaeck een Etrtkroon

wierd °P '' Hoofd 2efet- Ondcr defen ho°P ftond

oock /èker Edel Jongeling , genoemd Thucydidcs

.(die naderhand Htrodtti ücfchied-bckhri; vinpli

heeft

"houden.
•

Vootbccldi

daervan'm

ƒ'*'"
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heeft verTolgd)welké fbdanig door verwondering

wierd bewoogen , dat de tranen hem uyt d'oogen

brfteden. Dit Werck Herodoti heeft men verdeeld

watgen Soecken , tndefelve, wegens hare lieflijc-

heyd , de Naemen der negen Mujen toe geeygent.

GÜtfritd Hiflorifche Chrtnic* /W. i ip. Doe ^lextn-

ier de Groot de Stad Ik&s veroverde , heeft hy in

dtfe geweldige Plaets niets met allen onvcrwoeft houd*de'ge-

gclaten, als alleen de Tempelen , de wooningen der dagtenis'van

Priefteren, en 't Huys van den foofeer beroemden i-i"<umt in

Dicht-konftenaer Pindarus. Idem Gottfried fol.ijo- gr°o'e*»«-

De heerlijcke Veretringen, gedaenaenfommige de" ,

Sttkfcbrijvers , konnen ook getuygen van der felver

hoog-aghting. De meergcdaghtc ^lexander gaf

aen ^trifloteles voor fijn Boeck van de Dieren, boven Doctacn

vergoeding van al de gedane onkoften , viermael c„'^'"ae

honderd duyfend kroonentot een vereering. De Teteeringli.

geleerde Philipfus Comerarius verhaeld , dat 084- "

via, Sufterdes Keyfers ^«g«/2/,aen VirgiliiK fchonk

rijfduylènd guldens , voor een Gedight van een-

entwintigh regels , gemaeckt op de dood van ha

ren Soon Marccllia : Dat oock de Keyfer Severui Eenige Pu

ien Oppianiis , die een deel verflen had t' famen • ten rijklijck

geftelt van de Kamer der riffcben, enhoemende- beloond,

ielve kan vangen , voor yeder Regel een Gout-

gulden vereerde: Waerom dan oock defe Verflen

noch hedenfdaegs onder de Geleerde dé Galde-

M werden genoemd. Riddert Nuttige Tijd-korter

f*g 7f •

Sulcke milddadige Heeren en Konft-agters, feir- Soo<jan-lgi,

de ADEL-AERT, louden hedenfdaegs iwaerlijck eeniniid-

te vinden zijn.' Wy hebben wel een taemlijck heyd wordt

groot getal van Boeck-ieminnert in onfe Landen , nu niet ge-

maer weynige Belooneri van de mtteckers der felver. vonden.

Ondcrtuflchen aght ick uwen ftand feer geluekig ,

wijlgy, buytenden ladder Bedieningen zijnde,

gelegentheyd en ginegcntheyd hebt, omgedue-

righ de Boecken te doorbladeren , enalfootewe-

tea 't geen gy begeerd. Last de Htvtlingtn vry

A f »gemen>
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roemen , datfc dickmael ontrent haren Vorft zijn '

By de Ge- gy moogd den groeten Cxfar , den maghtigen

fchiedfchrij- Xerxes , alle Keyferen ea Koningen gaen befoecken

vers vind wanneer gy macr wilt. Gy kond van hare Daden

men by nae eaf^eelelt> hare misflagen beftraffen, hare grouwelen

de: Wereld" 'verfttyen, hare deugden frijjcn , aen d'eenefijde

figh heeft fonder vrees voor haere foo ontfaglijckgéweefl

toegedta- zijnde maght en woede j aend'anderfijdeibnder

ten. Jchroom, om voor een Pluymftrijcker gehouden te

mogen worden. Laet andere opfnijdenfooveelfc

konnen van haere gedaetie Reyftn ; gy fiet in uw

Eoeck-vcrtreck alles veel beter en netter als fy heb

ben gedaen : Oock fulcke dingen , die figh anders

niet licht lijck laten fien. Gy hebt voor uwe oogen

alles wat fich heeft toegedragen onder de grootfte

Vorflcn , onder de maghtigfte Steden , onder de

In allerley ftrijdbaerfte Volcktrtn. Geen dappere Raed/lageti ,

bedrijven geen Edelmoedige Uytvetrittgen , geen behendige

vanKeyfe- tiflen, geen wiffelvallige Uytkomften behoeven u

lenefiKo- verborgen te zijn. Gy fiet Koningen van haren

dèn8daer7n" Throon a/geftort , en Gevangene op den felven

altlevendigh verheven. Gy hebt geduerig voor u een heldere -

TOOI- oogeii Spiegel, vertoonende den Loon der deugden, en de

gefteld. flrafder Sanden. Kortlijck wy ( indeGefchicht-

boecken ongeoeffende ) zijn als van gifteren en tv e~

ten «iets met allen. De Boeck oeffenaers daer te-

gens hebben bewuftheyd van by nac alles wat'er

gekhied is van de grondlegging des Werelds af tot

op defen dag toe ; foo dat , ichoonfe fel ver jong -vi.il

dtegen zijn , nochtans by haer te vinden is d'mxt-

rentheyd der Oude. En even door defe Wetenfchaf

van 't voorlederie hebt gy lieden dickmael een Koor-

TpeteHftkttp ( op dat ick ibo Ipreeck ) van 't toekoa-

mende , uyt vergelijckingh van 't eene met 't 'ande

re.

VerTaeme- LEES-AERT was gereed.om de vriendelijckc

lingdcr Re- Hoflijckheyd en al te gunftige agting van de Heer

4en7oerers. ADEL-AERT met een beleerde verontfchuldiging

en feedigc af-wijfing te bejegenen, Doch even ter

fclver
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fclver tijlt quamcn beyde de gedagte Perfoonca

dacr aen. De weerfijdfche groctenifTen afgelegd

zijnde, fiyde VROOM-AERT tot A DE L- AE R T :

Gy fiet mijn Heer, dat ick mijne Toefegging wil

Toldoen, en derhalven u met delen onfen goeden

Vriend kcom befocckcn.

Die foofie geda. n heeft , antwoordede de Heer

ADEL-.IERT , heeft figh verknoopt. EeneerlijckvelbiDden

Man boud fijn woord. Als eens een voornaemdcmcnfchen

Gefanv tot Henrick de tweede , Koning van Frank-

ri/ick, fey.de: Dat een groot Heer , nae tijdsge-

legenthcyd, •• el ycts moght beloven, doch dat Deftige Re-

hy, als de tijd weer veranderde, niet verbonden den van Ko~

was 't beloofde nae te koomen , ibo gaf de gedag- ^"5

te Koning hem tot befcheyd : Dit waeren woor

den , niet van een Edel en Eerlijck gemoet , maer

van een ongctrouwen Schalk en fchendlijke Be

drieger. Lehm.-.n l'olitijcher Mumcn-gane» ttfltr thtil

f'g-9+r-
Paus Pim de tweede, liet LEES-AERT hierop

figh hooren , had een ander gevoelen als defen Ko- vaa paus

ning. Gemeehlijck pleeg hy te feggen : Woord pius de II.

én Geloof te houden betaemde de Kooplieden,

mier niet de grootc Heeren. idem Lehman, fag.^6.

't Was oock de Lei , welcke de Kardinael Mtt\a-

ritt aen defen tegenwoordigen Franfchen Koning Q^ide Les

Louis den xir. gaf: Dat een Kor/2 figh geen Slatf™ '•**•*.*'.

van fijne Tong moeft maecken. 't Waer te wen- '""'

fchen , dat defe Kardiriaelfche Ondertvijfingb van vte-

le Vorften niet foo feer gevolgd wierd, als wel

dickmael gefien en gehoord werd. Chriftlijckeren

rorfllijcktr was d' onderrighting , welcke Paltz- Heerlijcke

graef Frederick de derde Iieeft gegeven aen fijnen vermaning

Soon Keurvorft Lodeniijck. Houd (feyde hy ) 't geen van Paltz-

gy beloofd , en verdraey noytuweToefegging:^"e([eFJ^''"

Want foo gy' wat anders fegd, en wat anders doet ,r£n £\aiM

fbo fijt gy een Soon dei Duyvels, die een Vader der Soon,

leugenenis. Bcdenckt u wel , eer gy yets toefegd,

't zy in fchimp of in crnft, Maer als nu 't woord

uyt
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uyt uwen mond isgegaen, foo voldoe iet. De

Duyvel doet niet 't geen hy beloofd , wmtdick;

mael kan hy niet. Maer de foodanigc \ifii arger all

de Duyvel, die hare beloften kinnen , man niet wil

len houden.

Een kloote Belofte , ging VROOM- AERT voort, is

een Eerlijcken Mans ftercken band. Mier als de-

fèlve noch daerenboven met een Eed werd bekrag-

tigd, foo is, dcfe Verbintenis heylig en onfchendbaer.

Evenwel konnen'ergelégenthedenzijn, inwelc-

ke men fijne Beloften niet alleen mag, man moet

breecken , fchoon oock defelve met et» Eed ver-

fterckt waren : Namentlijck dan , wannermen

yetfondigs^ of'tgeenfondejoitveroor/aecken, heeft

beloofd of gefworen. In 't doen van een quade Be

lofte of Eed heeft mengefendigd. Door devofow-

ring defer Belofte werd depinde verdubbeld. Quaed

isgeweeft uwe Belofte , maer noch flimmerfal de

Daed zijn , feyd in defe gelegentheyd feer wel

den voortreflijcken Gods-geleerden Jofefh Hal ,

van de GtvaUen dsr Cotifcientie , pag. 49. In tegendeel,

die gefondigd heeft in 't doen van een toofe Beloften ,

doet feer ivel , als hy defelve met natKaamt ,- Qua-

lijck deed hy in watquaeds te beloven ; en hier van

moet hy berouw hebben. Wel doet hy , m dat

quaed niet te doen , en heeft God te dancken , voor

dat hy hem beter gedaghten heeft gegeven. Buy-

ten dit, oockbuytengevalvznottmooglijckheyd, en

buyten verandering van den Stoet der ^oormaerde ten

tijde van 't doen der Belofte , is men in allerley

gelegentheden verpligt , fijn woord nae alle ver

mogen ftijfen onverbreecklijck te houden.

Defe Redenen , feydc LEEJ-AERT , brengen

my in gedagten een feer verfchricklijcke Saeck ,

in Httlien voorgevallen. Eenen van delen Ltndaert

wierd berigt , dat feeckcr peribon , dien hy vy and-

lijckhatede, doodlijckfieck tebed lag. Hygaet

daer op na 't Huys defes Krancken , en veynld leer

begeerig te üjnnasverftening , eer den anderen ia
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en met fij nenHtttt van defe Wereld mogt koomen

tcïcheydcn. Defe verfochte Verfoening wierd ge

troffen in de tegenwoordigheyd van des Siccken wegens de

Bloedvrienden j niet fonder weerfijdfche Betujr- volbrenging

ging' van Berouw over 't geen figh tuflchen haer eens T«-

Kad toegedragen. Hier nae verfoght dien fijmn rlojckten

rredemaker, dat d' omltanders fich in een andere e f'

Kamer wilden begeven, wijl hy fijnen nieuwen

Vriend yet byfonders in'tgeheymhadtefeggen.

Dit gefchied zijnde, foo ftack hy denfelveneen Opeen ver-

Mes in de Borft , drijvende alfoo de Ziel , die doch vloekte wijf

nu gereed was , om van felfs te verhuyfen, mettcëenseen

gïweld uyt hare woonplaets. Dit grouwelijck nua'ftei-

grouwel ftuck wierd van hem bedreven, opdat fj"n ^J,

hy niet moght naelaeten te volbrengen eenen vocid'.

vocfttijds van hem gedanen Eed , namentlijck,

dat hy defcn fijnen Vyaqd door fijn eygene handen

fou doen fterven. Ekelmanni Leffen uyt 't Boeckdtr <

Xatuer en Ervarentheyd fag. 151. Vervloeckten

Eed '. Maer noch vervloeckter uytvoering van den

felven.

DiergelijckeHeyllooftverduyvelde Menfchen, DuyTelfche

vieldeHeerAoEL-AERThieropin, vindmenhe- Beloften

denfij^egs noch meer als te veel ; welckeof in ha

re dolle dronckenfchap , of in hare ralèndc gram- |jlwl>.,

fchap, de Duyvel Lijf en Ziel geven, indienfe fchen7

niet defe of die boosheydfullen verrighten : En ,

komen oock naderhand ( felfs alsfe HU weer bedaert

zijn ) dien g^ouwel uyt te voeren ; meenende,

indienfe fulcks niet deden, dat haer de Duyvellbu Noch Duy-

komen haelen ; gelijckfe oock waerlijck verdien- velfcher van

den , en al dickmael gefchied is : Niet om datfè h»el in 'f

haer boofe belofte niet volvoerd, maeromdatfe Jeuk^e"

defelve foo booflijck gedaen hadden. Ellendige *"

Hellewighten .' fy bemercken niet , datfe door 't

volbrengen van fulcke Heylloofe Beloften noch veel

meer eygene des Duyvels, en noch dieper in fijne

ftricken verward worden. 4

Omftandelijcker , feyde LEES-AERT, verhael v-ier (-e;dfa.

- kk me Beloften
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ick in een mijner uytgegevene Wercken 't geen ick

hier maer alleen in 't kort wil voordragen. Te

. Gtldin , een Stad in Chmland , woonden voor een i -

ge Jaeren drie Edellieden en een Kleermaker , ge-

famentlijck Boofwighten van haere Jeugd af .D'E-

dele waren genoemd Gan^on, Bloember% en Brinck.

Denaemdes Snijders werd niet uytgedruckt. De-

fe vier beloofden eens , en bevredigden oock haere

Belofte met een Eed , datfe in aght Jaren tij ds geen

Vader ons noch eenige andere Gebeden bidden ; iigh

niet w&ffchen, geen fiayr laten affcheren ; geen Na-

fels van banden of voeten herten fouden. Daer op

egavenfe figh voorts tot allerley Hoereryen ,

Schelrrreryen , jae oock tot Moorderyen. Maer

haren loon bleef niet uyt , Kloemberg, fijneygene

Broeder vermoordt hebbende, wierd vandeGe-

rights-Dienaersaengevallen, en ( vermits hy figh

tegen haer wou verweeren ) doorftoken, onaen-

gefien hy tot noch toegthard was geweeft. urinek

vielplotfelijck dood, als hy 'snaghtsby fèekere

Hoer ter Venfter wou inklimmen. Aldus verloo-

ren defc beyde haer leven, eer noch 'tvierde Jtter

1. 'rer Dityvelfcbe Beloften verftreecken was. Gan^an

eens op een avond in de Stal gaende , heelde figh

in, dat hy op een deel dronckene Lieden trad, wek-

ke door 't drucken fijner Voeten uyt hareSiy/e-

ling wierden ontwaeckt In en met defe gedagten

liep hy uyt degadagteStal, geduerig meenende,

dat veele dronckene Menfchen hem voor de voeten la

gen, over welckehy hecnen flappen moeft. Te

Bed geraekt zynde , viel hy in een mijmering ; welc-

ke korts daer nae veranderde in Raferny. Eyndlijck

echter quam hy weerby fijn vernuft , en tegelijck,

oock tot een hertelijckBerouw over fijne Godloos-

heyd. Defelve Godlijcke genade heeft oock de

Kleermaeckcr genoten, immers fbo veel men uy-

terlijck kon oordcelen G. P. Harsdorfers Moord-ge*

fcbichtt, tit. i88./)<(^. 641.

Wijl wy, viel VROLYCK-AER.T hierin, van

belot-



Seleften hebben beginnen tefpreecken, foompet fchen Gracf

ick oock mijnenpenning daerby werpen, miflchien R*rf«/pAvan

fil u de klanck daer van niet onaengenaem zijn. AI» Habibürgh ,

Graef Rudolph van Habsburg eens overweg reed, foo

ontmoetede hem by geval eenen fijnen byfonderen

Vyand, doch oock een goet K.rijghfman. Defc

hem van verre gewaer wordende , trad flucks van

fijn paerd af, en fettede figh neer , even alsofhy

fi)n Gevoeg deed. De Graef reed op hem aen : *

Maer de Soldaet bad , hy wou, voor fijne dood, Enfeecfect

hem doch foo veel tijds vergunnen, dathy, nae soldaet fij-

d'ontkfting fijnes Buycks , fijn Broeck weer mogt nen Vyand:

opbinden. .R«<to//rbeloofde, hem geen quaette

' fullen doen , voor dat hy 't geen hy verfoght had

eerft verrigt fou hebben. De Krijgs-knecht wift, yie door

dat defen Heer een Man was die fijn woord hield , een gefwin-

en voer derhalven aldus uyt : Soo neftel dan Sint de lift een

rtltt» de Broeck op, niet ick, diefulckswelon-grootgev:lcr

gedaen fal laeten. Daer op bleefhy ftaen , de bo- ontïlnS-

xen met de hand vafthoudende. Defe gefwinde

lift behaegde de Graeffoodanig , dat hy niet alleen

fijne gramfchap liet vallen , maer oock defen Ruy-

ter in fijne befolding aennam en naéderhand veel

van hem hield. Lehman Falitifcher Slumengnnen er-

{lertkeil, fng. 947.

DeHeer ADEL-AERT een foetenlagch hier over in Beloften

gegeven hebbende , begon weer te feggen : Uyt moetmen

't geen nu verhaeld is , ftaet ons te leeren , dat wy Voorfigtigh

Voor/igtigheyd moeten gebruycken in 't doen van Ie- z'in'

loften ; wijl wy verbonden zijndefelvete •volbren

gen, indien'erniet/We/r/cfoby is j ofdatwysn-

ders ons foogroflijckbefondigen, indienfe^aed

zijn.

Maer , fèyde de Heer VROOM-AER T , indien bey-

de Voorfigtigheyd en Woord-houding moet plaets grij- Infonder-

pen in beloften aen Menfckea gedaen, hoe veel meer heit moctr

in fulcke.diemen aen Goi doet,wanneermen(onder ^h Jn ge*8"

meer andere) vrywilligeen gelofteipreeckt.dat- trouwzijn.

men ecu gedeelte fijner Goederen fal geven, of

tot
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tot bevordering van de Godsdienfl , of tot Qn&er-

IndeBelof- hond der1 arme behoeftige . Foor/fg«g moetmen zijn,

ten , welcke om aen die alderhoogfle Majefleyt niets te belooven ,

men aen de ajs >t geen men /can volbrengen. Engetroua> moe-

O«"doct -C ten WX ons toonen > om 't geen aldus beloofd is ,

''"' ftiptelijck te voldoen. Wanneergy den Heereiwen

God een gelofte fult beloofd hebben , gyfult niet vertrec-

fittu. JK r 1 1. ken die te betalen : Want de Heere Godfalfcfeeckerlijck

li,ii,i}. vtnu eyffcktn, enfondefouinu\ijtt. Maer alsgynae-

laet te beloven , foofal 'tgeenfonde in u -ujn. Wat uyt

Htve lipfengaet,fttitgy houden en doen: gelijkgy de Hee -

re tta>eu God een vryrvillig Offer belooft hebt ,datgy met

utven monde hebt gefproken. Gy fult un> woord nietont-

htyligcni nae alles dat uyt mvcn mond gegaen is , fultgy

doen. Derhalven befondigen figh de geene feer

Welcke van grouwlijck, welcke in Siekten en andere ongele

de menfchen gentheden, groote beloften aen God doen , datfe.

dickmael , of jn(jien{ê Uyt defelve verloft werden , dus of foo

tënVoUen'61 vee' acn ^en Armen fullcn geven , maer nae hare

voldaen redding of niet , of niet ten vollen houden 't geene

weiden. uyt hare lippen is gegaen. lek ken'er al eenige van

dele trouwloole tegens haren God.

lek weet, feyde VROLYCK-AERT oock yetste

Belofte van feggen van een rijck M*«indefeonfeStad, doch,

eenrijck Bu al voor meer als twintigh Jaeren overleden.

Man t' U- Defen eens in cen fware iieckte gevallen zijnde,

fijnSiêèk- beloofde aen God , vijfhondert gulden aen den Ar-

bed aen God men te fullen geven indien hy weer gefond wierd.

gedaen, 'tGefchiede na fijne begeertes maer doe had hy

berouw van fijne gedane belofte. Soo veelgeWr,

't welck hy voor fijnen ^tfgod hield , uyt te Ichie-

ten, fbu hem wel weer eenweHipey/fc^<fop'tlijf

hebben gejaegd. Echter derfde hy niet laten te

doen 't geen hy beloofd had, maer vervulde fijn

woord, immers foo hy figh wijs maeckte. Hoor

V hem nn wat ^ deed- Hy liet fijne Huyfvrouw by een

volvoerd op foecken al wat'er ouds en niet meer voor hem

een feldia- of haer gebruyckbaers in Huys was ; afgedragene

me, Klecderen, Hembden , Laeckens , Heofen , Schoe

nen,
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nen , yftre Potten daer de voeten afgebroocken

waren, en veelerley anderedingen. Van dit alles

maeckte hy een lijft, en ftelde ftuck voor ftuck op

prijs , foo hoog, als de Geeft fi]neTgierigheydhcm

ingaf. Dit deelde hy doeonder d' Arme uyt. Even

wel quam 'er noch twee bondenguldens te kort. Wat

raed ? Sijn Hert kon aen fijne /MHI£ niet vergunnen , Doch

foo veel gelds uyt fijne kas te nemen , maer be- lijk trouv-

dagt een nieuwe vond. Van d' Aelmaeffèn , welcke '°Q°^e0l"e

hy (alhoewel karig genoegh) gewoon wastegc-^ai,ier.e

ven in de Kerek , in d' omgaende Bus en Schnel ,

brack hy t'elckens de helft af, en veHamelde alfoo

in den tijd van eenige Jaeren de te kort gekomen

fijnde tjeee honden guldens ; welcke hy ( echter niet

fonder knaging, dat foo veel gelds uyt fijn geweld

geraeckte ) felver onder d'arme uytdeelde ; te we

ten honderdguldens aen fommige hem bekende Huys-

gefinnen; en d' andere honderdguldens inde Kerck,

Bus en Schael ; waer door hy noch een wijl tijds

fijn eygen geld quam te veriparen. Uyt mijnegejchre-

vene -Jenteeckeningen.

Dien rijckeu Man , feyde LEES-.AERT heeft &.jt,i,tnl.

veelligt den loon des Rijcken Mans ontrangen. De tnfea doen

Heydenen hebben fig veel beter gedragen tegens ha- een Belofte ,

re valfche Goden , als defèn deed tegens den leven'

digen God van Hemel en van Aerde: wijiïè'tdaer

voor hielden , datmen fijne geloften aen haer ge-

daen , niet alleen moeft vervullen , maer eotn l°o

moeft vervullen , ten waer' onmogelijckheydtuftchcn

beyde quam : wclck onvermogen ontrent het eene Ved Boeken

moeft vergoed werden door toebrenging van yetdx- fouJenop-

dcri, ofmeer wacrdtg , ofimmers even tvaerdig. Ab off««n>

de Monurcb Darius de ^fiatifcbe Griecktn hadd'

overwonnen , fogt hy voort geheel Griecken-lantt

onder fijn -geweld te brengen; en fond derhalven

Gefanten derwaerts , om haer te vermanen, AlsleVyan-

datfe figh aen hem en de Perflitnen fouden overge- de"({"enedn(:

ven. Die van d' Eylanden , veele ooclc op 't ft/ïe^lj/föu-

Und , ge hoorfaemden terftond } doch die vanaenvetflaer>
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gen hè

Spanen en Kthenen wilden geenslins hier nae lujr-

fteren. Daer op verfaemelde Darius een grootc

Krijgs magt , en fond defelve tegens d' ^theniea-

fen ; welcke hare Bond-genoten de Spartanen te hulp

riepen. Maer vermits dele met foo haeft gereed

konden zijn , als wel de nood vereyichte , ibo

moed Miltiades met fijn *4thenienfen en ontrent

duyjend Tlatinfers alleen optrecken. In alles was hy

' niet boven &' elf duyfend Mannen fterk : Waer 167

gens men in 't Perfntinfcbe Heyr over de drie mad

honderd duyfend weerbare koppen telde, 't Quarrt

tot een leer hevig Gevegt , waerindefeweynigc

vdthenienfers over de vijftig duyfend l'erfmnen ver-

floegcn , en d' overige de Vlugt deden nemen.

Eerfe tot de Slag quamen , haddenfe aen de Goden

een Gelofde gedaen , datle , indienfe de Zeege be

hielden , foo veele Boeken fouden offeren , alsiè

tcnland lbo ryandett fouden verjlaen. Doch nae 't eyndigen des

veele Boe- Gevechts vondenie ibo een groot getal booden , dat

onmogelijckwas, in geheel G.riecken-land foo veel

Boeken te bekomen. Maer wat dedcnfe ? Hielden-

fe fich ter defer oorfaeck van hare Belofte ontilagen ?

Geenffins. 't Gebreck der toeken kon vergoed wer

den met wat anders , bequaem tot de beloofde of-

ferhande. Sy namen dan ibo veele Geyte» , als'er

Boeken te kort quamen , en offerden alibo 't vpllè

tetal. Gottfried Hiftorilcbe Chronica foi. 109, Als

e Romejnen de Stad Fe/o* innamen , deed Furius

Camillus , haren Opper-Overfte , een gelofte , dat

Als in ge

heel GritC'

ken niet te

bekomen

waren.

Belofte van

Fariwf CA~

millut aen

den Afgod

t^tfolh ge-

daen i

hy 't thiende deel van al den BuytderVe/fM/mibu

fenden nae Delpkos in den Tempel van ^tpoilo. Maer

nae d' inneming wierd de Stad geplonüerd. 't Sy

nu dat Camillus lïjne gedane Belofte had vergeten ,

't zy dat hy fich niet derfde onderftaen de Soldaten

een deel van haren Rof weer af ie nemen, immers

daer quam niet van. Een wijl tijdsdaer nae gafhy

den Raed dele faeck te kennen; even ter felver tijd

als de Waerftggers feyden , datfe uyt de Teeckenen

der Offerhanden bemerckten een gramfchap in de

Ce-
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•a. Den Raed hier over bekommerd fijnde,

bevel, datyeder het thiende deel fijns Buyts ™vula<} *"'

erde fou brengen. Maer veele hadden alles al- dooide rail-

;s verteefd. Echter 't quam noch in. Men wou dadigheyd-

goudene Sckaeldoen gieten, om defèlvenae t>el- der K»»w/i»«

in den Tempel van Afolh te fenden. Maer hier Vtouwcn.

wasweynig Gouds binnen Komen te vinden. Wat

S ? De Roomfche Fniaftn defe nood fiende , en

niet begeerende , dat r!e belofte , aen den Aj^orfge-

daen , onvervuld fou blijven , quamen met mal

kander over een , datie al 't Goud aen hare ket«J

nen , Hals-banden , Arm-banden , Ringen en an^

dere Kkynodien hiertoe fouden overleveren j ge-

lijck dan oock gefchiedede. fluittchut in 't Levett

van Fjnrius Camillut. fol. fj. Evenwel quattien de ,

Vrouwen hier by niet te kort ; want de Raed w k.e , *

r i i- IC-M il i voor tot een
gaf haer foo veel Silvers weer, als haer goud waer* Beloonin^,

dichwas. En daerenboven ontfingenfe tot een Be- metcenige'

looning van defe hare Vrywilligheyd , de volgende Voorregten

Voorrechten : Datfe op Wagenen, of inKaroflen , *.<jrdcn,be"

nae d' openbare Schouw-fpelen mochten rijden. Dat- 1UlonckcDl

fe de Feeften der Goden opentlijck mochten be*

foecken. Datfe goudene Kransjens op hare hoofj

den mochten dragen. Gucverra Furfllicher Luft-gar*

ten und Weck-uhrerfter theilfag.^ En dan noch , dat-

tnen na haren Dood openbare Lijck- Redenen tot ha

ren lofover haer mocht doen, even als over de M»n.' .. .,

nen. Gotifried ftiftorifche Chronictfol. i j/.

Dit aldus ter eerder t' famenkoomft voor afge- Voorfcetejr-

fegd zijnde, foo bragt de Heer ADE L-AEurdit y^f^

fijn aengenaem gefclfchap van uyt 't Voorhuys ia vcrlian

een lugtige Kamer , uytfigt hebbende op een bo- lingh.

ven maten luftigen en feer net toebereydeden Hof ,

doch nu , door de gedagte Starm-wind , foa ellen

dig toegerigt , dat dit voortijds kleyne Eden een.

woelle Wildernis fcheen te zijn. De meefte Boo-

men lagen om verr' gefmeten ; alle verheven-ftaen*

de K.ruvdea en Bloemen ter aerdengeftagen. De

B i ° Wijo-1
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gcdagfen Wijngaerd was afgefcheurd : 't Cierlijck Staket-fel

vtcclnjken, ten deelen neergeworpen. De Bedden en Paden k-

fen bedeckt met Kalck en ftucken van Pannen , door

e Wind van 't Huys-dackgeligt. Iie men vondt'er

eenige Leyen, van de Buer-kerck af, en hier he

nen gewaeyd , ichoon defèn Hof daer al taem-

lijck verr' van dien lag. Gewiflêlijck feydeViio-

LYCK-AERT tot onfeii Eygenaer , gy hebtal mee

En hoogh- VI7 wat &hade geleden aen defe tuft uwer togen.

fcliadeüjken 't Is foo , 'gaf delen hem tot antwoord ; maer

Siormvind, dit bekommerd my feer weynig , ten opfigt van

de fchade , welcke wy geleden hebben aen de tuft

onfer Ziele. Soodanig noem ick de Kercken , niet in

aenmercking van de Kalk en Steenen der Gebouwen ,

maer in opflgt datfe geheyligd waren door 't plegen

van onfe fcboone Godsdiinfien.

Inonfelan- Sulck een Storm-wind wierp VROOM-AERT hier

dtn geoor- ;n) heb ick , alhoewel nu tot een tamelijckenOu-

*1*1 deri?om gekomen , noyt meer beleefd. Oockge-

loof ick, dat LEES-AERT, hoe ervaren hy oock in

de Gefchied-fchrijvers zijn mogt , fwaerlijckeen

diergeliicke fou weten aen te wijfen , en nochbc-

fwaerlijcker een grooter Onweer.

oaec- Dat'er , gaf LEES-AERT tot bericht , in d' la

kens op 't d'ëns en op de Kuft van Afiica , fèer verichricklijc-

thieadejaet ke Stormen vallen , Orhaens genoemd , veelligt

een ver- noch vry fwaerder als d'onieisgeweeft , isuytde

fc.hrj!tli'<;" Reys-befcbrijvingen genoegfaem bekend, t' Elckens

Or\at"- op 't tbientte Jaer woed ontrent Goa ,een geweldi

gen Orkten , die de Huyfen ter neer werpt, en de

Scheepen nae de grond doet iincken. Hier in is

dit yet aenmercklijcks , dat de Vogelen d' aen-

koomft defes Onweers twee of drie dagen tevooren

vernemen , en derhalven een groot getier macc-

ken ; ja lig foecken te verbergen in de hooien der

Aerde, en in de klooven der Steenrotièn. Herben:

Zee-en Land-Reys , pag. 19. Maer belangenoe on-

Soodanige £ Landen , foodanige Orkanen ( hoedanig eenen

en men defen Storm-wind houd geweell te zijn )
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pleegen in de felve niet vernomen te worden. E- plegen in

vcnwel zy~'fc daerom niet vry ( gelyk oock niet ons Geweft

die van onfe Nabueren , en van andere Geweften O.nbe"end te

in Europa.) van feer hevige Onweercn en geweldi- zl'n

di^e Windblafingen , door wekke dickmaels feer

groote fchade is veroorfaeckt. By veele Schryvers

vinden wy veelerley fware Stormen aengetecc-

ker>d ; waer door wel een diergelycke , ja noch

fwaerdcr verwoefting , als wy nu hier geleden

hebben , is uytgewertkt: Ma. rerhtergedïnckt

my voor al nu niet , oyt te hebben geleien , dat

de wind by ons foo vreeflijk gewoed , en in foo

een korten tyd fulck een deerlyk Schouw-fpcl Geweldige

voor der Menfchenoogengcfteldt heeft, alswynu fchade, door

hier ficn konnen ; foo dat cenige derven voorgeven , del* St»tm-

dc fchade , onfe Stad Utrecht voor fig felven hier j't'"j utrtciit

door toegebraght in min als een bttlfuyrt\)ds, vry toegevoegd,

grooter te zyn, als al de beroovingen en uytfuy-

gingen , door de yyandlijcke Vrienden , de Frttnfchc ,

daer in gepleegd , geduerende de feventhien nitten •

itn tyds , datiè daer in hebben huys gehouden.

Evenwel hebben wy ons hier in noch te verblyden ,

dat defe Stormwind foo gantfch weynig fchade

aen 't leven der menfchen heeft gedaen ; daer dog

anderwegen in diergelycke , jae mindere Onwe

ren , een groot getal van lieden plegen dood te

blyven.

lek verwagt, vi-l de Heer ADF.J.-AERT hierin, Voorbcel-

dat uwe Beleefenheyd onseenige Voorbeelden hier den van

van fal voordragen. " fommi;;e
, , , ö / i j r s Onweercn.

In t Jaer 1570. ( vervolgde LEES-AERT ) woc- -..,

dcde de Wind te Romen feer geweldig, de Tybur- s*Ótm'wind

•vloed foo hoog op jagende , dat veele Huyfen , tc nOK.tr.

fchoonde Mueren drie of vier Steencn dick waren,

om verr' vielen, 't Water was meer als drie-cn-der-

tig voeten gewafïen , fop- dat het in Catnfo Floro

den tijd van vier en-twintig uyren lang meer als

een Spies hoog ftond. 'tVolck, op de Daccken ge

klommen zijnde, pm de dood des Waters t' ont-

B J vvijckch,
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winden. GrootHiftonfck
Orfaee-

ïen.

\Vaer door

een groot

getalmen-

fchen oin 't

leven ge-

raekteq,

wijcken , wierd door d' onftuymigheyd der Winden

vanboven neergeworpen, en moeit alfoo evenwel

verdrincken. Binnen de gedagte Stad Ko»»f«qiiamen

pp defè wijs fêshondert , maerbuytendefelveop'p

omgelegene Land over de twee duylènd menfchen

jammer ijck om 't leven, ^ipelephthes Hiftorifche Er-

<juick-flunden ander theil , [>ag. 794. Sulcks is voor en

na dien tijd tot meermalen toe in de genoemde Stad

gebeurd.

. Defefchade, feyde deHeer ADEL-AERT , doorde

Tan d°op'a- '*""' ' ^°° ae<i Huyfen als Menfchen Veroorfaeckt.was

ging des Ty- wel feer groot , doch gefchiededemeerendeel door 't

Iers. geweld des Waters , van dien Storm opgedreven fijn-r

de. Hier tegens heeft alleen de Wind. dele onfeVer-

woefting aen Thoórnen, Kercken en Huyfen te weeg

gebragt.

'k Sal , hernam LEES-AF. RT, eenige andere

Voorbeelden bybrengen , welcke dit ons Onweer

wat naerder komen. In 't Jaer 1 094 ontftond een

Stormwind

re Londen

pcrpt fcej

veelHuyien fcer hevigen Storm-wind op den lèventhienden

fn Kerckcii

over hoop.

Vreenijck

Onweer o-

^yijn.macn<j . waer door binnen de Stadt

Londen in Engeland meer als fes honderd huyfen o-

ve'r hoop geworpen wierden, nevens vericheyde-

ne Kercken. Lycofthenes von Wunder wercken Gottes

fil. 370. Buyten twijffel fijn onder d' onverwag-

tede Invallen van foo veelc Gebouwen niet wey-

nige Menfchen dood gebleven. Op den eerften der

Hoy-maend des Jaers 1117. quam een vreeflijck en

verdeSïadt te gelijck pock feldfaem Omvter , foo van Witut

f^t'k.1 als van Vonder en Elixem , over de Stad Luyck. Uyt

't Noorden deed fich een Donder/lag voort, dooden-

de een Priefter by den Altaer van Cofmus en Dantitt-

vits. Dcfgelijcks eenen anderen , dje voor een

Crucifix neergeknield lag. Noch eenen , die door

deKerck-deuruytging , en wederom noch eenen,

die voor de Kerck-deurttond. Aght dagen daer na,

van drie tot negen uyren , quamen vier Storm-win-

jm van (Jg vier hoecken des Werelds , vergefel-

yan ecn onnatuerli.'ck^n tl»! re^tn. Op

Vegcfel-

fchapt van

.Ycrlchevdc-
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E derden der Oogft-tnaeod , in 't begin des nagts > nc vreera-

p»iel hier op nieuwseen feer verfchricklijckOra>«r» dighcdcn,

foo dat yder een uytfijn Btd na de Ktrck liep. On-

jtrcnt d' aenkomft van den dag fagmen van uyt 't

Doften foo veel Vyn vallen , dat degantfcheStadt

-&er van als omringt was , en elck iigh inbeelde-

--«ic , dat nu alles fou moeten verbranden. Doe

«otftood een geweldige Wind , met een gantfch

fwartc feer verbaefde lught , waer door 'tgedagte

jytr verdonckerd wierd : 't Welck echter weer de

overhand nam , doch andermael verduyfterdc:

Daer na op nieuws doordrong , tot dat het eyndlijck

van de Wind t'eenetnael neergeworpen wierd. De-

de Strijd tuïïchen beyden duerde meer als drie uy- fc°a*c|*j"_

«en laag. Op den voorgaende elfden der Bloey- |<cn Dender

maend had men hier een inelle^terd-beving gevoeld, en Acrdbc-

Tc gelijck quam een Donder-Jlag , welcke al de ving-

Wenichen in de Kerck onder den Dienft ter aer-

den wierp. Den Blixet» floeg in den Dom , by de

«eur ter lincker lijde ; nam verfcheydene ftucken

UW de Muer weg, en liet een feer boofe ou/;;<üi;cite Onlijdlijks

f<rnck achter fig. Op den fevenden der Somer- ft°nck den

rnaend borfteenWolckoveidenKujfrechtsbergb; 'waer s^rc^pfol-

door de Huyfen onder aen den gedagten Berg kèn-batft.

fiaende , foodanig weg-fpoelden , dat'er feer wey-

aigc bleven ftaen. By na al de Vrugten desVclds

wierden bedorven. Sekere Moeder verdronck , met

twee kinderen in haer armen. Voorts verlooren

oochaght andere Perfoonen't leven. Idem Lycojlhenis

Wacrlijck , feyde de Heer ADEL-AHRT , dit Andete

Jaer is fecr ongeluckig voor de Stad Luyckgevfccfc, Stoimwind

en heeft defelve doen fien de vreeflijcke Wonderen

Gods.

't Is daer by noch niet gebleven , girig LEES- En onBrcer

A E R T voort. Nae drie Jaeren quam over even de- over delclr»

felve Stad, by een feer klare lugt , plotfelijck een Stad,

geweldige Storm-wind. Drie Priefters wierden in

4e Kerel! rao den Donder dood geilagen. Dit On-
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24 ten. UrOOt S///tOn/cb winden. ,

vmwierp verfcheydene Huyfen , ïievens deStads-

Ookverge- muer om verr', latende een doodlijcke Stanckagter

fclfchapt figh. Daerenboven gefchiedcn 'er een andere Wol-

v^Jlckcn- ken'l""rft ? waer door een goet getal omgelegene

baift. " Vlecken en Dorpen , oock een meenigte van

Menfchen en Heeften, verdronckcn. Aen den He

mel iagmen bloedige Wolcktn , vyerige Mannen , en

andere Wonderleeckenen. Korts hier na omftond

hier «en {eer verfchricklijcken Burger-Oorlogh.

Stormwind J.dem tyofthenK, JU. 38+. In 't: Jaer I4f6.fagmen

over 't Vleck m l v'eck Ctfittno , gelegen in ItMicn , tuflcheii

Cafjiaatia flarencen en Senen , ontrent twintig ellen boven

liflun. d' Aerde eenige Wolcken, werdende van de vind te- '

gens elkander aengeworpen , foo datfe fchenen

t' {amen te vegten. Nu wierd d'eene, dan weer

Veroorfacc- d' andere te rugg' gedreven Ondertuflchen wierp

kende groo- defen Storm veele Huyfen ter neer , nam der fei

te fchade. ver Daecken weg , en voerdcfe door de Lught. Ster

ke Mueren en iware Gebouwen geraeckten tot

Puyn-hoopen. Oude Bycken en andere groote

Boomen wierden ontworteld enuytdegrond weg'

geruckt 5 Menfchen en heeften opgenomen , en

door de Lugt henen gedragen. Idem , fol+qS. Op

Stormuind den vijfden der Hoy-macnd des Jaers 1581. heert

ovei'tDcrp een Storm wi»d in 't Dorp Rockenhttyjin , gelegen

fg°i ^n**"* omtrent een mij l weegs van Erffun , meer als tfeftig

•p*]tfcblfi:. Huyfen, met al de Schueren en Stallen, overhoop

feworpen , foo dat maer alleen twee Wooningen

ier bleven ftaen. Eenige Daecken waren leer

verr' in 't Veld weg -gedreven. Echter heeft niet

een cenig Menfch 't leven verloren. Jahan Fangen

Titringifche Cbronick , pag. 190. b. In 'tjaer 1615*.

Swaeren ontrent Galli dag , is door geheel Hart^ een feer

Storm door fwaren Storm ontftaen ; waer door in 't gedagte

Gereende"11 AmPc v'Jf der bcfte Boflchcn wierden ter neerge-

vijtBof- worpen ; foo dat een ongelooiflijck groote fcha-

fchen ovct de gefchiede aen 't hout , om te branden , te hou-

koop. jpt» , en kolen daer van te miecken. Zeileri Httnd-

biaks ander thfil p*g. f8i. Indien ick wouverha-

kn
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^ Icn alles wat ick van Storm-winden gelcfen heb,

1 my fou 't fpreecken , en nu 't acnhooren verdrie

ten.

Maer , feyde de Heer VROOM AERT, hebtgyniet stormwind

eenige Voorbeelden , die onfetijd -vat naerder , en des Jaers

met defe onie ongelegentheyd wat meerder over een iVfH-

komen ?

'tGcen fig ( antwoordede LEES-AERT) meton- in'tLand

fe tegenwoordige fchade aldernaeft vergelijckt, van,««;/»«»

immers voor foo veel mijne Geheugenis my ter "" j1^™

deler tijd voordraegd , is 't beklaeglijck onheyl , '"" ""* '

voorgevallen in en' ontrent Hambttr&h , in Sproo

kel-maend des Jaers 1648. Te Staden wierden,

door een afgrijflijcke Storm-wind , al de Kercken

iwaerlijck beichadight , en veele huyfèn terneer

geftort. Even ter felver tijd is in de gedagteStadt ^„j^ën

HambKrgh den fchoonften Thoorn , voerende den ten deekn

naem nae Catharina , neer-geworpen , niet fonder met den on-

groote verwocfting van de daer ontrent ftaende ftn over een

Huyfen. Men meende , dat'er een ^erd-fc'hudding komende ;

onder vernomen wierd. Onder dele geweldige win

dt» fagmen vreeflijcke 'Blixtmen. Tuflchen Ham-

burgh en Gtluckflad lagen elf Thoornen ter neer ge-

fmeten. D. Mullerus , Predikant der Hoofd-kerck

Pmi en Pauli binnen Hamburgb, verhaeld ditfchric- ^nniv "'

lijck Onweer op defe wijs : 't Is bekend , dat in 't nami,„rfk

Jaer 1648. op den vijfthienden der Sprockel- by na al de

maendt, 's morgens tuflchen twee endrieuyren, Kercken en

eeagrouwtlijcke betvtging der Schepfelen is ontftaen ; Thootnel1

in welcke eygentlijck wierd aengemerckt , datder^"t'"^0f

Aerdbodtm hier eenigfins verfchuddede. 't Wtter feer befcha-

is foo geweldig opgeloopen , datmen over ver- dight wiei-

fcheyde Wegen en Straeten heeft moeten varen. den-

Infonderheydt heeft figh verheven een feer ver-

fchricklijcken Storm-ivïnd , öhder welcken men

oock Blixcmen en Weerligten fag. Door 't geweld

defes vinds zijn by nae alle KerCken befchadigd ï

geworden. De nieuwe en weigebouwde Spits de s -/ifoo

"Iboons der Catbarijnen-Kmk , boven vercierd met c»thanjncn

B ƒ een Kcich,
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een vergulde Kroon , is van 't muer-werck gantfch-

lijck weg-geruckt , en ter aerden neergeftort ; even

wel fonder befchadiging v«n eenige Menfchen ; waer

voor de Htert wfe God ten hoogften moet geloofd

zija. De T-hoornonkr Hoofrl-Kercfc PetrienPtitUis

inwendigh , daer 't Spits en 't muerwerck in malkan

der was gevoegt, feer gefchuddet enlosgemaeck-tJ,*

En indien de Wind niet waer omgekeerd , lbo had,

na 't oordeel van alle Bouwkundige , de gedagta,

Spits oock moeten vallen. Uytwendig boven 't Uyr-t

wwck is dit gebouw na de Zuyd-fijde neergebo»

gea,, taaer ijae 't Weften feer befchadigd gewoiJen.

Aen de Dont-Kerck en Tbooin heeft de Wind d'opper-

fte groote Vaen aen de Knoop wég-gevoerd , en *ty

Koper aen de fijde des gedagten Thoorn s feer ont-

deckt, fbo dat 't Spits van buyten gantfch doorlugh-

tig is , ca d' Aenfchouwerseen jammerlijck Schouw^

ipel vertoond. De Jncobi Kerck \sooda aendeZnyd-

fij-de boven maten feer ontdeckt. D'opperftedoor-

ftgtïgs- JWe'er-Vaen op de groote Knoop defes

Thoorns^s^ft de Wind t' eenemael verward ,,en foo-

danig verwrongen, datfe hare reghte geftalte gantfch

verlooren , e\ eenige dagen alioo gehangen heeft ,

naderhand ter aerden vallende. Aen den Thotrn der

Geertruydea K.erck is d' opperfte Spits oock geheel

neergebogen. In de Haven heeft dit Onweer een

geweldige kragt betoond i de groote Schepen los

makende , en eenige der felver van hare plaets in

enge af-leydingen des Waters werpende 5 alwaer-

fe naet have Maften tegensdeHuyfenen andere Ge

bouwen ftieten. De gedagte Schrijver voeght'er

by : dat 't opgedrevene water groote fchade in de

Stad veroorfeeckt hebbende, en nuweeraf-loopen-

de , een feer quaden reuck agterliet ; waer door vee-

Ie Menfchen aen hare gefontheyd, jaoockaenhaer

leven hebben nadeel geleden. CttfftrMiiUnindtrVn-

Cefc
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Defe Hdfltiitfche vmvotflittg ( feyde de Heer A- .

DEE-AERT ) veroorlaeckt door een Wind , van den fegejeldigc

< Almaghtigen nytgcn>orpen , heeft een «l vry groote Haiftcmfcbe

over-een-koming met onfe HolUnifcbe , of wel by- Stormwind

fonderlijck Stigbtfcbe : Hier in elkander gelijck, dat-

fe beyde veele Thoornen , Kercken en andere Gebou

wen of neergeworpen , of ièer befcbadigd hebben.

Dat by beyde defe Storm-windtn , verfchricklij«ke Met(j.oncc

Stixemtn zijn gegaen. Dat'er geene, immers feer' ten grootca

weynige Mentenen door om 't leven zijn gekomen ; deel gclicjk

en dat de fchepen in de Havenen leggende , groot

laft -hebben geleden , ja oock eenige verbro

ken en gefbnckcn zijn ; want foo hooren wy ,

dataen ibmmige onlcr nabuerigePlaetzengefchied

is. • ".

Daer in evenwel pngelijck , vervolgde LF.ES-

AE«*,' dat in Hamburg wel de meefte Thoorncn , ^"^"^

maer niet geheele K.ercken als tot de grond toe zijn ongelijk ge-

neergewarpen. Dat hare fchade is gefchied by lang- weeft i? ,

heyd van tijd, wijl dien Storm veele uyrenaghter

een ducrdc, en nu 't een , dan 't ander om verr' wierp ,

maer d' onfe in ruym 't vierde dtel eens uyrs. Dat

haeren Thoorn -van de Cttharijnen Kerck ter neer

vallende, vi-eleHuyftn heeft verpletterd ; maer dat

door den val van 't geweldig hoogefpitsonfes/iitoii sotcnqua.

ThaVnt geene van de dier onder ftaende Woonin- den als ten

gen zijn befchadigd. Dat ginder by den Storm een goeden.

^ferd-btving is geweeft: Hier niet. Dat daer door

te Hamburgh wierd veroorlaeckt een fwaere opvloey-

ing des Waters , by 't weer aflopen een leclijche

flanck aghterlatcnde 5 't welck by ons niet is ge

beurd.

Miffchien, liet VROOM-AERT figh, hier hooren , Ongewoon-

is dien verftbricklijcken IVind , gegaen door geheel tf

Holftein , en d' andere aengreniende Landfchappen

een roorbode geweeft van den daer op gevolgden

Tteenftbtn en Stvctdfcben Oorltgb , waer by dit Ge-

weft geen kleyn verderf geleden heeft. Gelijck

don oock vcelligt de vttltrky $wmt*t wclcke'tfc-



18 Groot Hfiorifd
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bl" °d«-^r

aen de^Stad

dcrd eenige Jaren boven gewoonte in onfe Landen

hebben gewoed , ons hebben willen voorkondi-

^en ' ^at on^c '5"""' /•'"fc*1 ovrftteck^ in fijnen wre

vel alseen/e/fc , /we/ie vertvoefteade Wind onder ons

fou doorgaen 5 om te zijn als een roede in de hand

des Heeren , en de ftock fijner verbolgentheyd , tot

onftr tugtiging , wijl wy met den Almachtigen

in tegenheyi hadden gewandeld , hem oorficck ge

vende , om onfen Vyand te worden , en oiiicn

gmtrtntn VntnA ons ten Vyaud te maken : Daerhy

\ i/* i *" i i •
andei"s' als onfe wegen hem behagen , gewoon is,

onfe Vyanien ons tot Vrienden te doen zijn , 't zy

dan waerlijck ofgeveynfdelijck, i romers tot ons voor

deel. Of nu oock defen aldergrooiflea Storm-wind

ons niet wil bcduyden een noch veel foaerder aen-

'ftaende onheyl , fal den tijd leeren , en werd van

veel Vroomt niet fonder reden gevreefd. Immers ,

't is dickmael aengemerckt, dttopongewoon-grootc

Winden , ongewoon grootc ongelegentheden zijn ge

volgd.

'ds, antwoordede LEES-AËRT , doordelangdue-

rjge ervarentheyt genoegh openbaer , dat buyten-

gcmecn fware Storm-winden veeltijds qunde Voorbe-

den zijn geweeft. 'k Heb ftracksverhaelddetwee

geweldige Onweren te Lityck , gevolgd 't eene drie

Jaren na 't andere; en oock met eenengefegd, tdat

korts daer nae ontftond diet> yerwoeuenden B«r-

gtr-Oorlog. Eenigen tijd voor d' ellendige verder-

v'nS en ^00<^er'nK "^er ^ta<^ Ra>»'n i° 't laer i f 17.

hadden in dit Geweft de Winden op een ongtrvoane

wijs hevig gewoed , ter neer werpende geheele

'Vlecken , Kartelen, groote koftelijcke Gebou

wen, ja ooek fèlfs eenige Steden. Gattfried Hiflo-

rifche chronifa fol Jf$. Doch van defe Saeck fpreek

ick wijdlopig in 't vijfde deelvinmijnGrooie Boom-

gaerd der uyigelefene Gefchiedcniflen. Wanneer de

fen mijnen arbeyd t' fijner tyd in 't licht koomt,

foo fult gy uwe nieuwsgierigheyd ontrent defe

laccfc , onder 't Opfcbrijt wiNDfiN, taemlyck

kon.
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konnen verfadigen. Alleen fal ick dit leggen , dat

oock de Heydenen uyt de Bevinding hadden leeren

aenmercken, de quade gevolgen op ongtrvooneenba-

ven maten hevige Storm-tfinden : Dcrhalven', als hebben dit

een geweldige dwerl-buy eens de Z,uyl voor den JJf/j^ÜyfC"

Tempel van Jttpiitt om verr' wierp , foo hielden langduerige

de Romeyntn dit voor foo een quaed Voor-teecken, Bevinding,

dat al de Raeds heeren iich terftond vanhunAmpt

ontfloegen. Riddert Nuttige Tijd- korter ftg. 34.

Defe Schrijver , feyde VROOM-AÉRT, fijndc Voorbeeld:

een vcrmaert Predikant te Sotterdam , dit Geval'daervan.en

verhaeld hebbende , voegd'er by : De Romeyntn 19cteb=dea-

verlieten hare Ampten uyt fchrick , om dat Jufi- ovefCgenof

Iers Pilaer om verr' waeyde ; doch veele Jouden men.

niet een Kamertje te minder drincken , al woey

Cods Huyt om verr' , en 'tRaedbiiysdacTby. Ick

vreefe feer , dat deièn waerden Man eenen maer

al te gewiflen Wisfcgger in defefaeckfalzijn, en

datmen heden de Herbergen defer Stadt genocgh

•vervuld fal vinden , onaengefïen onlè Hoofd- Kerck

foo jammerlijck verwoeft legd , en meer andere

Kercken foo feer bekhadigd zijn geworden. Loth Gen. -sis.

dronck fich ( door de lift fijner Dochteren ) dronc- }3-

ken, terwijl de ftanck van Sodems Vyer Saravelregen

noch in fijne neus-gaten was. Veele onder ons ful-

len niet minder doen , terwijl d' ellendige Puyn-hoo-

fen van 't Hityt (/«//«««haerfoobeklaeglijck voor

d' oogen leggen.

Maer, CydedeHeer ADEL-AERT , gykebtkorts of byen

voor henen gefegd, dat by onfen Storm-tvini geen onder onfen

^ierdbtving is geweeft. Eenit;e nochtans meenen Stormwind

ja, en laten figh voorftaen, datfe gewiflèlijckcen

mercklijckefchudding hebben vernomen.

'k Heb , gaf LEES-AERT hier op tot

antwoord , geduerende den gantfchen tijd defes ^èn Aetdbe-

Onwcers ftilgeftaen op de vloer van inijnekleyne ving heeft

Achter-keucken , vlack nevens den Hof ; maer laten voe-

hcb niet de minfte fchijn van een ^erdbevingh^n.

konnen vernemen , fchoon ick voorbedachteliick
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daer op merckte ; en de Plaets , daer ick my doe be-

vond, alderbequaemft was, om dcfelvegewaerte

worden. Sommige hebben my wel gefegd , datfe eert

fchudding -ann haer Huyi hndden gevoeld j doch defe

waren op hare Selders of Kamers geweeft. Derhal-

Ènwertge ven dan oock niet vreemd is , dalic ( degcweldigei

oordeeldt, Windt tegcns defe Gebouwen ftootende ) in 'tbo-

Neen;uyt venfte eenige beweging hebben vernomen. Ja, men

CyselL-:<2h heeft oock wel beneden , tegens de m uer leunende,

merc ing . cenjge verroerjnghkohnenbemercken, om even de-

ièlve reden. Dit isdangantfchgeen bewijs, dat een

^ierdbfuing by onfe Stormwind iöu geweeft zijn, in

welcke de grond (c\vereer&gefchnd , en dan door de

fe fcbudding de btangfiig der Gebouwen veroorlaeckt

werd.

Even doe quarn een jong Neefje van de Heer A-

DEL-AERT ( door hem opgevoed werdende , en

ontrent acht Jaren oud zijflde in de Kamer , om

fijnen Oom de Morgen groet te geven , endante

gaen na fijnen Leer-meeller in de beginfelen der

Latijnfche Tatt ; die hem , wijl hy noch lbo jong

was , onderwees in 't geen men in 't eerjie School

leerd, tot dat hybequaem fou zijn, om in 't twtede

opgenomen te worden. ADEL-AERT vraegde

hem, wat nu fijn Les was? Hy antwoordc , dat

hy moeft Decimeren defe woorden. Hio Gallus can-

tans , in arborefedens ; kotckelotre dicenst SijnenOom

hervraegde , wat dit in goet Duytfch was te feg-

gcn ? Waer op 't Jongsken hem dit bericht gaf:

gen woorts : pfyj Franfchman fïngd , in een toom fittende , en fegd

koeckeloere. 'k Weet niet, oftgefchieddedoormw-

verftitnd van 't woord Gallus , 't welck beyde een

franfchman en een Haen beduyd , doch hier voor 't

laetfte mocft genoomen zij n geworden; of dat hy 't

uyt Boeverye alfoo vertolckte > wijl hy noch niet ver

geten had, dat de Frmifche binnen Utrecht waren ge-

èen'feer" weeft. Immers LEES- AEiiïbcgon hier over een wey-

groot gelach nig te lagchen : maer VROLYCK-AERT borftfooge-

ontftaetj weldiguyt, dat hy nauwlijclts fich felven weer kon

bedaren. . Hoa

Ccriomeö

uyt de ver

taling eens

twcefinni-
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Hoc dus Heer VROLYCK-AERT , feyde VROOM-

AERT , is dan 't misverftand van een woord , 't welck En by »el-

e.èn Twee/tanige Beteeckettitigheeft, foo een onmanier- uC ^Ie8cnt-

lijckgelagchwaerdichfEndatinfulckeentijd, die Cy

ons veel meer tot droefheydroeft ?

Indien gy , gaf VROLYCK-AERT tot antwoord , Oorfacc<<

foud hooren verhalen 't geen ick noch kortsgele- genomen

fen hebvan foodamg een misv.erftand eens moordt, werd, om

• veroorfaeckt door de Kromtongige uylfpraecl^ eens t.ot cen ty~

^Vranfchmam (welck feldfaem geval my door dit juftfTn*""

Kind weer in gedachtenis wierd gebracht , door reinalen"

de kluchtige vertaling van 't woord Gallus] gewif-

fclijck.gy foud ( al waertgyoock fchoonde/2««-

geCttolelk) weynig minder lagchen, als ick (mij

nen rrolijcktn Am boven komende ) hier gedaen

heb.

'k Bid u , viel de Heer ADEL-AERT hier in, fpaer Seler "eld-

geen Brood voor goede Vrienden. Doe ons degunft , faemc"

van ons d' oorfaeck uwer Milt kitteliitg méé te deelen, P? r- t

op dat d' onfefich oock eens fchudden mach. 'k Ver- GcvaEl on

trouw , dit de Heer VROOM-AERT , niet vooronbe- langs g'e-

.taemlijck fal houden , dat gy onfe Redenvoerittgtn , bcurd«

wekke wy begonnen hebben van droevige ongtlegent-

heden , lomtijds wat vcrfuykerd met een eerlijcke ver-

maecklijckheyd : Temeer, wijl dit fal konnenzijn

een feer dienftig middel tegens mijne tegenwoordige

fwaermoedigheyd.

Wel aen , hernam VROLYCK-AERT , fiende Va« ttn

dat de Heer VROOM-AERT geen tegenfpraeck deed , FrW«**w

k wil u geerne hier m vergenoegen j want wy zijnde op

fullcn doch noch tijds genocch hebben ,om in on- dc Grcnl':n>

fe aengevangene t' famënfpraeck van Storm-teindtn Jan ^J"'

fn nnnrpereti vnr\r1- t-/» r»o/»M I..I.,,, L-_J ,.™—1_ -r*-!... *tfw*>

 

en Omtemn voort te gaen. Hoe hard oock jou

blaefd , echter herhaeld hy fomtijds fijnen adem

eens i en vergund , felfs in 't felfte fijner woede,

nu en dan eenige oogenblijcken kalmte; 'tSaldan

immers niet ongcrijmdt zijn , dat wy , vani'wr-

men fprekende , oock eenige tuflchen-poofen van

ftilftwid ne««n. Hoor teeaw. Als voer weynige

Jatea
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t'Enemacl Jaren & frmfcbt Befoldelingen uyt den laetften Hon~

pnVundigh gtrifchen Turken-krijg weer te rugg' keerden , foo

indeHiog- bleef eenen der felver , gebooftig van Chtlon, op

rf«7«/«Tacl. <jen weg leggcn , wijl hy , door ftkere hem over

komende Sieckte> niet verder kon komen. Eeni-

ge goede Heeren namen hem op , voorfagen hem

gcnoegfaem van allerley behoeften , en bevalen

hem aen een arme Vrouw, om hem te herbergen ,

en vlijtig op hem te paflen 5 voor welcken dienft

en onkoften haer ter weeck eenig geld wierd toe

gelegd. De Man van dit wijf was een uytfteken-

den Dronckaert. Al wat hy wi'ft te winnen verteer-

Gelijck ook de hy in Bier of Wijn. Selden quamhy 's avonds

fijnen Huis- thuys, fbnder een goeden Duytfchen Raxfch wegh

vandcTr* te nebben • en <kn Bonden hem de linnen niet wey-
fibe. C "**" n'S verward. Defen Keerl was geweldig qualijck

te vreden , dat fijnen Gaft , de Frattfchman , niet

tot hem Iprack , figh inbeeldende , datditgefchie-

dede , niet foo fèer uyt onkunde der Tael , als wel

of uyt Lift ; of uyt Verachting. Hy fchreeuwde

: Tdickmael den Krancken ibo luyde in 't oor (veel-

light meenende dat hy doofwas ) datmen daer van

wel doof fou geworden hebben : Derhalven dan

delen Siecken figh genoegh met dien groven Kin

kel geplaegd vond. Op lekeren tijd wenlchteon-

Hy luft £en Qaiius eenio-e geroerde Eymn te mogen eeten ,
Kniecnde, , ,. , b " .. , , J . , ö ... ,

omgèioerde °P een byf°ridere W1JS lecker toegencht ; gehjck

Eycrcnt'e- dan dit Volck , foo haeftfe maer yet in 't minfte

ten, onpaflelijck zijn, figh weten te koefteren als oflc

Kraemvrouwen waren , infonderheyd op de Beurs

van andere j waer van wy in dele onfe Stad meer

als te veel Voorbeelden hebben gefien. Hy had by

geval gehoord , dat men de Koft , waer nae hy foo

leer verlangde , in dit Land Eyer noemde. Even-

.wel kon hy dit woord met fi j neaFranfcheTong niet

En dit recht uytfpreken : Maer als fijnen onverftandigen

woord niet Huys-waerd door teeckenen hem vraegde, wathy

ncndeuyt"- begeerde t'eten, foo gaf hy tot antwoord: Eyntr,

fprcken . meenende Eyer. Den Botterick dit qualijck vat

tende
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ténde , begon uyt fijn grove Bier -gorgel te roe

pen : Wat! Een nar '. (in 't Hoogduyts luydthet

tin Karr ) een Narr ! Scheld gy my voor ten Narr ?

Daer fal u dit en dat over halen : Wat quelt my

dien fchurftigen Luysboos. De Siecke meende, dat

fijnen Hondspens ( Hofpes wil ick feggen ) noch

niet duydelijck genoeg had verftaen , wat hy ge

reed gemaeckt wou hebben , en daerom noch ver

der met vragen aenhicïd. Hy herhaclde derhalven Soudaerp-

fijne voorige gebroockene woorden noch meer- n^l"°ï„"-

mael, (eggende: Eynar, ey nar , ouy monfiehr ; ty ftandjgua

«ar, eytiar: ouy, ouy, ey nar. De dronckene Bloed, Hofpes.

die al fijn veritand by na verfoopen had , en wacr-

lijck meer als een halven , indien geen geheelen

Narr' was, wierd hier door noch doltinniger , liep

ter deur uyt, en greep een Oven gaffel , vanmee-

hing zijnde , den franlchiHaii dapper op fijn Bed

te dorfkhen : 't welck-dan eoek gewifTelijck ge- Die de facfc

fchied ware, indien niet iijn \Vijftaflihenbeyden gantlïlia-

gefprongen , «n haren Keerl in d' armen genoo- ve.tec *

men had. De frtnfois verichrickte ter doodt toe: °Pvauc e'

En wijl hy^genoeglaem bemerckte uyc dedollcge-

ftalte van fijnen Huys-waerd , dat de woorden of

qualijck van hem ' nytgefproken , ofaverreghts van

den gedagtcn fijnen Hofpes verftaen waren , lbo

wou hy ikh wel geernc verontfchuldigd , en fijne

meening naerder verklaerd hebben , doch fijn on- wcterieh-

kunde in de Hootditytfche Titel wou hem luïcksnict digafgerofl?

vergunnen. Echter bedacht hy fchielij ck een goe- zij n gegor

de vond. Echter begon hy te krayen en te koecke- dtn »

loeren gelijck een Haen : Daer na foodanig een

geluyd te maken' , als de Hoenderen gewoon zijn

te doen , wanncerfe een Ey hebben gelegd ; dick-

mael hacr nakaeckelcnde kah kak, kakkab. Oocfc

liet hy ondértuflchen fijne vingeren met fbodanig Ten «•are -

één beweging omgaen , als of hy in de kcucken hy een feld-

geflagene eyeren had geroerd. Den half-woeden- lacm mid

den Kinckel hield fich hier op ftil , en meende in j^.j|*d bt'

't begin, dat fijnen Siecken uytfinnig was gcwot- ac ' '

C <ich.
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den. Eyndlijck echter merckte hy de beduyding j

leyde iijne gramfchap neer ; liet een Ey brengen ,

en toonde 't felve den franfchman , die terftond

begon te roepen : ouy , ouy monfieur , oiy, fonder

evenwel meer van ty n.ir te derven reppen. Waef

op dan iijne begeerde koft gereed wierdgemacckt.

Nae dien tijdt heeft defen tranjchman , foo dick-

mael hy luft tot E-yemi kreeg , alleen gekakclt en ge-

kraeyd, gelijck de Hoenderen en Hanen gewoon

zijn. De Genees-meeöer , die dit alles, niet Ibndep

groot gelagch , had acngehoord , en even doemaels

daer quam, om hem een Ader t' openen, heeft dit

geval felver verhaeld aen den genen, uytwien icku

dit vertel. Era/mi Francifci Lujtiger Schaubuhnen •yjcei-

tertheil, pag.ji^. Enallbowas onfèn goeden Gallus

over fijn kromtongig Ey nar by na qualijck geva

ren.

Recht belagchlijck is defe Klucht , feyde LEES-

AERT ; doch ondertuflchen behoeft men figh niet

te verwonderen , dat dien groven dronckenen Duyt-

fchtr een qtialijck uytgtfproockf.il woord qualijck op

nam, wijl wel fèlfs een goede verftandelijcke Raden,

in d'eygene tael des Hoorders geuyt , averrechts is

opgevat , en den Spreeker deed gewaer worden ,

dat de Galgen oock wel zijn voor d' onfchuldige.

Een quttden Uytlegger kan een goed voord een toefen

fin geven , en een welgemeende Reden tot een

ftraf-waerdige mifdaed verdrayen. Dit volgende

Voorbeeld faTer ons een proefvan doen fien. Eeni-

ge Jaren voor den tijd dat de Graefvan /««tfff trad

in de Stadhouderlijke Regeeringe van 't Hertog

dom Milaen , hebben de Burgers defer Plaets figh

eenige malen tegens de Befbtting opgeftelt; foo

dat de Belbldelingcn niet anders, als met een goed

gedeelte by een , over de ftraten derfden gaen , in-

«lienfe niet hier en gintfch aen kant geholpen wil

den zijn. D' oorfaeck defèr verbittering was , om

dat de gedachte Soldaten de Burgery veel overlaft

toe-gevoegd , haer noch daer-en-boven door vee-

Icfchat.



SckoUW-ToOneeL womden. Ijl

ie fchattingen hard geparft , en alfoo haer gelijck Scecl(er

als uytgelbogen hadden. Eyndlijck evenwel wier- Sv*tn{:h Si-

den de Stedelingen ten deele weer te vreden ge- foldingtc'

ftelt, wijl 't Krijgs-volck , door de nood gedwon- '

gen , af-ftand deed van d' opgedrongene Geld-op-

Drenging. Doe derfden de Heerên S/>ttenjafrdenti%

by dag uyt haere Veiling weer in dé Stad wagen i

doch tegens den avond begavenfe figh weer daer

binnen. Drie defer lèlver gingen eens in lèkere

Winckel , om Sijde-gewaed tot kleedingh te koo- ,

pen. De Koopman ( zijnde eenen van de voor- _

naemfte defer Stad , en in een byfondere Aenfienby en'onïtïaf-

al de Burgers , lbo wel wegens fijne eerlijcken felijckc Re-»

wandel , als om fijnen grooten Rijckdom ) toon- den,

de haer verfcheydene Stucken ; doch wou , nae

de meening deler Sfaenjxerden , te veel daer voot

hebben ; derhalven eenen onder haer begon te

feggen : Wy willen noch wat wachten j want binnen

tveynige dagen ful verfche Wtter van Genua aenhoornen,

in dan defe wel beter koof doen ijjn. D' argwanende

Koopman nam dele woorden op als een Bedrey- Oualijcfeóo

jj/»£ ; te weten , dat meer Sfaenfch K.riJ£s-volck g^,at ) en fn

in 't Kafteel gebragt , en de Stad dan geplondert een andn

fou werden , gelijck korts voor henen t' ^tntwer- vcrftand ge-

fen was gefchied. Hy riep derhalven fijne Mede- JJ^"en "i"'

burgers by een ; droeg de gedachte woerden met

fijne qualijck-opgevattede uytlegging haer voor, en

verweckte daer door een Oproer ; foo dat eenigc

Spaenjaerden , buyten 't Slot zijnde , dood gefcho-

ten ot doorftoken wierden } en d' andere daer bin

nen moeden vlieden, om figh te redden. De Stad

houder dit vernemende , richtede het Grof ge- o^oetln"1*

fchut nae de Stad toe , en liet de Burgery vragen , de stad VM-

wat d' oorlaeck van defe beroerte was ? met toe- weckte,

fegging , dat hy yeder Recht wou doen ; en meï

Terlekering , datfe niets quaeds tegens de Burge

ry in de fin hadden. Doe quam'ereyndlijck uyt*

dat de gedagte Soldaet bedreyglijck had te ken- ' ,

nen gegeven , men fou de Stad uyt- plunderen , lbo
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haeft als meerder Sfttenfch Vohk van Ce»«<i fon aen"

gekoomen zijn. De Befoldeling hier over gehoord

wordende , verklaerde , noyt foodanigegedaghten te.

hebben gehad j en dat hy niet van Krijghsvolck , macr

vanS//»eSf<>j(ffnhadgefprooken. 't Mocht hemcch-

Enhemcn- ter niet helpen. Defe moeft fterven , fouden anders

fch"ldigaen d' overige Sfatnjtterden behouden blijven. Om dit

déedfttrvcn. Onweer te ftillen moeft eenen Jonas ( alhoewel gantfch

onfchuldig ) in 2,ee worden gefmeten. Hy wierd ge

hangen , fchoon hy Hemel en Aerde tot eetuyge van

fijn onnofelheyd riep, en wierd alfoo te laet gewaer ,

dat leven en dood in 't geweldt van de tong is. G.

P. Harfdorfirs Hentdiius und Danocritus erfter theil. f.

f°-

't Krijgshcyr Qualijck-verftane , of niet recht gehoorde woor-

derGravtn den , feyde VROLYCK AERT, hebben iomtijds wel

van Hilflem eengeheel Krijgs-heyr op de vlucht gebracht. Htnri"

df°d CCd cul en J0***"»" > Graven van Holftein , deden in 't Jaer

viuc^en u>. (ig^ gen ongiukigm Togt in Ditmtrflen ; diehacr

veelligt^e/Kc^igfe fou geweeft zijn , indien dit volgen

de geval niet was voorgekoomen. Alsfe met haer

Krijgs-volck vlack aen hare vyanden waren gena

derd , liep een Haes voor haerHeyr over de weg he

nen ; derhalven de voorde Gelederen malkander be-

verflïnc gonden toe te roepen : Daer looft een Haei'. D'achter-

wootdcn op He dit hoorende, meenden, dat men riep, men fon

de Vlugt ge- loofen. Dit veroorfaeckte , datfe fich gantfch verbaefd

fci»cht. Op Je vlucht begaven. Stracks wierdenfe van de

middelfte gevolgd. Waer door dan de voorfte , fich

te iwack bevindende , oock gedwongen wierden

te vlieden. Al wat fich niet weg fnelde ,. wierd

verflagen of gevangen. Johan I'eters Holfteinifcher

Chronicken ander theil , Jol. 6}. Aldus heeft een 'vluch

tenden Hoes een geheel Krijgt -heyr doen •vlugien ; en

een onrecht verftaen woord groot onheyl veroor-

iaeckt.

Kluihtigh Maer, feyde LEES-AERT tot VROLYCK-AERT ,

VethacFvan uwen Franfcbman met fijn Ey nar brengt my in

«eaea ande-geheugenU ecnen anderen , die door een diergn-

^ lijck
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lijck mis-verftand in de Spraeck , en tweelïnnige

beduyding eens woords , niet alleen een ongeluck m»n.

wierd gedreygd , maer 't felve in der daed gevoelde.
Jk Sal u derhalven voor uwen franfchman een an

dere Franfchman , en voor uw Ey nar een kalt tft

geven. In de Befchrijving van 't Kloofter te S.

Gallen werd befonder hoog geprefèn fekeren De

ken , Eebardm genoemd , wegens fijn uytfteken-

de Mildadigheyd aen d' Arme Lieden 5 gelijck hy

dan oock foodanig een lof niet onwaerdig was, als

die , nevens andere Chriflelijcke goede Wercken , in

fijn Kloofter oock defe orde- had aengefteld , dat- Die vetmiti

men d.' arme gebrpckelicke Menfchen , welcke fich gC jS"J.ft''/

derwaerts vervoegden , fou Baden, Suyveren , van nuaü^ckvér-

noodige Kleederen voorfien, en daer na weer voort ftond'tgecu

fenden. Tot dit Armen-bad had hy eenen byfon- hy feydt ,

deren Bader en Opfigter aengenomen. Op fekere

tijd wierd eet» lamme Franfchman ( of diefichfoo- *

danig geliet , om een goed Kleed te bekoomen )

op een Karr nae dit Kloofter gevoerd , en van den

gedagten Deken aen den Bad-meefter , zijnde een

S&itfer , overgegeven , • om wel waergenomen te

werden. Defen beurde onfèn Gallus van de Karr' , Neemende

en droeg; hem in 't Bad ; Doch vermits hy feer 't Fr«n/e*«

moeyclijckte handelen was, wegens fijne gemaekte woord ^aii,

lammigheyd > foo wierd den onwilligen Grijq ^^ ju t'

toornig , en fbttede hem neer in een vry warme fche\«ür ,

plaets des Bads. De Fmnfckmttn wierd de hitte des

Waters wel haeft gewaer , en begon derhalven o-

verluyd te roepen ; Chaudeft , chaudeftl of, vol

gens d' uytfpraeck van fijnen Land-aerd: Kalt eft ,

kalt efl '. De Mad-meefter meende, dat 't Bad hem

noch te killig was , neeroende 't woord Chaud voor Daer over in

kond ( of kalt voor 't Switfers kdlt , in onfe Tael kond ) een groot

en feyde derhalvcn in ongeduld: Wagt wat, ick gevaer ge-

wil 't u warm genoegh maken , of 't fal my aen rlccktei

mijne magt ontbreken. Flux liep hy na de Ketel,

en deed noch meer heet water in 't Bad. Doe begon

de Fraitfois ( niet dervende gaen van de plaets daer

Q ? _ „ hj



6y fat, om fijn bedrögh niet fontdeekeo ) noch

veel luyder te roepen : Ey am ! kalt efl i Aa// tfl '.

En boven de Dat 's ' '* " hett'. 'l is bett '. Den anderen daer te-

fmert des gens meende , dat hy riep , 't is koud , 't is kond ;

heten wa- en borft ter dier ooriaeck in gramfchap uyt •• So wil

1FS i iok u dan eenemael 't Bad warm genoegh maken ,

of niet langer leven. Daedlijck ftortede hy nochi

een goed. deel fiedend heet Water daer in j waer oj>

de fmnfchman , al fijn lammigheyd vergetende, met

gefwinde Voeten daer uyt fprong , loopende uyt al

fijne kragten na de Deur, om van daer weg te gera

ken. De Bad-meefter fiende , dat defen kreupelen,

Cullia door 't heete Water foo was genefen gewor

pen, nam een goed dick Brand-houd van onderde

ketel weg , en begon niet weynig op den anderen

te flaen ; ioo dat hy in een feer korte tijd alreeds eea

Noch een g^j getai Baftottaden op goede rekening had ontfan-

goei getal Deken Eckhard dit gerucht hoorende , maeckte

Stok-J]a"en e . . . „ , B . , . . / .

pntfingf fich daer by. En naedat hy degeheelegelegentheyt

deler faeck had vernomen , foo beltraftede hy

den Franfchman , wegens fijn Bedrog, Gallicè , dat

is, in fijne Spraeck , en liet hem foo gaen. Daer

na fchold hy fijnen Bad-meefter Getmanice , dat is,

pp fijn Hoogttuytfch , wijlhy fig in defe handel ver

grepen , en met een wrevelig hoofd eygene Wraeck

geoeftcnt had. LebnxtnniSfeyrtjcheCbnnick. Lib-i.cuf.

24"

Sie daer , feyde de Heer ADEL-AERT , deaver-

Bqcheven j-eghtfdie vertaling van 't woord Gallus, gednen

nenre°c0hten" door miJn kleyn Neefje , heeft ons een foete verlu-

Ipónkteeg, ftiging toegevoegd ; en ickhebdeHeer VROLYCK -

AERT te bedancken, dat hy d' ooriaeck is gcweeft

van dele lbo aengename Buytenfprong uyt o'niè

voor-genootnene Verhandeling : Gelijck ick hem

dan oock met eenen bid , fijnen flag al dickmael

te willen waernemen , om fijnen •vrolijcken ^iert

te doen uyt-bartten , en ons daer door een eerlijck

vermaeck te verfchaffeu. Ondertuflchen was den

ceril gedaghten fratijchm<tn te beklagen geweeft,

indien
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indien hy door fijn onnofele ftbyltnifchtiiytffrtint

van Ey nar voor Eyer op 't lij f had gekregen foo

een goet deel wichtige Stock-hagen , als hem van

fijnen veribopenen Huys-waerd gedreygd wier

den. Maer defen anderen had fijnen rechten loon,

fchoon men hem , boven d' ontfangene Hajlonadca ,

noch had befchoncken met viër-mael fbo veel van

't ièlve flag. Men behoorde al foodanige Boeven , Wijl hyGgh

welcke den fiecken veynièn , of fich voor gebrec- 85,".

kelijck uytgeven , daerle doch ten vollen gefond^":n *"*

zijn, ineen diergelijck Koel-b*d te brengen , om

hare gemaeckte Kranckheyd alfoo te verdrijven.

Macr op dat ick hier oock wat bydoe , my gedenkt,

eens gehoort te hebben , dat feker Edelman ( met

eencn anderen , wegens erf-deeling in verfchil ge-

raeckt zijnde ) een Brief aen den felven fchreef ;

waer in , onder meer andere woorden , oock defc Ander klug-

ftonden : Dat gy u voor ttntn Haeredem vilt uytgt- tig geval van

*f« , daer toe \ijt g-y geenffins bevoegd. De goede tw;eEdellU-

Jpncker , t' eenemael onkundig in de Latijnfche '

Tael , las voor Heredem ( erfgenaem ) Herodem. Hield

fich hier door ten hoogden gehoont , en wou den

anderen met den Degen te lijf: Doch wierd noch

te vreden gefteldt , als de Schrijver hem fcyde

dat hy hem geenffïns voor eenen Herodes haduyt-

gefcholdenj en te gelijck hem verklaerde , wat ' J

Httedem te feggen was. Tegens welcken hy doe ^„y^ ft*0o

aldus uyt-voer : Wat fopt gy my met het Latijn ?

Hebt gy 't niet qualijck gemeend, foo laet het wel

zijn. Erafmi Francifci Scixtitbubnen ander t heil , pag.

718.

Seker , viel VROLYCK-AERT hier op in , als

men Vuytfch fpreeckt of fchrijfd, foo behoord men

de vreemde Taeleit voorby tegaen,engeenederiel- -

ver woorden te gebruycken ; of ten ware , datfe amptfchiij-

by yedcr foo bekend waren als d' eygene Moeder- vers.

fpraeck. 't Staet te wenfchen , dat alle Pleyt-be-

forgcrs , Voorfpraecken , Beampt - en - Gehéym-

. ^ch.rijvers op een hooge Geld-ftufwierd bevoolen ,

C. 4 in,
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in hare Geding-of Verbond- fchriften geen andere

als goede Nederduytfcbe , of immers byelckeen ten •

vollen bekende woorden te gebruycken en neer tp

Hellen ; waer door dan veelerley ongelegentheden

fouden voorgekomen wprden : Wijl nuveel'een-

voddige door hare vermengde Babel-Tael en vcr-

btflerde Uytlandfthe Sprieck-wijfeu dickmael bedror

. gen werden , en forntij ds pnderteeckencn 't geenfc

' niet verftaen : 't Wclckfe naderhand tot hare fcha-

de wel vernemen j Waer van ick veticheydenene

Voorbeelden fou konnen bybrengen- En noch on

langs is 't gpichied > dat fcker my wel bekend eer-

lijck doch eenvoudig Man hier door t'eenemael tojt

fijntijdlijck verderf is gebracht. Ja dickmael gebeurd

het , dat de Notariffen en andere Schrijvers hare

gefielde uytheemfche Spreeck-wijien felfs niet

verftaen , of niet genoech verftaen : Waer door dap

naderhand uyt TejlameHte» en andere En'ewwgroo-

te verwarringen en Rechts-gedingen koomen te rij -

fen.

Voor eenige Maenderj , fèyde; LEES-AERT,

quamen twee Nieuw-getrouwde uyt feker na-by-

gelegen Dorp tot my, om my ( wijlfe goede ken

nis aenmy hadden) hare Hourvlijcks-Voara'airden , al

leen tuiïchen haer beyden opgerigt , te latpn leefen.

Haren Kofter hadfe geichreven , en defelve willen

vergieren met een Latijnfche Ttrm-foier, dewelckc

hy ièlver nietverftond j en was derhalven foo on-

geluckig daer ifi geweeft , dat hy fekere faeck daer

door had uyt-gedruckt , recht anders als van de

Bruyt en Bruydegom was gemeend geworden. Soo

dat , by overlijden van eene defer beyden, enher-

houwlijcking der langft-Ievende , de Kinderen

van 't eerfte Bed groote fchade Monden te lij

den. Ick nam by gelegentheyd den gedaghten

School-meefter wat door , doch weet niet, ofhy

daeron'i naderhand fijne Rabylenifcht: Spraeck-vn-

varring wel heeft nagelaten : Wijl doch in 't ge

meen ue meefte wtet~nitten daer mcê mooy me£-

nen
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•en te' zijn , datfe wat uytlandfche woorden den

hals breeken en onder hare Moeder-tael mengen

kennen. Onder-tuflchen konnen'er niet alleen

mis-verftapden rijfen door 't qualijck afvallen van genCTa i

vreemde onbekendejvoorden , maer men kan oock wel i^n raen

fêlfs bedroogen worden in en door fijn eygene aenge- oock ivcl

boorne Spraeck : 't Sy dat een Woord of Reden ttvee- bedroogen

derley Beteeckeniflen heeft , of dat twee gaittfch te- wordcn-

gcn-finnige woorden by-na eenerley gelttyd jn d' uyt-

fpraeck hebben , of dat men een bepaalde Reden voor

algemeen opvat, 't Eerfle isgewaer geworden Pyt-

rbus, Koning vanEpiren. Die, als hy den Afgod.**- l. D»«r

polio te Delfhos deed vragen nae den uytgang fijns »"'** vm

voorgenomenen Oqrlogs tegens de Romeynen , tot tm"!erlt)fa

antwoord kreeg : *4io te JEacid.* Romqnos yincert

fnffe. Dele woorden des ^fgods ( ofwaerlijck des

Duyvels .door dien ~>*Jgod ) hebben tweederley feer

yerfchillende Beduydingen : Men kanfe dufdanig

verftaen : Ickfegge u Tyrrbe , gy [uit de Ronjeyne» VonrberH

flaen 5 ot oock weer in tegendeel aldus : Ie* fegg' dael. ¥an in

u Pyrrhe , de Romeynen {uilen u jlaen. Pyrrhus ge- Koning

loofde 't geen hy verlangde dat gefchieden moght , Pjrr*w.

en verliet figh op d' eerfte beteeckening : Maer

vond figh ellendich bedroegen , wijl het lactflc

waerachtich is geworden. Gottfried Hiflorifche

Chronica fol loS. Dit gefchiedede ontrent 't Jaer

der Wereld 3674. en alfoo voor onfes Saligmaeckers

geboorte 174. Jaren. Ontrent 170. Jaren voorwaerts

was 't even foodanig gegaen met den rijcken Crx- Defgclijcks

fus , Koningvan Lydien. Als hy figh had voor- in Cr*f»>,

gefet, tegens de Verfianen te willen Oorlogen, foo Koningvan

fond hy boven maten koftlijke Gefchencken n,a Del- ydie*'

fhos, en Het den Afgod vragen, Wat voor een uyt

gang fijnen Krijg tegens den Ter/ï<tenjchen Koning

Cyrum fou nemen ? Den Loon voor fijn heerlijcke Gift

was een bedrieglijcke Antwoord , te weten : Dat hy

een feer groot en machtig Rijck fou omkeeren.

Ciaefta verftond defe woorden van 't Perfifch Koning-

rijck j doch vond ikh bedrogen , of bsdrpog ficji

C f felven.
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Beydedooi ftlven. Want als hy een geweldig Heyt had by een

de DuyTd in gebraght , en de Ptrftmen niet verr" van de Stad

«bralt: Sardes flaB lemde • fo° kreeg hy de neerla«g- en
.., vwi'erd van Cyrus gevangen genomen , die daer op

tl fijne Landen Overweldigde. Dufdaniger wijs heeft

hy wel een groot en magbtig Rijck , doch niet eens an-

', ders, maerfijnsfèlfs, cwgeAeerrfendoenvcrwoelten.

idtmGoitfritdfbt. 76.

Sie daer , feyde de Heer VROOM-$E*T , Wat

D'h 'cke ^ë- voor een ^^'"g fy bekoomen , die den Dnywrf

vjlltn troott vtrecringtn dftn : Maer merck noch daer-en-

bovcn acn defes Zielen-moorders Boosheyt of Loof-

keyd. Sijne Soosbtyd , indien hy { door een Godlijcke

bekendmaking ) heeft geweten wat in d' oorlogen

van beyde defe Koningen fou gefchiedcn ; maer

eckter foodanig een Dubbtlfinnigbeyd heeft willen

gebruycken , om defe Vorften bedrieglijck een

tnoed te maken, en op te hitièn tot den Krijg ( die

lijnen grootften oogft is ) op dat'er vecle duyfen-

den van menfchen dood bleven , en fijn fwart Rijck

Offnc ^'er ^oor nae^'')c'c vermeerderd wierd. Sijne

B»o/A-V, of Lettkeyi, indien d' uytgangen hem onbewuft zijn

fijne L/»- geweeft, 't welck ick liever wil vermoeden ; dus

hu,! \>s- ttferfïttnig fprekende , om ( hoe'toockuytvicl ) fijn

tgon4 1 Aenfien niet te verlielen , en op geen leugen be

trapt te worden. Hadden beyde de gedaghte Ko •

ftingen de Zeege behouden , foo foudenfe geloofd

hebben , dat de Duyvel of haren -"faod haer met

verfckerde voorwetenfchap de waerheyd had ge-

fegd. Nu 't fig anders had toegedragen , enindienfe

ter dier oorfaeck fich over hem beklagen wilden,

fbo moeftenft hooren, dat het haer eygenefchuld

was , wijlft hem qualijck hadden verftacn ; daer hy

doch klatr gtnotg had gefproocken , te weeten, op

lijne Dayvelfcht wijf, datiü, bedrieglijck en dubbeljin-

nig.

WDiirge- Defe Voorbeelden , liet de Heer A o E L- A ï n r

»r''j'*'"»--'*c'1 nooren » hebben or,s getoond , dat men
jffnj n» ti ,•, QOC^ £-ejfg ^ jn gjn gj-geng Taci fon yerleyd

wor-
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worden door 09*réói , óf eeö R we» van trvndtrlty dicti vm et-

Bttecckeniffcn. Maer LEES-AERT heeft'erby gevoegd, itrlijftlujj.

dat iulcks oock kan gefchieden door woorden , die een

gantich legenftrijdjgc Sin hebben , doch in d' uyt-

ipricck by-na of wel geheel van 't fèlve geluyd

zijn. Hy gelieve ons oock yets hier van voor te Hel

len.

Let dan, voer LEES-AERT voort, op 't geen^/- voorbeeld

lertus Schot , Heer van Pl<tctnt\, gebeurde. Alshy daervanin

de Duyyel had gevraegd over 't geen hem van fijne "*'*««*' *

• Vyanden ftood te weervartn , foo kreeg hy totant- ^p/J^J*

Woord : Domine fles fectirns , inintici tuiluaviter imrn- '

bunt terram w fubjicimtiir dmmi tw, fodanig hoorde

en \ nam ^tlbtnus defc woorden ; en dan haddeniè

in onfe Tafel defe Beteekening : Mijn Heer, flelutt

treden ; uwe I'y.tnden fullen wel met vreugde een Inval

by n doen , doch figh <un un> Huys vervallen bevinden : -

Maer even defelve Reden heeft een geheel ander

Verftand , wanneer men maer alleen fömmige

«roofden van elckander fcheyd , van een twee

maeckende , en alfoo ftellende voor Domitii , Do- j^ j,.fe geic.

(Mine: Voor fuaviter , fimviter: En voor jitbjicien- gentheyd le-

titr , fühjicien tur (id eftjgncnt.) De gedaghte Reden l'Jcl(vande

fel d»n aldus ftaen : Domi «e fles fecums , inimici fua Duy^el b«-

w ler intrtcbiiHt imam , C^ fukjicient ttr domui tue. „ofd.ea^

In d' uytfpraeck is 'tgeluyd even 'tfelve, dochde

Sin gantfch tegens de vporige ftrijdigh i wijl dé

laetfte dit volgende te kennen geeft : U'eeji t' Hajf

«iff feker , teattt n#e Vytaden Jatten u geweldigljjck

driemael in 't l.und vallen ; en n Slot in brand fleken.

Even dit is hem oock over-koomen. Heidfildi

Spbinx , oder Tbeologifcber und Philofaphifchcr Zeit-

Venreiber , cap. 44. (<tg. 79}. Seecker Voril in Ander Ge-

DHytjland met lijnen Hofnar eenig kortfwijl wiï-'j' *»?

lende verrigten , beval een deel iijneronrrenthem 'Janken gê-

ftaende Dienaers , datfe hem nmkringen ( omrin- lijckluy-

gen) fouden. Sy namen dit woord op voor irnib- dend wooit.

kringen ( ombrengen ) ; vielen derhalven toe j ga-

• ven dien onnofden fware Y/onden , en fouden hen*

gant-
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gantfchelijck hebben gedood, indien de Vorftniet

fpoedig een tegen-bevel gedaen , en fich anders ver-

klacrcllud. Joha* Ladcner Teutfcbcrffrtch-kitHftcap. J.

fag. 18.

Hl. D«» Maernu oock yets van 't dmfc/fcg , feydedcHeer

een batelde AnEL-AERT , te weten van Redrog door een beftelde

Heden. Reden, diemen voor algtmet«opvat. (

Weltkemen 'kSalu, hernam LEES-AERT, dit voor oogen ftel-

vitr flge- kn dooreen luftig.maertegelijcktreurig Voorbeeld.

meeal(oamtt Vermnucklijch , wijl't u een Konfl fal leeren , maer u

•ftivfttta. ( fonder Tovery ) oitfigtkatr te mtken, doormiddel

van fbmmige Circkels. Maer droevig, wegens de

tijdlijcke , én buyten twijffel oock eeuwige ftraf

des geepen , die de Hoofd-perfoon in dit Treur- Ipel

was.

Kortf\vijli°e lek vreefe feer , feydedeHeerVnooM-AEHT , dat

voorberey- defe onf? on/ïgtbiter-making , fchoon gy de Tovery uyt-

dingtot't fluy t, een ingewickelde Tovery in fich mocht ver

ver hael van vatten . te mecr < w;j] gy van circkeh gewach maeckt,

Gevafen(C welck de Duyvel gemeenlijck tot fijn Guychel- werk

doet gebruycken. Indien 't ioo is , 't waer dan veel be

ter, defe konft verborgen te houden, als cldelvcaen

yemand voort te leeren.

EenMonik Sijt vry buyten bekommering , gaf LEES-AERT

tcGrcnoHe hem tpt antwoord. Als gy de gefchiedenis ge-

wert gevan- hoord hebt, foo fult gy moeten bekennen, dat de-'

" fcon/ïgtbatr-making, van welcke ick fpreek , gantfch

iMtuertfck toegaet , of men 'er oock fchoon Circkeli

toe gebruyckt. Te 'Crctioble wterd binnen onfen

tijd een Maniak gavangen genoomen , wijl men

hem befchuldigd had van Tovery. Men vond oock

in fijne Cel verfcheydene Tover boecken ;Pappie-

ren met Tover- tekenen bekrabbeld ; Poeyers en

Salven , gelijck de Hnyvth-T>ienten gewoon zijn

te gebruycken. Hy feyde fich te zijn een NHtpoli-

tatn van een Adelijck Geflacht ; doch vecllicht is

hy , gelijck in andere flucken , alfoo oock in dit , een

Leugcnaer en Bedrieger geweeft. Syne befchuldi-

gingen waren menigvuldig , vervattende Diever

rycp,
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i-yen , Vergiftigingen , Echt-breucken , en ver- vcrr;gf

fchricklijcke Ontuchtighcden , door /nutte Ko»- Toveiy.

^en teweeg gebracht. Oock had hy een Deerne by

fich, gekleed als een Monick , welcke miflchicn

deelgenoot is geweeft aen fijne Toveryen. Onder

-andere dingen hielden fijne Regters hem voor: Hy

had fich beroemd , dat hy, door middelvan fom-

mige Circkels , tich ottflgib/ter kon maken. Oock

hadmen onder fijne Boecken eenfchrift gevonden,

handelende van defe faeck. Op defè Aenklacht

gaf hy met een lagchende mond tot antwoord :

't Geen hy gelegd had wasmaerenckeleBoerteryj

doch de faeck evenwel waerachtig. Hy wou dit ge- Konft, on»

heym de Heeren Rechters geerne bekend maken; ondereen

foo datfe in een openbare Verfameling ('tfy inde j^voTk?"

Kerek of op de Marckt ) midden ondef 't Volcfc jjA onfight-

fbuden zijn , en evenwel , door middel van eeni- baer tedoea

ge Circkelen , niet gefien fouden konnen worden ; zijn.

waer tegens fy yeder fbuden konnen fien : En d^it

alles [onnatuerlijck, fbnder de minfte Tovcry , <oe-

gaen. Sy vracgden alle , hoedanig die in 'twercfc

was te ftellen. Hy antwoorde ( hoor nu toe , Heer

VHOOM-AERT , op dat ick by u buyten quaed ver

moeden mag blijven ) : Die dit doen wou, moeft

fich laten befluyten in een groot Vat , rondom.

met gaten geboord , en fich alibo op de Merckt of

in de Kerck laten rollen : foo fou niemand hem

maer hy door de gedachte gaten ydet konnen fieni

De Circkelen , waer in defè Konft van Qnfïgtbatr-

making beftond , waren de Hoepen van 't Vat. Men

hield hem voor, dat hy de Vnmetn wifttetóoow- Doormid-

re», foo datfe hem moeften n*looptn. Dit , gaf hy

tot bericht , gefchied door middel van 't Goud-

poeyer. Maer infonderheyd , ontneem haer yets Very,

t geen haer lief is , en fie dan offe u niet op de hie

len fullen volgen. Defè belagchlijcke ttytvlugte»

konden hem echter 't leven niet redden. Men vond

een Tover- tekm aen een gantfch heymelijcke pkets

fijns Ligchaems, Kortiijck, hy wierd overtuygd

van



van Duyvelfche Konften : Waer op dan oock 't

Vonnis vvicrd geveld , darmen hem levendig fbu

verbranden. Hy dit hoorende, heeft fig alsrafend

en gantfch vertwijffeld aengefteldt, feggende, dat

hy figh geenfins wou bekeeren , noch eenige goede

Vermaningen pjaets geven , ten Vare men hem

KaoVertuy- mct een figter Vonnis begenadigde. DeRegters,

ging w erd figh over fijne Ziel ontfarmcnde, veranderden 't uyt-

<fcn gedagh- gefproockene Oordeel , en bewilligden , dat hy

ter dood ver- ecr" verworgdj daer na verbrand fou worden. Soo

oordeelt. haeft hem dit bekend wasgemaeckt, toonde hy figh

gantfch vrolijck , loeg en boertede , even als of

hem 't leven waer gefchonken geweeft. Want de

Uuyvel had hem beloofd, dat hy, alsruen hem foil

afhangen, de Strop iou doen breken ; of (bomen hem

wou pttthooflex , dat hy 't Swaerd des Beuls fou doen

ia ftucken foringen : Doch voor 't Vyerhad hy hem

geen verfekering gegeven. Even daerom had de-

fe Monick figh foo ongelaten aengefteld , op dat de

• - j ftraf der levendige verbranding in een andere manie-

_ . , re des doods mogt vertwijffeld werden : 't Welck

verlaetiigh gefchicd zijnde , foo ftelde hy figh vrolijck aen ,

op de belof- vertrouwende op de belofte des Duyvels. Onder-1

te des Duy- tuflchen evenwel geliet hy figh , om de faek niet te

vels, aen verbrodden, dat hy regt bekeerd was ; dat hy groot

lïmge aen. jjerouw van fijnandere fondcnliad, endathy geern

wou ftervcn , indien God niet fbu gelieven fijn

onfchuld aen 'tftuck der Tovery door een Wonder-

verck openbaer te maken. Doe hy nu aen de Pael

ftond gebonden , om geworgdt te worden, hield

de Duyvel hem fijn woord eeniger maten , want

"°Gcefl G'- ^ maeckte' dat de Sno? »n ftucken brack. Doch

netoefeg-'1" de ^eu' nam een JJ>fm KM&> i woelde defelvemet

ging veiTul- een ftock foodanig toe * dat den adem hem verging ,

3e : en wierp hem daer na in 't Vyer , alwaër hy tot afcb,

verbrande , en als on/tgtbaer wierd voor d' oogen van

al de Toefieners, G. P- Harfdorfers Hentclitus undDe-

mocrituserfltrthaltit. 7$-p*g- 417.

Sie
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Sic daer , feyde de Heer ADEL-AERT , de
11 11 i i» /• - i j j n* Schoon dele
toosheyd des Duyvels , en d onvtiorfigtigheyd desMo- vvoordlioü-

iricJtf , die een beftelde belofte aennam vooreen algentte- ding

n*. De fwarte Geeft had hettoegefegd, deS«ro/>te

fiillcn doen breken. Hy hield fijn woord ook; maer

had hem niet verfekerd voord'^/ere Kitten. Boven

dien, doe de Strop tens gebrooken was, had hy^ fijne DcnTove-

belofte op fijne wijs voldaen ; foo dat , indiende nacr weynig

Beul fchoon een andere Strick van Touw had genoo- batcdc,

men.'hy niet gehouden ware geweeft , delèlvcop

nieutps te doen breken. Dat doch alle Boofwigten hier

uyt leerén rnogteti , hoe de Duyvel haer altijd te loos

is.

Evendoordefe/oo/Jf>rf,viel VROOM-AER f hier in4 Waerom de

verfèkert hy fig ten vollen van fijne Slaven. Hem was Duyvcl foo-

onbekent , ofde Mon(cl\, defekerheyd des Doods voor [^ftèn «ti

oogen fiende , niet tot berouw had mogen koomen- de boofe i '

Derhalven heeft hy hem door defe vtlfche Levens -hoof doet !

Jorgeloos willen maken , om alfbo gewiflèlijck

Meeftervan fijne Ziel te blij ven, hemtotdelaetfte

Levens- fnick toe in fijne onboetvaerdigheyd doen

de volharden. Indien oock defe belofte al lang van

te vooren was gefchied , foo heeft de boofè Geeft

hem defelvegedaen i op dat hy dies te gerufter in fij

ne grouwelen voortging , nadien hy figh daer door

heeft laten voorftaen , dat hy voor geen Doods ftraf te

vreefèn had.

DeDuyvel , liet VROLYCK-AERT figh hierhoo- De Kcyfer

ren , htfeft op d'een en d'andere der van L E E s- Nn-. vindt

AERT voorgeftelde wijfen niet weynige menfchen ^f^" j.„

bedroegen. Hoe dickmael is hy geweeft , ick feg-

ge nu niet een Leugen-geeft , maer eenen door dub-

belfinnigheden bedrieglijcken Geeft in den Mond der

gewaende Gods-ffraech te Velphos ? Boren de nu

alreeds verhaelde en meer andere , is oock de Key-

fer , of veel meer Bloed-hond Nero, fulcksgewaer

geworden. Hy had met het Orakel ( de Duyvel ) in

de genoemde Stad geraed-pleegd , en onderfbeck

sedacn op de laneheyd fiins Leveiw. D' anwoord, Wegens f«»

------ wclckc



jteredubbel- wclcke hy bequam , was defe : Hy fotifïgb mtgteit

firim'geant- vow het drie-en-tftvtntigflc Jaer. Wegens dele tij-'

•Duyvels '''"S w'erc' ^ien vermctenen foo forgelos en feker ,

dat hy fich een n>ijd-nytgeflreckt enongeluckiglevenin-

beeldede i meenende , dat hy voor fijn drie-en-tfe-

ventigfte Jaer de dood niet te vreefèn had. Terde-

fèr oorla«ek gaf hy fich noch dies te meer overaere

allerley vuyligheden en dwingelandyen. Maer

korts daer na wicrd hy door Galba foodanig be-

oauwd , dat hy fich fel ver doorflack, otai van fij

ne Vyanden niet wreder of fmadelijcker gehan-,

delt te worden- Heidfeldi Sfhinx , ader Theal. und

Thilofoph. Zeitvermiber , cap. 44. fttg. 789. ex Pe-

Gedaen tntrchtt lib. 4. Memorab. Ondertuffchen kon hy de

AfgodV Duyvci van geen /«<«» befchuldigen , die hert

/• te Oeitbti. ge'egd had , dat hy figfl Jan n>«gten voor t drte-en-

tfcventizjle Jaer , te weten , niet van fijnen j maer

van eens anders Ouderdom. Want defen Galb<t , die

na Nero Keyfèr wierd , en dit Schrick-dier deed val

len , ging ter dier tijd in fijn drie-eit'tftvtKtigfte

• ' Jaer.

Niet alleen Niet alleen veele Heydentn , feyde VROOM-

de Rfjdtncx, AÏR T , maer oock een groot deel heylloofe ge

noemde Cbriflenen , jae gewaende Stadhouders

Chrifii , zijn doof foodanige • Dubbelfinnigheden des

Vuyvels leelijck bedroogen geworden. De geichie-

denis van Sylvefter den tweeden is genoeg bekend j

gelijck oock die van meer andere Roomfchc Pau-

Jen.

j/ oóc'( ^an Gcrard van Velfen , vervolgde VROLYCK-

vccleheyl- AERT , werd verhaeld , dat hy , voorgenoomen

loofeC*«- hebbende Graef Floris van Holland aen kant te hel-

fttnen zijn pen , en over defe faeck met een Tovenaer raed

doorfooda- noujenje , om te vernemen , of hem oock ge -

vc?fcheUciub- raedfaem was dit werck by de hand te vatten , tot

bdfinnighc- antwoord ontfing: 't Was tvelvanhemverfind. Daer

icn bedroo- op ^ing hy in lijn opfet voort , hopende op een

«n gewoi- goeden uytgang. Doch hy bedaght uiet , dat het

"*n> woord vtrjmd oock een beduyding ten quatien

hadj



Sdoitw-Tooneel.

ad ; en ondervond naderhand , ten kofte van (ijn

rren , dat hy figh niet weynig had vcr/rnd. Een

tbveraer had feker Biflchop voorfeyd , dat hy een

rd van feer hoog fou doen; ter welcker oorfaeckhy

wel voor hemmo^htfien. DefeGeeftelijckeHeer

meende , dat hy figh hier voor genoeg Ibu konnen

wagten. Na de gedane voorfèpgende Waerlchou-

wing wou hy noyt eenige Trappen opklimmen,

maer bleef geduerig beneden in'tKloofter, op dat ^"'85 Vcal'

hy immers geenen Val van feer hoog deed. Korts v^j dentuct

dacr na wierd hem fijnBiflom ontnoomen; waer

op dien afgefètteden met een groote verfugting

uyt - borft : De Tovenaer heeft niet geloogen.

Ach , ach ! ick had van niet hooger konnen val

len. Joh. Lutlener TcHtfcher Sprachknnft (af. J. fag.

Soo fien wy , feydedeHeerViiooM-AÉRT, dat

de Duyvel niet alleen een Leugenaer en rader der is een Leu-

Ltugenen ( Johan. vin. 44^) maer oock een lifti- genaer. do^Ji

ft» Bedrieger is. 'tSy dat hv omxterhtyt ofwtnkcyt fenleec
a . • . , , . J . _' . ,-. -'_ . . ' konftieen

foreeckt , hy btdnegd. En m fijne Btdrif^fryw, LeugC°4e(;

fchoon hy oock fèlfs de waerheyd fcgd , is hy een

Leugenaer: wijl hy foodanige tvaerbeden gebruyckt > •

of fonder vt[fe fekerhtyd, of tot bedroch. Hier valt

my in 't geen D. Lutherus fchrijft. De Duyvel is

ten feer konjligeit Leugenaer , die fcbijnbaerer kan lie- .

jns alsyemand anders , en kontliger als eenigmenfcb kan

verflaeu. Sou by oock dien treek niet weten, fookonmea

dei» de naem van duyfend-Konflenaer niet toevoegen. Voorfevd

Ondcrtuflchen moetmen bekennen , dat hy al dick- echter dick^

mael de ware gelegentheyd eeniger faken voorfegd, ™aelcfccTj*",

blijckende fulcks , onder feer veel andere Voorbeel- ^d eeoig»l

den, uyt 't geen hy tot Saul fèyde i.Srfw.xxvni. dingen.

19. Be Heere [al oock Jfrael met u in de hand der fhili-

jtijnengeven. Hy is een Geeft van Wetenfchap , in al

le dingen leer wel ervaren. DeGodlijckeWiifeggin-

ffn in de H. Schrift zijn hem geenflins verborgen ,

waer uyt hy dan veele dingen kan afnemen en ts

voorea verkondigen, 't Orakel te Delfhos voorfcyds

D



..' 5° vöoyrvds Groot mft

Alexander dt Groot , dat hy Variam fou overwinnen ,

gantfch A/ie» innemen , en de Monarchie der Bafry-

tomefj brengen op de Griecken. Ligtlijck kon hy fulcks

De Godl'jke beiluyten uyt de Schriften van Daniel en Jefaias ,

V vfmleVi waer 'n c"t duydlijck genoeg van A/examte-gelchre-

sthtift zijn ven ^aet- De gemot»» n>f£f» des #e«-e« in d'^r^oe-

htm niet on- r/»? /fjiner Oordeelen fijn hem niet onbekend > en dcr-

kckend. halven weet hy figh in fijne Voorfeggingendaernate

fchicken. Hy werd geiegd te flacn onder de Kinderen

Cods, Jobi: 6. i Kon. xxu : n. Sou 't dan vreemd

zijn , te vermoeden dat hy aldaerhoord, watGoJ

(om foo als by gelijckenis te fprcecken ) aen fijne

dicnfivterdige Geefien de H. Engelen beveeld ? Hier

liyt kan hy fomtijds waerfchijnlijck ofoockjekerlijck

befluyten, wat gefchieden fal. Infonderheyd kan

hy yet jtkers voorfèggen , wanheer hem de Heere

onfe God tot een ftul wil gebruycken , enhem aen-

beveeld d'uytvoering van fijn Vonnis overdeboof-

Dphocda- heyd der Menfchen. Dacr en-boven is hyeenvel-

nig een wijs geoejfend tjatuerkondige , die uyt Natuerlijcke oor/i-

ofdoor wel- fo» ligtlijck 't een en 't ander kan befluyten. Dedm-

hCm«sdkann Sen- welcke gefchieden, hebben meeft haer veor-

•oor'fe'eeen, gM»de oorftken , en vermits hy dcielvewcct , lbo

'"'" ' kan hy 't gevolg ligt giffen. Doe hier by 't geen Lu-

thews ergens fegd : P« Duyvel is een geweldigen cnie

tvonderlijckeH Geeft , die bedriegen kan beyde de geene

welcke ronken, en tvclckc fltpen. Somtijds gebeurd het,

dat fijne Droomea en Uytleggingtn haren vytg/tng bekoo-

men ; fomtijds niet. Want fy hebben haren oorffrong

Lathtri oor- *!>'' fake oorfaken , als hem voor d' oogen leggen. Hy

deel hier on- ƒ/« twintig af denig Jaren lang den Kaed-en 'd' Aenflit-

trent. gen in der Vorftcn Hov:n. Daer na oack , hoedanig de

Wer(l^tuygcn aen Ligchaem en Ziel gefchickt \ijn : £n

uyt ai dej e dingen kan hy vryveel be{lnyteu. Door lij •

DcDii ve- ne langduerige ervarentheyd kan hy uyt de tegeit-

]cn hebben tvoordtge gtfleitenis der laken een bejluyt maken van 't

cenlangJn- toekomende, 't welckoock dickmael fóodanig koomd

ligeerva- uyt te vallen. Indien oude bedaegdc Lieden , infon-

rentheyd. derheyd »isk altijd opmwckendc en wijs zijn gc-
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weeft , uyt yejcbiedede dingen weten tegiflên'watg*-

fchiedtnfal, hoe veel te meer de Duyvel , die van 't

begin des Werelds af veel gefien , gehoord , en met

opmercklng in agt genomen heeft.

Seker , wierp VROLYCK-AERT hierin , opeen Boor defe

diergelijcke wijs konnen gauwe^S/aet kundige dick- £"'"£"[,"

mael wel voorkondigen , immers giffen , vvattekoo- ne-, ooc^^,.

mcnftaet. boe de Hollanders hare DediiRie uytgaven, Menfchen

tot verdediging van 't geenfe gedacn hadden ontrent wel yets van

d' uytjluyting vande Prins, feydeeenen: Die van Hol- 'c toekomen -

land hebben nu door 't verkondigen van dcfcDedutfie cgl en'

de Gemeente geraaeckt tot Rechters. Datie toe-

lïen , dat de Gemeente fïgh oock niet make tot

Uytvoerers. Aityna Verbttel vttn Staet en Oorlog ,

derde deel fal. 943. 't Is daer nae wel gebleken, dat

fijn vermoeden niet ongegrond was. Indien eenigen

Toveracr, of 't Orakel te Delphos defe woorden had

gebruykt , men fou veelligt de Duyvel eeafekere Voar-

wetenjchaf hebben toegefchreven.

Wy hebben, ging LEES-AERT voort , indeGf-

fchied-hoecken een meenigte van Voorbeelden , welc- fche To ve-

keons bekragtigen, dat deDuyveldickmaelcenige «crs-

totkomende dingen heeft voorfegd , dietvaerlijck alfoo ^°

zijn uytgevallen. 'tSydan, datGoi/hem defelveop

<l'een of d' ander manier hetft bekend gemtcckt : of

dat d'Almachtige 't geen voorfej/d is laet gtfchieden , om

alfoo de Mcnkhen te ftraffen wegens haerheylloos u

iygeloof , ja vervloeckt ongeloof : of dat de iwartR bedrijf des

Geeft uyt de gedagte Natuerlijcke oorfaken , en fijn n cuwcn

groote kennis van den aert des Gefltrnts , derSieckie, Konings

AerMenfchen , des Luchts e. f. v. daerna.gift, ja een °'*'>

waerfchijnlijck befluyt kan maken , duyfèndmael

beter als de befte Starre-kunde , de gelccrdfte Ge-

nees-tneeftcr , d'ervarentfte Starre-kenner , de gauw •

fte Natuer-onderfoeker : of, om dït hy weet , tot

welcke Boosheden , Verraderyen , Konings-móor-

deryen , Oorlogs-bloed-ftortingen en diergelijcke

dingen hy defenofdienBoofwigtenGod-vergetenc sitten(ie

Schelm filaendringen. Opd'tfr/?e»pijfkanhy voor- d'e

D j.
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feggen fulcke dingen , over welcke God hem tof

een uytvotrdtr hectt gefteld. Van A'andere vijfen ful-

len wy door Voorbeelden wat behacglijcker konnen

Jpivkcn . Als/ie Pirfiaenfcbe Monarch Anaxcrxes geftor-

ven, en fijnen Soon Ochus nu in de regeering getre

den was, Jbo hebbén de H'aerfeggers eencn fijner Ka

merlingen bevolen , wel vlijtig agt te nemen ,

aen welcke^ingen den nieurven Kaning , als hy dq

terfletnael aen de Koninglijcke Tafel ging fitten , al-

dcreerft de Handen fou flacn- Defcn nu trock

fijn' oogen noyt van den gedagten Ochus , enwierd

gewaer , dat Jijne Majefteyt , Jbo haeft hy fighi

Had ncergcJpt , beyde fijne handepuytltack , nee-

rnerjde met de regter een Mes , 't welck voor hem

j.ng, en met de JirKker een groot broot. Ditleyde

Jiy op 't vtttfch , en foeed het alJbo aen ftucken. De

\laafaifrs Julcks vernoomcn hebbende , deeden,

door inblafing des Duyvels , dele Voorlegging: dat

dp tjjd, onder de Regeering dcfes Konings , fecr

vrugtba'er fou zijn ; macr dat oock dacr benevens

yeelc Moordcryen en Dwingelandyen fouden ge

pleegd worden. . Defc hare Vtorfegging wicrdoock

jn 't een en 't ander vervuld. StolterjochiSchriftmaffige t

Seiencktn von Gefigtcrn ptg. 19 f- £x Jflitn. lib. t. caf,

.T \jyttf4tutrlijcke Oorfaecken , hernam VROOM-

iTjd.éoot- A ER T, heeft de Duyvel konnen giffen , datonder

de Hccrfchappy defes Monarchs een vrugtbaretijdt

aenftaeqde was j gelijck dan oock fulcks welfom-

tijds van de Starre-kundige werd geraden. En wijl

hem den Aert , de bloecf-dorftigd gcnegentheyd van

Ocbus niet onbewuft was gebleven , Jbo heeft hy

ligtlijck konnen voorfeggen , dat'erveele gewelde-

naryen fouden gepleegd worden. DeJe voorkondi-

ging der Waerfeggers gefchiedede door ingeving des

T>uyoels. De traerntmingh van 't eerfle bedrijf des Ko

nings heeft niet met allen hier toe geJaen , maer

was alleen een Afen-ff el des Helfchen Gecfts, om fij-

DC Slaren door ioodanig een Ciy(htl-wer(k te ver-

.

falcen heeft

AI- Duyvcl

f'i kunnen

«tnemcn ,
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dnretjen. Evenwel had hy fïgh in dit waerfchijnlijk Doch niet

Vermoeden ligtelijck konnen bedrogen vinden 'ge- onicylbaer,

lijck hem al dickmael gebeurd) ; 't fy dat God Ochiu

daedlijck had doen fterven: of hem andere goeder-

tiejaergedagten had gegeven; waer door dan loo vee-

le moorderyen en boofe dwingelandyen niet ge ••

fchied foudeo hebben.

'kSal, antwoordede LEES-AERT, dit geerné toe- Se](jfarOTrf

ftaen, als waérlijck plaets konnende hebben in 't nu handelde»

verhaelde Geval. Even op deie wijs kan hy oock Duyvels met

voorleggen den Inval van een ige Steden j Kercken , ccn gevanjc»

Huyfen ; alhoewel niet met volkomene gewrf- ?t'^'""\

heyd. Want vermits d' ^ïerdhevingen voorfkoomen ' *"'''"'" '

uyt Katwrlijcke Oorfakert , en hem defelve niet on-

bekend zijn, oock weet, wannéér en waer ( fchoon

niet ftiptelijck ) d' uytbarfting ftaet te gefchiedeo ,

fbo kan by ligtelijck de verwoeftinggiflcn. Waer

van ick een -Voorbeeld fal bybrengen ,• 't welck ligh

Leeft toegedragen in 't Ferttaenjche Vleck Chilafa ,

in 't Jaer der genade i ƒ jö. Hier wierd de Straet ,

gaende na d' ^uguflijnen-Kerck ,• rhet Steenen ge

vloerd. Terwijl nu d' Inwooners van dit Dorp fèer wclcfce h»

yverig daer aen arbeydeden , fbo trad een Indiaen- uyt de Gc-

fche Vrouw toe , en vraegde Ipottelijck : Waerom- vanckcnis

fe in een vergeeffchen arbeyd figh foo feer'bemoey- vciloft ,

den, vermits doch binnen een Jaer tijdsdegantfche

Kerck fou ter neer gevallen leggen ? Defe Voor-

fegging des Wijfs wierd terftond over alrugtbaer,

en fy derhalven gebragt voor den BifTchop van Po-

fayitn , I'. Auguftini de Corunna , die haer een wel-

bewaerde Gevanckcms tot hare Herberg deed inruy-

men ; en waérlijck , 't was haer maer een Herbergb. £_ .

Want fchoonmen delèlve had gewaend eenftercke diendiert^

Gevtncktnis te zijn , ibo garaecktefe egter de eer- vanhaa wil

flenagtdaer «yt, fonderdateenigmenlchkonfeg- aengcdacn

gen > hoe fulcks toegegaen was. Haer Mede-ge- Zi)n-

vangene betuygden hooglijck , datfe niets met allen

noch gehoord , noch geilen hadden. Ondertuflchcn

hadde Duyvel haer daer uyt geholpen j enhaec-ge-

D J vcerd
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voerd op een geweldigh hoogen Berg , ontrent

twaelf Mijlen wegs van 't gedagte Vleck gelegen.

Tot een danckbare|f'frge/<t»£ van defe haer gegevene

•vrijheyd , wou hy hier van haer aengebedeit zijn , als

Cen God , die fijne Vrienden en Dienaers met foo

een magtige Hand kon redden. 'tlitdiaenfeheWijf

\vatd»cr o k*^ ^e Cbriftelijckt Religie aengenomen , en noyt ge

volgde. dagten gehad om met dien boofen Geeft in een Ver

bond te koomen: Derhalven fteldedefe figh dapper-

moedig tegens fijn onbefchaemde begeerte. Hier

op gaf de Verfbecker haer eyndlijck een harde flagh

aen'toor , enfeyde : Ickvtnde nenuniet, 'tgeenick

jacht. Te Cbilapa is mcb eenandere ( hier by noemde

hy den naem ) die mijnen veil meer als te geëntefal doen.

De beangftigde Vrouw braght 't overige deel de*

Nagts door tuflchen vrees voor de liftige treecken des

SijncVoor- Duyvels en hoop op de Goetlijcke bcfcherming ; waeraen

^ggingv»11 fy figh vaft hielp met een fterck vertrouwen. Als de

eens K°rks8 ^ ('uam aen tebreecken, gingfe den Berg af, en

begat figh na haer Dorpj 't welckfe eerft op den vier

den dagh naderde. Stracksvervoegdelè figh by den

gedagtcn P. ^lugttftino , hem verhalende 't geen haer

bejegend was , enwatfèvandc5i«t<«»had vernomen.

Na gedaen onderfbeck bevondmen dat 't andere

Wijf, yan den Helfchen Geeft genoemd , in een

heymlijck verftandt met hem ftond. Als inende

gedagte eerfte Vrouw vraegde , wie haer dan ge

légd of ingeblafèn had, datdeKerck foo haeft over

hoop fou vallen ,• foo gaffe tot antwoord: Sywas

Is met'er met eenige andere Vrouwen naTw»^«fJgetrocken ;

daed vervuld daer de Duy vel op de Merckt was verfchenen , haer al

geworden, t'famen feer fcherp verwijtende , datfe 't Chrijtlijck

Geloof hadden aengenoomen : Oock daer-en-boven

met een grimmigen toorn dreygende, dat hy bin

nen een Jaer tijds de Kerck der Monicken te Chiltfn

over hoop werpen , en maken fou , datfe van Hon

ger fbuden moeten wegloopen. Hier op is den 11.

derSlagt-maend des volgenden Jaers 1^37. foo wel

't Kloulter ais de Kerck door een Aerdbeving om

gekeerd



gekeerd geworden , en allbo wierd fijne Voorleg"

ginge vervuld. Erajmi Francifci Gefchicht-Kitnft-und-

Sitien- Spiegel auslandifcber Volcker fol. if. Ex Urulii

Hiftor. feruantt part. i. lib. 14. cap 9. Vermoedelijk vermoede-

heeft de Duyvel (die veelligt de magt niet (oude lijtkeooi-

gehad hebben, om dit Wijf weg te voeren en lbo- j"?k*?™,

danig te beangftigen , indienfcopy/ynipoon/nicthad 'n' dfjj c'

na verteld , dat de Kerck fou om verr' vallen , en Duyvcli.

gelooft , dat hy fulcks kon verrigtcn) uyt Natuer-

lijckt oorfaken defe Aertieving konnen voorden, en

derhalven de gedagte Inftorting daeruytbefluyten.

Miflchien oock heeft de Gedlijkerecbtvaerdightydhem

toegelaten met defè Kefck en Kloofter foodanigh

te moogen handelen. Maer wat fullenwy (eggen

van de volgende Gefchiedenis , waer in gantich

geen Natuerlijcke Oorfaken te vinden zijn. -Ten tijde

van Codrus, laetfte Koning van ^ttheren , hebben (ftnu, de

de Felofonnefers een hevigenOorlogtegens d' sttht* laetfte .>o-

nienfers gevoerd. Als nu d' eerft genoemde den Af- 'nln5van

god Afcllo te Velphos hadden gevraegd , hoedanig'4'*"""*

een Uytgang defen Krijg fou nemen, Ibokrcgcnli:

tot antwoord : Indien/e jficb fouden wachten Jen Ko»<»£

der ^itbeners dood te flaen, fchoonfe konden, foo fouden -

fe de Zeege behouden. Maer indien hy quant te fncttve-

len, foo [on 'tongeluck op h'aer eygfne Kop vallen. Ko

ning Codrus , dcfe Wis-fegging van Afmllo ter ooren Van 't Ort-

gi komen zijnde , heeft de Vrybtyd des Vaderlands kel V5rnc?"

gefteld boven de Liefde van fijn eygcn Leven , en ^jn" vyan"

middel gefoght , om van de Peloptnneftrs te mo- jen <jc neer

gen gedood worden. Ten defen eynde verkleedede lacg fouden

hy figh in een Bcdclacrs gewaed , latende 't Hayr hebben ,

des Hoofds en des Baerds affchecren , om dies te be

ter aen fijne Vyanden onbekend te blij ven. Aldus ver

momd ging hy uyt de Stad, en vervorgde fig in 'tPelo-

ponnefifch Legerj dier hy wel van niemant wierd aen-

gefien voor den genen die hy was, maer oock nie

mand voegde hem ecnig leed toe. Codrus fogt der- Tndi.cn (i

halven oorlaeck , en begon met fbmmige der Be- hem dooi

{bldelin^en te twiftcn : Oock maccktc hy 't foo ''"-ü1-11»

D 4 gantlxh
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gantlch grof, datfc door ongeduld op hem acnvie-

len, ennern 't leven benamen, 't Krijgs-geluck

JBragt door heeh daer op figh tcrftond verandert ( en de I'elofon-

lift te we<g, nefm zijn ( volgens d'uytfpraeckvan 't Orakel ) niet

dajLl".lcks alleen fwacrlijck geflagen, maer oock met een fccr

gelchiedcdc. groot ver]icj t> cenemaci uyt 't land verdreven ge

worden. Lauretticrgii Sierra Philologica ^treiter hundtrt

n.<H.pagi9f.

Inde verhaelde Gcfchiedcnis, feyde de Heer ADEL*

kinaêifóy AEUT' beroerck ick , Kaft ; een feer uytftekendc

ditvoorrer- liefde en gerrouwheyd dcfes Koning: tegens fijn Va-

hacldc G«- derland en Onderdanen. Wacr uyt dan defe Vraeg

«'• koomd t' ontlprirtgen : Of 't geoorloofr is , om een

groot getal andere Lieden te behouden , figli fel ven te

laten dood flaen ? Daer na , de Voorfegging des Duy-

vcl», door 't Orakel te Delfhoi gedaen, wondcrlijck

vervuld, 't Welck my vcroorfaekt te vragen : Hoe de

boofe Geeft hier van voor-wetenfchap heeft konnen

hebben f

Grome lief- Wat de Liefde dciès Konings tot fijn Vaderland

de tot 't Vs- belangd , anrwoordede LEES-AERT , honderden

dcrlond- van VoorbecWcnfbumcn hier van konnen bybfen-

gen 5 doch met alleen twee of drie vry aenmcrcke-

1 ijckc fal ick hier 't laten af loopen. Al» in 't Jaer der

Wereld 3614. tuffchen de Ltn]ntn en Komeynen een

flag gcfchicdedc, en Deciui ( die 't Bevel had over

de lincker Vleugel des Roomfcben Krijgs-volcks ) be-

merckte , dat de fijne te kort quamen, fbogafhy,

D* Rond- voor en in plaets van (ijnc Benden, figh {elven over

fchi Burger- aen d'oMtter-aerdfcht Helfche Getflen; 't wélkgefchie-

tneeftci O;- dcje met fecr verfchricklijcke woorden , gcbeer-

feïvM * en plcgtlijckhcdcn. Den Inhoud van fijn Gebed

aen d' Afgoden was, datfc alleflrafenongenadtatlten

Of fijntn knf wilden uytfchuddtn. Daer na reed Hy met

eencn loflTen toom onder fijne Vyanden , daerfeal-

derdigft ftondcn ; floeg geweldig toe , en hield

Voor fijne niet op t voor dat hy , metpiilenovcrhooptfijnde,

Benden in eyndlijck ter neer wierd geftoocken. Wijl nu de

dt«to»d. Rmtynm , door fijn Voorbeeld, aengcmoedigd,

hem
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, hem onvertfaegd navolgden , fo wierd de Slag-orde

der Latijnen gebroocken , en de gantfche menigte

lop de vlugt gedreven , met verlies van meer als de

drie vierde deelen haersVolcks. Gottfried Hiftorifchc

Chronica fol. 17*. Als Claudius Marius in fijnen Droom C'. Mrr:*t

wierd aengefègd , dat hy de woefte Cimbren fou over- °K"d fijn

xvinnen , indien hy fijnen Soon op-offerde , ibo heeft eïSenc Soon

hy fuleks terftond gedaen , en naderhand de Zecge

bekoomen. Doe t' Afif»e» een {ware Hongcrs-nood >

was ontftaen, en 't OraMgevraegd wierd, watmen

doen moeit, om van defe Plaeg verloft te worden ,

foo eyfchtede hetfelve, dat men een jonge Maegd En£.wfi-ne

fou ofteren. Terftond leverde Leos fijne Dochter Dochter óp

gewillig aen de Dood , om 't gemeene Beft te be- Vooi 't ge-

voorderen Riddert Nodige Tijd-korterp.yf. Hoor noch meene Beft.

eenander Geval van een later tijd. Seker Hertog was

oock Overfte van 't Slot Boffèrjïein in Duyt/land. Hy

hoorde eens fijn twee jonge Soonen heymlijcktot

elkander feggen. Datfe na haers Vaders dood uyt

dit Kafteel de naeftgelegene Landfchappen dapper

quellen en beroven wilden. Stracks liet de Vader al Hertoghin

fijnen Huysraed uyt defe Plaets dragen , 't Vyer in 't ^%^*j ^.

Slot fteken, en beyde fijne Soonen daer inyerbran- n"t^ecSoo-

den, op dat fijn Kt<fer/<inii van dit Huys en fijne Kin- nen m een

deren geen fchademogt komen te lijden. IdemRidde- Slot,

rus ibid. f. 96. Velerley ftcdenckingen fouden ons hier

voorkomen, doch de verhandeling daer van fou ons Uyt liefde

te verr' van onfè weg af-leyden. 'k Sal derhalven lie- ^fj^?1'

ver verwagten , wat de Heer VnooM-AERTfalant-

woordenopdeVraegvandeHeer ADEL-AER.T ,over

dedaed des Konings Codti; te weten: of'tgeoorloft

is , om een grootgetal andere Lieden 't leven te behouden , of

cm lijn Vaderland uyt een gemis «enftaende verderf te

redden , figh te laten dood /Iaën , ja te trttgten , dat me» ' ,

dood gejlagen mogt werden , gelijck delen hier deed ?

Regtdraedsyets te beoogen, antwoordede VROOM- fetstebcoo.

AERT, 't welck onie dood onvermijdelijck fou moe- gm, twclk

ten vcroorfaeskcn , is een fccr fware mifdaed , foo icgtdr

D f tf onlc
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dood fou

grouwlijck.

tijdsycts

gen.

Dood- f* , r,'lï 'Tl Doöcï-

foeking. UrOOt fhjtonlCh foeking.

tegens God, die ons 't leven als een diere Schat hééft

toevertrouwd , en dien 't oock alleen toebehoord ,

want wy zijn onfes felfs niet : Als tegen ons felven ,

wijl wy daer doord'eeuwige verdoemenis over ons

halen : En tegens de Jtoaer , als die ibodanig een

daed verfoeyd. Evenwel fouden'er gelegentheden

konnen voorkoomen ( op dat ick hiergebruyck der

woorden van den feer vermaerden Jofeph Hal , ifïtn

de Gevallen der Canfcientie pag. i 34. ) waer in ick fou

moeten toeftaen , dat de Menfch yets doen of laten

mag, waer op de Dood fyde-tvtgs af (indireftclijck )

lou mogen volgen. Sijde-wcgsaf, leg ick j en niet

met eygentlijckc beooging van foodanig een tiytkootnfli

doen' of la- Want 't is een algemeen bevel Gods , dat niemand

ten, waer op jn eenigerley gelegentheyd fijn leven in een bacr-

wacmaf fou bl'Jckli)k g^aer mag ftellen met infigt om daer irt

mogen vol- te Derven. Maerop d' andere wijs is 't fomtijdsgeoor^-

looft , anders fou noch Oorlog noch Koop -handel kon

nen gedreven werden. Soo magmen dan by fom-

mige Voorvallen fijn fcven in gevaer ftellen, doch

niet fonder groo/e oorfueck, en geen/ins met eenopfet ,

om 't felve moetwiücns tcvcrliefen. Hier toe brengd

de geleerde Leflius by de Voorbeelden van een Bejol->

deling , die fijne Schildwagt niet mag verlaten,

fchoon 't hem 't leven koftede. Van een Gevangene,

van voorde- die nalaten maguyt dcGevanckenistegfien , fchöon

field, de deuren open ftonden. Van eenen die Gerechtelijk

vertvefen is om van Honger te moeten fterven » ea

defhalven m»gt heeft , om cenige hem aengeboo-

dene fpijs teweygeren. Van een Prienddic ( als'er

maer een eenig Brood overig is ) fijn deel overgeeft

om twee Vrienden in 't leven te behouden, encerft

fterfd. Van eenen , die in Schip brtuck eenen ande

ren de Planck laet genieten , welcke hy tot fijne

redding felver had konnen gebruycken. Van ye-

mand, die uyt enckcle liefdt om de Sieckete dienen ,

figh in een Peft-huys begeeft , fchoon hy weet dat

de befmetting doodlijckis; e. f. v. Maeromdege-

dancVraeg wat naerder te kuoir.cn, laet ons nec-

rnca,

Eeni'eGc

viTuèn daer"

nïcnfijnle-

ven in

blijcklijck

gcvaer uiag

i«tten.
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men , dat eeaigen Boofwigt fijnen Degen uyt trekt,

orn yemand te doorftcken ; in foodanig een geval is

'tgeoorloft, dat een Onderdaen figh fteld voor fij

nen Prins , een Ledemaat voor fijnen Lceraer , een Om daf van

Kind voor fijnen Vader, een Man voor fij ne Huys- andere t»

vrouw , den eenen Vriend voor den anderen , om mogen red-

dien fteeck felver t'ontfangen tot eens anders red' den.

ding. Want fijn oogmerek is hier niet, fighfelven

maedtvillens te laten dooden ', maer de dood van fijnen

Prins, Vader, Huys-vrouw ofVriend te veorktmen ,

fchoon met 't alderuyterfte gevaer van fijn eygen Le

ven.

Derhalven dan , viel LEES-AERT hierin, mag- yoorbeel-

men geen quad oordeel vellen vanfommige^rtron- den van ec-

we Dienders . wclcke haer levenin'tuyteritegevaer nigegetiou-

hcbben geftelt , om dat van hare Heeren te bewa- vvcDicnacrs,

ren. In den Slag der Cbriftenen met de Turcken by

Peft in Hangttryen was Hertog Muurit^ van Stxen ter

aerden geworpen , en fou daer gewiflëlijck fijn le

ven verlooren hebben, ten vrareBanelRibifch, een

Edelman uyt Thurin&erland , op 't ligchaem van fij

nen Heer had gevallen , ontfangende al de ftcecken

der Turcken in fijn eygene leden : Waer over hy wel

dood bleef, maer oock den Hertog daer door gered

wierd, wijl ondertuffchen een gedeelte fijns Volks

aenquam, die hem met geweld uyt de Handen der Welcke.om

Vyanden verlofteden. Zetleri Hatidbuchs erfter theil , haie Heeren

»*?. ij7. De Hertog van Lignift, genoemd Hen- by t leven te
«.o s' D o *,& ., behouder»

nek met den Baerd, gcraeckte in Polen onder de han

den van een deel Moordenjers , en was alreeds op

verfcheydene plaetfen fijns ligchaems gewond. Hy

had oock geenfiïns de Dood konnen ontkomen i

doch fijnen getrouwen Dienaer PeregrinvitnWiefea-

burfy, een Dujtfcber , viel op fijn Lijf, en Het figh

doo'rfteecken. De Schelmen , meenendc datfe bey-

de den Geeft hadden opgegeven , gingen van daer

weg , en alfoo bleef Hertog Henrick in 't leven.

Schitkfus Scblefifcher Crottick lib. 2. caf. 3 fal. 14. sichniet

tienrifk dctweede , Koning van Engeland , Ibu in de hebben o«t-

'" - - Belc-
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de Belegering van fekcre Stad met een pijl doorlcho'-

ten fijn geworden, indien niet een Edelman, ge-

naemd Uitbreekt VA» S. Clartn , figh ichielijck daejp

voorgefteld, en alfbö voor fijnen Koning de Dood

geleden had. Oock fon den Moordenaer E umcrus Ko

ning Edwin van Nordbitmbrien doorftoocken gehad

hebben , indien niet een Dienaer ware toegeloopen ,

en des Vorften leven met fijne dood had behouden,

Ztileri Handbiichs erjler theil, ex Camlidatus in defcrift.

Cmmiitt. Salopictifis. .

In foodanige gevalkn , vervolgde VROOÜ-AÏRT ,•

hebickgefegd , dat'etgeoor/o/3, }a.oockroema>aerdig

is , fijn leeven voor eens anders te wagen. Cry

hoord, dat ick t'elckensfeg, of vagen , ofin 't vy-

terfle geveter (tellen ; daer meêuydluytendeeeniBoerf-

tvillige foecking des Doods, alwaer 't oock om een an

der daer door te redden. Verders , indien om ye-

mands wil een Land ofStadt beoorlogd \yierd , foo

fou dien perfoon , wetende dat alles in ruft fou koo-

men, en foo veele onnoofele verfchoont fouden

blijven, indien hy figh overgafin de handen van fij

ne vyanden , die fijnen ondergang fbgten , niet alleen

niet qmtlijck, maer felfs feerlóflijck (en indien hy eenr-

ge fchuld aen dit oriweefen had , fijn jcbuldige fligt)

doen , fijn leven in gevaer ftellende , om dat van ver-

Ie te behouden. Want fijn Inftgt is niet, /ïgfelve»

moetwillens de dood veroorfaken, maer fijn Vaderland

en foo veele Menfchen in 't felve te redden. Defc

verlooren gaende, moeft hy dan oock felfs verloo"

«n gaen. fiaer-en-boven is 't in al de voorgedagte

Gevallen wel ongefien , maer evenwel ntetgantlch

buyten hoop, dat door eenige byfondere beitiering

des Almagtigen de dood noeh fou konnen ontgaen

worden.

'k Moet, ièydc LEES-AERT , ontrent defeStof

eeamercklick, jaeenbyfonder aenmercklijck Voor.

beeld verhalen , voorgevallen in 't Jaer 1 347 Edu-

ard de derde , Koning van Engeland , had de Stad

Calais negen Macnden lang belegerdgehouden, en

nu
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nu op 't uytterfte gebragt. Soo ganticlj hevig was

hy op Ac Burgery vergrimt, dat hy dreygdc , alles

met Vyer en Sivterd te fullen venvoeften , ten ware

dat fes'der Hetren Regeerders byhemin 't Leger qua-

men , om figh te laten dooden. Dan fbuden de Bur

gers, doch alleen met hare Klederen, ter Stadt uyt

mogen gaen. D'Overigheyd ftond gantlch bedwelmt.

Maer eyndlijck rees'er een «ytdenRaed pp, Efifla- Haerfclren,

cbius genoemd , fig bereyd toonende , pm voor fijne als aen de

Burgers figh in 'tgcvaerdes Dpods te geven. Door dood ovei-

dit lijn Voorbeeld bewoog hy noch ^/j/andere Hec- gevende»

rwtot'tfelve voornemen. DaeropgingenfeterStad,

uyt , als na hare Dood , met Stroppen om hare hal-

fen , blootsvoets, en alleen in hun Onderkleederen.

Stracks gafde Koning bevel, dat men haer Ibu doo-

dcn. Schoon fijnen Adel ernftig vopr haer bad , het Om h»rc

rnogt niet helpen. Doch de Koningin Philipfa , op 't Burgers by 't

uyterfte fwanger fijnde, viel voor hem op haer knie- j

jen , en bad feer beweeglijck voor defe Heeren.

Waer op de Koning , bewogen door de liefde , wejc-

ke hy fijne Gemalin toedroeg, enoockfelvcintra-

nen uytbarftende , haer 't leven fchonck , Ridderi Na*

dt£t Tijd-korter pa£. 89.

Op diergelijcke wijfen, ging VBOLYCK- AERT

voort , is 't geoorlott , fijn leven vpor andereen ander ge-

voor 't Vaderland in 't uyterfte gevaer te (tellen. In bemlijck

lbo danige gelegentheden magmen figh lijdende la- G"al y

ten dooden, maer noyt moetmen daer ontrent iwr- 'S

kende gaen. Men neem opck eens , dat honderd duy-

fend vyanden voor ièkere Stad guamen, waeraen

de behnding des gantfchen Lands , de verandering

des Godsdienfis , en 't verderfder msnfchen hing. Men

ftel oock, dat maer duyfend Mannen in dele Plaets

waren, om defelve te befchermen. Loflijck fou-

denle doen ( onaengefiendefchijnbareonmogelijk-

heyd ) indienle beüooten , wagtende op'tHeylda

Heeren, die door rveyniff foo wel kan helpen als door

veele , tot den laet'ftenMan toe tegcnftand te fullen

bieden, pmhw Vaderland, foo 'tmogelijckwaer,

- te
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t Som x. n • te redden; en te feggen, gclijck eens Jotb feyde tot fij

nen Broeder ^bifai , doe hy fbu vegten met de me

nigte der Syriers en ^fmmoniten : Weeftfterck , en laet

ons flerk ifjn voor de Steden onfes Gods en voor ons foll\ i

de Heert nu doe rent goed il infijn' oogen. Ofgelijck Ne-

hemias de fijne aenmoedigdc, feggendetotd' Edele.

tot d' Overheden , en tot de gantfche meenigte , als

haer nu 'tgevaer fifcrfwaer vooroogen Hond: Vrees

«iet voor haer , der vyanden , aengefigt. Denckt aeit

N«*n» i v. dien grooten tn vreeflijcken Heer , enjlryd voor uwe Broe-

M' deren, wat Soonen, ujve Docbteren , uwe Wyutntnutvt

, , Huyfen. Maer'op Duyvelfchc Openbaringen , ofVoor-

verde'voor- fel?tn?fn van Tovnatrs , figh in de handen der vy-

gedagtedaet anden te werpen, deftlveopfèttelijckaentehitfèn,

nrfri. op datfe hem fouden dooden , en alfoo te doen ge-

lijck Codrus hier deed, is gantfchlijck ongeoorloft ,

fchoon oock wat vooreen goed voor 't gemeene Beft

daer op fou mogen volgen. Want de regel des H. A-

feffels moet onbeweeglijk blij ven ftaen : Men moetgeelt

Sijndcwcl qiMeddoen , of dat'ergocditytquamc. Derhalven kon-

ecn Helden- nen wy defe daed Coinaenmercken , als een dapper

bedrijfeens Helden-bedrijf in een Htydtn , en een uytftekende Lief-

Btjiutl Jj tot lijn K«if)'/<i»(i (miflchien heeft'eroockalvry

wat Roem-fucht onder geloopen ) maer geenfinsin

foodanige omftandighedcn geoorlooft aen een chrif-

ten. Oock moetmen vaft ftellen, dat diergelijcke

Voorflellingen en Aenradingen ( 't fy by titydenen of Chrifr

Maer geenf- te„eit j noytvanGoJ (een Menfcbenliever] maer ene-

finsgcoot- keii:ck van den DuyVel (een Menfcben-vyand) voor-

lott in een •* i--ii» i ,1-1 -nr

Chrijlia. koomen ; gehjck hy dan oock van t begin der We

reld af een Menfcben-ntoordtr geweeft is. 'k Sal befluy-

ten met de woorden van een geleerd Man : Ontrent

defer gelijcke dingen moetmen figh vernronderen

over de Godlijcke Vefiiering , en te gelijck vervhec-

ken de bloeddorftigbeyddes Satans , betoond in lijn Ora-

Hoe de Duy- kelen.

veltoeltoo- Maernu, vraegde de Heer ADEL-AERT , wijlde

^uyvc' uyr ^em ^c'ven 8een toornende dingen kan

vtn„tttttt ais cnckelijck door gifling., hoc hecfthy

dan
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dan foo net konnen voorfeggen , wat'er fou komen

te volgen , indien Koning Codnu van de Teloponneftn

wierd dood geflagen.

Van de Voor-verkondigingen des Duyvels in 't ge- De Dljyvei,

meen , berigtede VROOM-AERT , is nu alreeds ge- fche Voot-

fproken , en aengemcrckt , dat defelve gefchieden verkondi-

op tweederley manieren :I.Uyt een verjektrde foor- g'"?"1 g«-
kettnis. II. Uyt een vaerfcbijnlijk vermoeden. De lelucden

dingen waer van hy lèkereVoorwetenfchap heeft,

kan hy onftylbaerlijck voorfeggen. Doch defe Voor-

vetenfchttf heeft hy gantfchlijk niet uyt hem fel-

vcn , maer door openbaring of bekendmaking van

God op d' een of d' andere wijs. Gelijk dan de Héere

dickmaels fijne Irerborgentheden , en wat hy befloten

heeft te doen, oock aen de Metifchenheeft ontdeckt.

Dit is uyt de H. bladeren foo bekend , dat onnoodig

is, yets verder hier van te fpreken, Goddanmaekt Votrkfnmt.

de Duyvel fomtijds eenige toekomende dingen be

kend j 't fy om lijnen dienftdaer ontrent te gebruy-

ken , tot ftraf der boofe , tot beproeving der Vroome,

of 't fy tot eenige aadere hem beft bekende eynden.

En als dan de Heere hem heeft geopenbaert wat ge

fchieden , of door hem, als fijnen Deunvaerder en Hoehydc-

Bra/ , verrigt werden fal , foo kan hy gewiflelijck fclvc be-

wel voorfeggen 't geen aenftaende is. Maer II. Meer- kooind.

cndcel zijn lijne Voorfèggingen gegrond op eenwatr-

fcbijnlijck vermoeden ; waer doorfe dan oock dick- ^ „f en

mael fbodanig koomen tevallen, als hyge^ift en op v'u.f i,j„.

delc^/jlT/n^voorfeyd had. Dickmaeloock niet, wijl u^vcrmae-

God den natuerlijcken loop en de gemeene orde der dia- <i">i

gen fomtijds koomd te fluyten , te veranderen , eeni

ge tujjchen gevallen daer in te werpen , e. f. v. En

derhalven doet hy defe Voorverkondigingen niet op

een onfeylbure , maer alleen op een wacrfchijnlijcke

grand, gtnoomen van de gewoone'ftreeckderGod- Endanvind

l ijcke handelingen , en natuerlij cke Werckingen: hy fighdik-

Welcke veranderende,foo vind hy fig in fijn befluyt, maelbedio-

en de daer op gedane Voorfegging bedrogen ; gelij^ ^

pock deMenfchen, welcke figh daer op betrouwen-

XJjt
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Uyt defe en geene Tekenen 'm een Steekt , viel LEES-

AËRT hier in , voorkondigd een Genees-mtefier de

Dood , wijl defèlve gewoonlijckdzer op pleeg te vol

gen. Echter valt het wel anders uyt, ahGodd'oor-

f«ecl{ defer Teeckenen geliefd weg te nemen , ofte

"herftellen. De Duyvel is d' ervarenfte Xatuer en Ge-

neei-kundige. Hy liet van binnen in ons Ligchaem al

wat'er ontfteld is , wat edele deelen nu t' eenemael

verdorven zijn, hoe 't bloed vergiftigd is , e. f, v.

Sou hy dan niet Tvnerfchijnlijck de dood van eenig

menfch konnen voorleggen : Nochtans kan 't hem

miflcn; wijl d'Almachtige Genefer haeftlijck 't vcr-

dorvene weer te regt kan brengen, 't 1$ altijd een by-

na algemeen gevoelen geweeft , dat d' Alwijfc

Schepper yets in 't Geflernt heeft gelegt , 't welck ,

door Natuerlijcke Invlotyitigen , d' Aerde en hare

Gewaflen voordeel offchade toe-brengd. Dat vruchtba.-

rt en onvrucbtbarejiren gewoonlijck hare Xatiurlij-

ke oor/aken hebben , als regen , droogte , hitte , koude.

Wederom, dat regen , droogte , hitte , fa>«<fe,eenigfins;

afhangen van den loof des Gefleritts : En dat men de -

fen loop vele Jaren te voren kan uytrekenen. Hier

uyt dan konnen ervarene Starr-gelcerde fbo yets be-

fluyten van goede of quade aenftaende Jaren, en 't

valt oock wel fbodanig uyt. Sou nu de Duyvel, hier

jn duyftndmael ^rvaemer als alle Starre-kundige

des Werelds , oock niet fbo een Voorfegging kon

nen doen van vrugtbaerheyd of onvrugtbaerheyd ,

met veel meer vermoedelijckegea'isheyd, wijl hy leer

veel meer kennis, en OHdervindingbvanbynafesdity'

fend Jaren heeft ? Een gauw Staet-kundige voorfiet

dickmael maer al te gewis uyt defè en geene Han-

' delingen der Groote, dat wel haeft een oorlog ftact

aengevangen , of een Burgerlijcken Krijg verw eckt

te worden. Sou dan defen Grootftcn en liftigiicn

Toliticus , die van buyten al de Raedflagen bywoond ,

de bewegingen fict , en van tinnen de gemoederea

daer toe aenhitft , niet vermoedelijck een aenftaen-

den Oorlog konnerj voorfeggen ? Hy is 't , d ie de
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Menichen tot allerley boofdadenaendrijft, en hare

raedflagen zijn hem niet onbekend. Sou hy dan niet

•oerntoedelijck konnen verwittigen den dach , op wek

ken • een Kaning of Prins vermoord , een Parlement

door ïïuskruyd nae om hoog gefonden fou worden, £?0c.'t van

wijl hy den voornaemften Belegger van dit werck , Konin^h" '"

en by al de Befluyten tegenwoordig is ; Evenwel moordery-

kan hem dit alles miiïen, en 'tmift hem nietwey-cn.

nigmasl , vermits d' Almachtige den loof der Natuer

kan ophouden , de gervoont vijs omkeeren, d' oor-

fteckeit veranderen, lijneéoo/è voornemens te niet, en

ós-heymlijcke raeds- plegingen openbaer maken. Doe

hier nu nochby, datdeDuyveldickmaelyetsvoor-

fegd , om de menfchen te bedriegen , waer van hy

gantfch geen Voor-kennis heeft door Godlijckeopen-

baringb, noch oock felfs geen tvaerfchijnlijckvermoe-

deit uyt Nuiuerlijcke oorfaken , of vergetijcking van 't

tene met 't andere'. En echtergefchiedhetfomtijds, G^i^tgi,

dat fijne Voorkondiching, alleen in 't wild daer henen neVoorfeg-

gedaen , vervuld werd , om dat de Heeré onfe God gingen dik-

t ongeloof der Menfchsn daer door wil ftraffen ; haer lr<ïel ge-

(die foo GodlooflijcktotdenDuyvelomraedgaen)fthi^de"'

...... . ./ r i i > r i j i 'omdetMen»
regtvaerdiglijck t huys fendende t gcenie hadden (-chen onge.

willen weten. Wy fullen hier na wel gelegent- loofte ftraf-

heyd hebben , om Voorbeelden hier van voor te fen.

ftellen. Belangende nu 't geval van Codrus , de Duy-

vel kon defe Voorfègging niet doen , fteunende op

eenige Natuerlijcke oorfaken , want hier waren'er

geene, Derhalven heeft hy dele iaeck ( te weten

den uytgang des Oorlogs , niet de voomaerdcinop-

figt van Codrus, want die deed hy daer by , omfij- •

ne Moordlitft te boeten , entegelijcktöghfelveneen

ttnfien te maken ) voor weten door Godlijcke Bekend

making. Of God heeft hem macht gegeven , om Co- WHetkee-

drus dit te moogen wijs maken , gelijck dan fijne I1

Regtvaerdigheyd wel gewoon is , d' ongeloovige in 1

fijn gewelt en tot lijne guychelryenovertegevcn.

Of hy (deDuyvel ) heeft dit foo in 't wild daer he

llen geigd, om dien Koning in de dooi! te jagen:

E Mif-,
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Miffcbien oock, om op de gedagte vraeg niet ftom tö

ftaen, maerwattefeggen; en God heeft dit foo la

ten gefchieden , om Ctdrus, figh vertrouwend e op

defe Godtfpraeck des Satans , regtvaerdig te ftraffen 5

hem latende weer-varen na fijnge/oo/bfliever onge

loof.

G,d laet de 'k Sal'er noch ditby doen , feyde VROOM-AERT ,

Duyvel !<rag- tot eenige verder uytbreyding uwer hetfte reden:

tig "'«keu in Dat het Go(i, door een regjtvaerdig oordeel , geliefd,

T T™An? de Duyvel niet alleen in macr oock ontrent de Kinde

des onge «n des ongeloofs ( ly zijn dan Heydtnea of Kaem-

loofs. Christenen} dickmael kragtigte laten wercken. Hy,

' die de Keydenen over geeft aen haer' eygene begeer

ten , en laet gaen op haer eygene wegen , geeft haer

oock wel over aen de befiiering des Satans ; om op

een byfondere wijs ( echterbepaeld door fijne Voor-

ifienigheyd) nafijnenwilmethaertehandelen. De

fe booie Geeft dan foodanig eenvryheydbekoomen

hebbende, heeft oock veelligt magt gekregen , om

in Oorlogen en anders 't een of 't ander deel te moe-

, gen helpen na fijne begeerte. Dien hy hielp, dien

Ki.lgdlom- wift ]ly ^t d' overhand foubckoomen , wijl God

G.JeaV hem, door een regtvaerdig oordeel, dit geweld

fondere ontrent haer had toegeftaen : En derhalven kon hy

Viijheyd , de faeck 'lichtlijck foo beftieren , datfe quam uyt te

vallen dus offoo, tot vervulling fijner voorfeggmg.

't Geen ick hier gefproócken heb van de Heydenen,

kan oock gefegd werden van alleGodloofeen onge-

Om te hanr ioov;ge tfaem.chri{Lencn. Öndertufichen blijft dit vatt

delen na lij- dat de Duyvel Kyt hem fetven geen toekoometidt dingen

,,-mvi . ',voorweet0peenOB^féarewijs , fchoon fijneToor-

'verkondigingen dickmael vervuld worden op foodam-

gewijfenalsnu verhaeld zijn.

Èeniee an Wijl wy , feyde de Heer A D E L-A E R T , op dele

derevoor- Stof zijn geraeckf, foo bid ick LEES- AERT , om

keelden, Hyt den Voofraed van den Schat fijner belefenheyd

noch eenige Voorbeelden van Duyvelfcheroorfe£gtn-

•^gen te willen op-diflchen 5 op dat ick naderhand ,

alleen zijnde, rhij'negedagteu wat naerder daer o-
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Ver magh beefigh houden , en nuttigheyddaeruyt

trecken. '."* .* ''

Om uwe nieuwsgierigheyd te voldoen, antwoor- van Dir/-

dede LEES-AER T, falick.uyt een groot getal fooda- vclfchc-

niger gevallen j alleen eenige weynige , doch die Voorfegmn-

feer bedencklijckzijn, voort- brengen. Veelande- fc"vjjdf,fa

te fallen gevonden worden in 't eerfle en vijfde deel gC .voidcm

van mijn Gnote Boomgaerd der uytgelefeite Gefcbiede-

niffen; oock in mijne SeldfameGefchicbt-Spiegel; en

in mijnen Bloeru-hof der Wonderlijcke Gevallen. Doe

Diocletianus nocH een gemeen Krijg-knegt Vvas,

quam hy eens in fekcre Herberg by Tangeren in Neder

land , en dong feer nauw met de Waerdin over 't-ge-

ne hy verteerd had. Eene daer by ftaende Vrouw dit

hoorende , verweet hem , Dat hy te gierig was. Dio-

tletianus antwoordede in Schimp: *dls ickeensKeyfer _ . .
i /" i • » -t t i- •• TT r i j \tr T/iiclftMnvt

ben , fal ick mildadiger ^/;M. Hier op leyde de Waer- „„^ cen

fegfter : Diocletiani ! ffot'er «iet mee , Want gy fult flegt Soldact

waerlijck Keyfer worden , als gy een WildtSwijn (in de zijnde,

Lttijnfche Tael Afer ) fult gedood hebben. Defè woor

den nam de Soldaet ter herten , en tragtedc nader

hand altijd, hoe hy wilde Verckens op de Jagt lou

moogen vellen, 't Welck hem wel t' elckens geluk

te, maer daerom echter kreeg hy de Kroon niet op

't Hoofd. Na -Jurelianus wierd eerft Tacitus , daer na

Troclns, eyndlijck Carus Keyfer ; derhalven Diode- : ,

tiaen in figh felven begon te ièggen : Ickfteeckgeduerig ee"Tov°eres

dt wilde Swijnen , maer den Buyt is voor een ander. TerideKcyier-

laetften , als ~4ftr ( die Kumerianus om 't leven had lijcke Hoog-

gebragt ) hem als een ftraf-waerdige voorquam ; heydvoow

lbo voerde hy figh de Naem Aper te gemoet , floeg 'cSd-

hem dood, en lèyde: Kuhebickeenmael'tregte Swijn

getroffen. Stracks daer na wierd hy van 't Krijgs-volck

tot Roomfch Keyfer uyt geroepen. Gottfricd Hiflori-

fche chronica ,fal. 380.

Nadien ( viel VROOM-AERT hierin) vaftftaet, Korte be^

dit de Duyvel uyt hem fchen geen Voorwetenichap dencl<'.ng'1

heeft van toekomende dingen , fbo moet dit ftuck "^[er lt ^c"

gebragt weiden , of tot de Godlijcke Eekendntakinf( ,

• » i of
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of tot de Godlijcke Madtgeving. Natuerlijcke oorfaken

fijn hier niet. Waerfchijnlijck vermoeden fchijnd hier

ïntoedt geen plaets te konnen gehad hebben. Dat God defe

Duyvel dit Voor-fegging des Duyvels het gefchieden tot een

eevrttenmaZflraf'desongeLoofsDiocletiaii, of fijn vertrouwen op de j

hebben. Duyvelfche Voorfegging, fchijnd hier ongegrond te l

zijn , wijl defe verhooging hem geeaflraf, maer een

geluck is geweeft. ,

lek, feyde LEES-AERT, kun'er geen geluck m

S' u*!.»" Cen- Hy heeft door defe 0/»Wiw»H»i ter hoogftewe-

U féeró'nge- reldfche Hoogheyd fijne verdoemenis fwaerlijckver-

luckigge- fwaerd , als die de Mende (fommige ftellendene-

weeif. éende) verfchricklijcke Vervolging tegens de Chriflt-

nen heeft verweckt , en veel andere Geweldenary-

en bedreven. Hy felfs heeft'er weynig tijdlijck ge

luck in konnen vinden : Want hy verliet yrywilHg

de beerlchappy , en ging leven als een Boer. Even

wel bleef hy ongeluckig , om dat hy Keyfer geweeft

was : want even daerom had hy noch vervolgers ,

die hem na 't leven tragteden , of immers hy arg-

waenden 't ; en derhalven pijnigde de vrees hem

foodanig , dat hy figh fehen door vergifaen kant

hielp. Zechens Regenten-Saai , pag.^$. Maer wap-

Ofde Öuy- om fou de Duyvel dit niet oock uyt waerfchijnlijck

vel defe vermoeden hebben konnen feggen ? Hy wilt, dat

Voorfeeg'mg fa drie-en dertig Keyfers , welcke van 'uliits

niet op w act- ^ * ^ tot OpT(,c,fW toe hadden geregeerd , ten

vennoeden mtnften vier-en-twintig der felver door Swaerd,

heeft l«on- Sn'op of Vergif waren vermoord geworden. Dat hy

aeadoen. ^êt fou aendrijven , om Aurelianits te vermoor

den. Dat hy Viocletiaen fou inblafen , om Apcr

even 't felve te doen. Dat hy dan 't Krijgs-volck fou

aenhitfen, om hem tot Keyfer op te werpen, gc-

lijckfe te vooren veel andere hadden gedaen : En dat

God hem nu al lang in dufdanige faken den toom los

had gelaten. Kon hy figh hier na in fi]ne Voorleg

ging niet rigten , en vermoedclijck vaft ftellen 't geen

hy had voorgenoomen uyt te wercken na fijn ver-

ajoogen? Maer het ons nocfe een ander diergelijck

• 0
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Geval hooren. In 't Jaer 36. nae onfes Saligttinkers

geboorte ftierf thiliffus Herodes ; nae wiens dood de s°°n van

jonge Agrifftt, Soon van MJiobulus, fig na Ronteit'^'t1'1"'1'"'

begaf , mcenende aldaer veel te fullen verkrij- ^^"d^

gen , doch deed niet anders op , als dat hy groote vallen ,

ichulden maeckte , ten laetften banquerot moeit

fpeelen , en weer in }ttdett quam ; foo gantfch arm ,

dat fijne Vrienden hem moeiten onderhouden. Ech

ter kreeg hyop 't Geloof van fijne Gemalin, een

groot deel gelds te leen , waer mcê hy na Keyfer

Tiberius trock , in 't Eyland Capreas ; werdende

oock van den felven feer wel gehouden. Hier heeft

hy noch meer gelds ontleend, enCaliguIa, die nader- en-

hand Keyfer wierd , figh daer mee ten vriend ge- geacn den

maeckt. Als nu defèn Caligulu en ^tgrifpa t' famen eens Keyfer ov«-

in een Karos reden , fonder yemand anders by haer te gearaeene

hebben, Ib verhief den laelt genoemde beyde fijne wocn>

handen ten Hemel ; en feyde : O wonde God , dat den

Ouden eens daer onder w/t! , endatick ufag fitten of den

Xeyferlijcken Throon , foo fou 't in de Wereld beter gaen

r» ick fou my geholpen vinden. ' De Koetfier Euticbits

defe Reden gehoord hebbende , en naderhand van

fijne Heer , wegens begane Diefftal , qualijckge- ^njf ™*nc"

handeld werdende, ontdecktedit allesaenT/'ierwjj voerdnot-

die terftond ^tgriffa deed gevangen nemen , enmetdende,

yfere Keetenen binden, ter hy nochnadeGevanc-

kehis wierd gevoerd , ftondhy (dusgeboeyd ) on

der d' andere Gevangene voor 't Keyièrlijck Hof,

leunende tegens eenen Boom; op welcke een Nagt-

nyl quam vliegen, figh neerfèttende recht boven A-

griffa. Eenen uyt de Gevangene dit fiende ('t was werd uytda

een Vuytjcher van Geboorte ) ging tot hem , en fey- koomft vaa

de door een Tolck: Gyfultmtrceynigtijdsuytdefeel- ccn Vlyl,

lende verloft , en een groot mugtig Verft worden. Materfijt voor '8 '

gedagtig, als gy defenVogel noch eens fultfien, dtugytp

den vijfden d.tgd<ter nut fult moeten flerven. *4grifpa

veragtede doemaels de Voorfegging van defen Vuyt-

fcber; doch in 't tweede Jaer daer nae ftierf Tiberiui.

Dc gedagtc (ajm Caligula wierd Keyfcr , en delen 0*tl'3r wel

P 3 ?«?:•
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haefteen verloftede A-grippa terftond uyt de Gevaackenis ,

erootVorft vereerde hem (in pi acts van d'j/ere Keeten, waer

tou woiden. mee hy gebonden was geweeft) een goudene van een

even-gelijck gvvigf ', fettede hem een goudene Kroon

op 't HoofJ , en maeckte hem alfoo Koning over de

twee Vorftendommen, welcke voortijds Tbiliffus

en Lyfanias hadden toebehoord. Maer is de Voor-

fegging des Vuytfchets t of des Duyvels door den

Duytfcher , vervuld geworden in 't fluck fijner Ver-.
Gel|.'Cj heffing, defelve heeft oock niet geloogen in de Jaeck

fchiedede. ^)r's <^>3^i- Want als defen Agrippa , Koning der

Joden, in 't 44. Jaer na Chtifii geboorte , den A-

fojlel Jacokts , bygenoemd de Groote, had doen ont

hoofden , en oock Petrus in de Gevanckenis wer

pen, meencnde hem den felvenwegtedoengaen,

lbo is hy getrocken na C<e/ï««4 , om ter eeren van

den Keyfer een groot Feeft te vyeren ; waer toe ook

al de Vörflen en vpornaemfte Heeren desLandsge-

iï^ks is ver-6" ToePen vvaren. 's Anderen daegs fettcde hy fighin

yuldgewor- een Kleed van goud Laken , rijcklijck vercierd met

den Edele Gefteentcn , op een Tooneel , omfigopent-

lijck van elck te laten fien. Stracks vvaren'erveel

Heylloofe Hovelingen en GodloofePliiymftrijkers,

welcke hem van alle kanten toeriepen: Dat hy geen

Menfch maer een God n>ds : te gelijck biddende , 4at

hy h/ter genadig wou yjn. Flucks wierd defen roep.

oock van anderen toegeftemd i Welcke feyden , te

moeten bekennen , dat vry meer alsyctMenfchlijcks

' re 4en hem was. ^igrifftt beftraftede dele vervloeckte

^n» des ge- Huyqhelry niet , maer hoorde defelvegeerne. Al^

2agten hy nu ondertuflchen opwaens keeck , fegh hy op 't

-Duftfcbers , uytgefpannene Touw boven fijn Hooft een Kagt-

uyl fitten ; en dit veroorfaeckte hemeengeweldi-;

ge fchrick > door aenmetking en geloof-geving ,

dat fijn eynd nabywas, wijlhemindagtigh wierd

de Voorfegging des Duytfchers, voor feven jaren aen

hem gedaen. Terflond gevoelde hy foodanigeea

pijn des Ingewands, dat men hem vandeSchouw-

Dathy fou plaetsflide K.ottinglijckeSa?l«oeft dragen, alvvaer

"/-: ' h

 



hy na een vijfdagige fecr fmertlijcke ellende fijnen fterven als

rampfahgen Geeft opgaf. Geduerende defe fijne jam- by dien vo-

merlijJce Siekte, beftraftedc hy meenigmael fijne Scl w«ei fou

Pluymftrijckers met dufdanige woorden : Sie nu wat fien'

voor een God ick ben.die deler wijs van de dood daer

henen gerucktwerde J Jofefhi loodfcbe Gefcbiedenifféa

lit>.\8.cai>.4.Eol.i.;?.b.enlil>. ig.cap. j fol. ifo.l,.

A S!f darerr,'..fcyde VK°L*CK-AERT , 'k-meende, uyienoods

dat den Uyl alleen vooreenOMge/acfo-Togf/wierdge- gducksvq-

houden, maer hier heeft hy beydegf/Hc£ en ongeluck gelen-

voorbeduyd , foo datmen hem oock een Geluchs-Va-

gtl&\ mogen noemen,

_ Maer ick, feyde de Heer ADEL-AERT , merck Diende

hieruytaen, dat de gene, welcke door deDuyvel Duyvdge-

dufdanige Voorfeggingtn van Gelucl^bekomen, dick- r'ck VQ?r:.

mael een feer ongdwki^ tyad nemen. Doch onfe mSft'eenISt

Vriend LEES-AERT gelieve voort te gaen , om ons ongelucki-

npch eenige andere Voorbeelden te laten hooren. Ik ü6" "ytgan?-

h.eb een goet vertrouwen , dat'er noch al yét wonder-

lijckers voor den dag fal koomen.

^ Als , vervolgde LEES-AERT , op fekere tijd Wonderlijk

Machabtus, des Koning^ Duncani van Schotland; Va- geval van

djsrs-Broeders-Soon , met BaKquho Stuurt, een feer drie Vrou-

dapper Held, door een Woud trock , omnadenge- wcnd'°,fHe[

dagten Kopiqg te gaen , foo bejegende haer rfwe ftheGeeftén',

Wijven van een aengename gedaente, welcke d' een

na d' andere Machabaeum groeteden , met fbodanijj

een Naem , waer mee fy hem de Koninglijcke

Hoogheyd voorfeyden. Derhalven wendede San-

«jwéofigh tot haer, feggende: Weeft gy lieden, wel,

kegy oock zijn tnoogd, oock gegroed, onaenge, •

fiengy my noch gunftig zijt , noch mygeluckigh

voorkoomd: wijlgydefen, boven de Heerfchappy ..

die hy alreeds in handen heeft , oock noch 't Ko-"Verfchenen

ningrijck belootd ; my daer tegens niets met allen, je?twec-E'

- "^^
,

voorkondigd. De -gene , welcke eerft had gefproo-

ken , gaf hem hier op tot antwoord : Lieve Ban- '

quho , wy voorfeg^en u al vry wat grooters , als wy

defen voprlegd hebben, Want hy faj welregeeren,
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doch met een ongeluckigen uyfgang , vermits hy

En hier de niema°d uyt fijne Erfgenamen den Koninglijcken

S:hatfche .oe' ^ nalaten. Maer gy , of gy wel fclver geen Ko-

Kroon voor- "'«g fult worden , fult echter Kiods-Kinderen heb-

feggendc. ben , welcke in een gedurige aen-een-hangende orde

tKoningrjjck vervolgens lullen befitten.Dirgefègd

hebbende, zijnfe alle drie voor fijn oogen rwffmee-

tteit. Defe Vaoroerkendising wierd van defe beydein

t eerft weynig geagt. Maer als naderhand Macha-

tneus tegens alle vermoeden Koning wierd , wijl

DHHcanus was verflagen geworden , foo viel defe

verschijning der Wijven hem weer ingedagten , en hy

begon hare woorden naerder t' overleggen ; vree-

W Icke fs"4e te gel'jck > °m 't overige harer Voorlegging

»oorfegging oock wel tot vervulling fou mogen konraen. Hy

oock vervuld noodigde derhalven Va.nqv.ha en des fel ven eenige

»s geworden. Soon fkatiches op fekeren tijd ten avond- eten, voor

gcnoomen hebbende , haer beydetedooden. Daer

op wierd wel de Vader vermoord , doch de Soon is

t'«ntkomen , door behulp-middcl van de duyfter-

, heyd der Nagt. Eyndlijck wierd Macbattus aen

kant geholpen van Macalinus, de derde Soon des Ko-

nings Vuncani' En nu verfcheydene Geflagren is 't

Koningrijck geraeckt aen de Stam van Banqubo Sm

art. Siolterfobt Schrijft») aflïges Bedenken vanGefichtern,

fag.Kjf. - f

Cuyirelen D' aernnelking , feyde VROOM-AERT, flracksvrm

venooncn ^eHccr ADEL-AERT geuyt, krijgd hier een nieuwe

tijds in men- verftercking , wijl 't Geflagt van defen Staart , aen 't

fchelijckc welcke de KoninglijckeHoogheyd wierd voorkon-

gedaenten. digd , geduerig feer otigeluckig is geweeft. Buyteo

twijffel waren defe drie Wijven van een tugmtotieff-

duente drie UelfcheGeeflen: Welcke de /ïweonfe God

fbmtijds fno verr' geliefd lostelaten van de Keetenen

haver Dtyfternis , dat hy haer vergund , fig in Menfch-

lijcke of andere gednenteit aen deMenfchente venoo-

nfg«Vri«nd- nen' Met defe nu opeenigerley wïjsVredeof Vriend-

iiiup te hem- /"•'"'/' te houden, is ons te verklaren , J'yanden Godt

den, tezijn. Want ( gelijck de geleerde Gods-geleerde
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Jofefh Hal ergens feer wel fegd ) daer is fulcks een

onverfoenlijcke vyandfchap tuflthen de Keylige God

en de boofe Geeften, dat'ergeen plaets van Neutraliteit

of onfijdigheyd voor ons kan zijn, ten aen fien van

ons onderling opfigt. Derhalven is hy een volkomene is Cgh een

Vyand van den eenen , die <fe» anderen geen openbaren Oor- vyand God*

/pgaenfegd. 't Was danfetrgrouwelijk van Banqubo te veiklareij..

gedaen (wijl hy lighilijckkon afnemenuytdci/w-

Jcbijning, uyt d' ongervoonegedaente i uyt de Voorfeggivg

aen Machabicus , dat dit Geeften der Duyjlernis waren)

lig lbo vriendhjck tegens defelve te dragen , ja haer

te groeten , 't welck een toewenfching van geluck en

Zeegen is.

Maer, vraegde de Heer AUEL-ASRT , hoedanig Mct ,jei,00.

heeft men fig te houden, ontrent diergelijckezw- fe Geeften,

fcbijningen van boofe Geeflen ?

Alswy, hernam VROOM-AERT .onfen^/ife)1 van Aisdef,:ive

«n tot yemand willen te kennen geven, fooftfijgen onsvcrfchij.

wy ftil , want befwaerlijck koonen wy de geene toe- nen , in een

fpreken , welcke wy haten , of verfmadelijckagh- Gefprek te

ten, of waer mee wy niet deminftegemeenfchap komca'

willen hebhen. Even alfoo moeten wy ons dragen

tegens de Duyvel , als hy figin eenigeligchaemlijc-

ke gedaente aen ons moght vertoonen ; hem met

Piljmjgen verachtende , en daer door vertoonende on- 't Zy van

fen haet , afkeer en vyandfchap t' hemwaerts. felfs,

. Maer, hervraegde de Heer ADEL- AERT/ wat ftaet

ons te doen , wanneerfe ons, gelijck gemeenlijck of in geval,

gefchied, eerft komen atn te [preken?

Even 'tfelve,ant'.voordcdcVaooM-AERT, dat is, D tr 0

ftilfjvijgcn , en fig van haer t' ont/laen foo haefl als men eer^ aen.

kat). Hoe gantfch gevaerlijckhetis.metdeDuyvel fpiei<en,

in Redcn-tvijjeling te komen , heeft deH.Geeftons

yoorgefteld in 't Voorbeeld van Eva. Hy is ons veel

te lifiig, en heeft boven ons een feer groot voordeel,

foo ten opfigt van fijne Natuer , alsinaenmercking

van fijn uytöeeckende kennis , doortrapte Redcnht-

veling, en langduerige ervare»tbeyd. Beft is 't der- isten hoog-

ialyen , gantlchlijck niet met hem ia gefpreckte ftengevact-

E f Jonnen ,
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Kiek j en komen, immers niet uyt nietttfsgierigheyd ofver-

derhaiven metenheyd. Indien wy nochtans eenige woorden te -

gantfch on- gens hem willen gebruycken , dat fulcks dan gefchie-

geraedfaem. fa meteen HeyligevrymoediibeyA, met een fmaedelijc-'

kt , echter geen onbetaemlijcke , ligivaerdigeofvitylmon-

dige veraghting , en londer veel met hem te twiftre-

deneeren. In dit opligt heeft Lniherus feer wel geftgdr

Dat men de Duyvel moet verjagen met Gebed en

verfmading ; vermits hy een fèer troffen hovaerdi-r

i de ^en Geeft 's' ^'e nock 't een noch 't ander ks.n ver-

Duvvel ver- dragen. Ondcrtuflchen moet het noodigfte niet ver~

dreven w?rd. gcten blijven, dat is , "t Geloof. Noch op onfe Gtbt-

dea tot God, noch op onfè verachting des f>nyvelt, Cal

dien boofen Geeft veel paflên , indienfebeydeniet

vergtfelfchapt gaen met , ja hare kragt ontfangen van 't

i Ta. v. 9. Geloof, 't Is de Leffe Petri , Dat tvy den Satan/«T/e» n>eer-

Jideit , vaft pijnde ia 't Geloof.

Onder defe redenen begon VROLYCK-AERT te

H S B«r lagchen, enfoohaeftde HeerVaooM-AERTophield'

M°J«Jde , van Ipreken , feydc hy: S. B«r»«r(fajmoetgewifle-

puyvel ver- lijck dien raed van yerfinading oock geweten heb-

i°eg> ' ben , indien anders waeraghtig is 't geen van hem

verhaeldwerd. Alshy efinsop'theymelijckGemack

fet, en aldaer een igc Gebeden fprack, is de Duyvel,

om hem te verfbecken , tot hem gekomen , feggen-

de: Hoe doch fijn Gebed, gedaen aen foo een vuyle

Terwijl hy Plaets, God fou konnen aengcnaem zijn ? Waerop

op'thcym- dien Oudvader antwoordede -. Wat ten moqd'uyt-

lijck Ge- gaet a behoord mijnen lieven God , en gaet na boven:

aiacklat. doch't geen na beneden valt, behoord u; maecku

-:vrolijck daer mee. Van doe afliet de Duyvel hem in

ruftj Schaft. Frofchel vou den H. Engdn , -van Tenffel

imd des Menfchen Seele Line. L. i . Even defelvc

Schrijver verhaeld oock dit volgende , waer inick

Ander dier- fijneygene (doch vertaelde) Spreekwijs falgebruyc-

gelijckgeva , j,en jjó-jjjiyjn jje voor je Duyvel wil ieecker zijn ,

*«»?»« '*J- c'en fc'ven verjagen , of veraghten en hem belpotten ,

fenta^it' 't welck hy niet wel kan lijden , wijl hy een ftouteii

Hovaerdigea Geeft is, die moet fulcks doen inct de
'
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tulp Chrijti Jefu des Soons Gods , en in rcgten geloo.

vc aen Chriflum; gelijck onfen lieven Heere Paftor

VoSor Johan Bugenhagen Ponter faliger heeft gedaen ,

doe de Duy vel fijne Hnysvrouw de Boter uyt het BOT

tervat ontftal, en fijne Toverfche Hoeren toedroeg. . , _
Als dcfen Leeraer fulcks eenige malen van de ge- TCiSgjnC U)f

dagte fijne Huysyrouwwasgeklaegd, fooquamhy Huysvtomr

by haer , alsfe weer Boter begon te karnen ; deed fij ne de Boter uyt

Broeck los , fettede lig op 't Vat , en feyde : Sie nu gy de K*rnc

trotfen Hovaerdigen Duyvel; fijt gy doch fooeen on"tal-

fchoonen Engel geweeft , en bent nu der Toverfcher

Hoeren Dienaer geworden ! moet gy andere lieden

hare Boter fteelenjen uwe Hoeren toebrengen ? Wagt

wat, ik wil u op uwen Kophoveeren (dat is, met

•verlof, Kackea,) gy troffen Duyvel. Neem dan die

Boter, en brengfe uwe Toverfche Hoeren. Hierna

bleef de Duy vel agbter , en ontftil hem geen Boter

meer. Idem Fro[chel,Litt. K. \6.

Dickmael, feyde LEES-AERT, heb ick ( de Schrif- LH terfc hè

ten der Lutberfche Godsgeleerde doorbla4erende) Godsgeleer-

• k»y bedroefd over d' onvoprfightigheyd, aenftoot-^eg^r"yc"

ïijckheyd en grooveSchrijf-aert van veelederhare, cndlcluna

jvaer doorfe veele Roomfcb gejtude de Monden heb

ben geopend , der fel ver pennen gefcharpt , en de gal

na boven gedreven , om haer en hare Leere fcham-

perlijck te befpotten en bitterlijck te fchelden.

't Waer te.wenfchen , datfefomtijdsfoogantfchon- E

gefouten , veeltijds oock t' eeneqaaelKinderlijck, in enaeni°oot-

ernftige en Heylige faeckea niet uytwierpcn alles lijcke

wat haer voorquarn. Ondertuflchen moghten dq Schrijf-aert,

f.oomfch£tfinde in defe en andere gevallen waerlijck

wel fwijgen , wijl in hare Legende» , en meer dierge-

lijcke harer Boecken , noch wel wat vuylente vin-

den is. Maer om weer tqt onfe Stofte komen, de

Heer VROOM-AERT heeft een feer goeden raed ge

geven, dat men lig met de /«PO/C Gce/fe», wanneerfe

'li^chamdijck mogten komen te verfchijnen, in geen

Redenftrijd behoord in te laten, ten aenfien van 't

^aejr in gelegene gevaer. Doe Evit met deDmvd Eva>

btgöa
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jjuyvelin begon in gtffrtck te komen over 't vtrflattit van de

gefpreck ko- woorden des Godlijcken Verbods , doe was oock haren

mende, werd Vul naby. Maert'eenemael vcrfoeylijck is't, dat mea

hacft verlat. <je Duyvel ('t r.y hy figineenige Ligchaemlijckege-

dttente vertoond , of anders fig in de Kefeetcnt laet

mercken ) fou Tragen voordellen, om alioo kennis

Verfoeyliick van verborgene of toekomende dingen te bekomen. lek

is't, de kan niet nalaten myte verwonderen ( feyddien ver-

Duyvel, 'tfy macrden Engelfchen Godsgeleerden Jofefh Hal , in

>" Befcetene fijn Traftaet VM fc Gevalle» dtr Canfcitnüt , derde

ni«««er thitttde ' "rfle Gev*1 ' f'S- '4*- ) over de vry moedig-

voortcitcl- heyd der gener , welcke haer voorHeyligeuytge-

len, vende, met de boofe Geeften gemeenfame Reden'w

r/«ge»hebben derven houden , en haer gebruyeken,

om kondfchap van faeckcn te krijgen : Gelijck daa

gedaen heeft dien vermaerden Jtfmt onferEeuw

Tierrt Cotton ; maeckende vijftig Vragm gereed , om

de felve eene van den Duyvel befeetenen voor te

ftellen ; van welcke fommige raeckttn 't ftuck van

geleerdheyd.enandere verfcheydeneStaetsfaecken,

betreffende de Koningen van Ewlland en frtnck-
.. . _^ _ , ,• i« ö j ' r-

"!/'*• Defe Vragen had hy ten dien eynde met fijn ey-

gene hand onderteeckend. Als men hem nu hier

over ter reden ftelde, foogafhy tot antwoord , Dat

}jy Uyt R0me„ verlof had bekomen , om de gedagte

Vragen te mogen voorftellen ; gelijckmy (vervolgd

de genoemde Schrijver) verhaeld heeft de geleerde

Doffor Tilcnus , met veelerley onweerfpreecklijcke

Omftandigheden , onnodig hier te verhalen. Al

hoewel my dit niet vreemd behoeft te di<ncken,

wijl ick bemerck dat Nttvarre (een vermaerd Roomfch

Schrijver ) rond uy t fegd: Wanneer de boofe Geeften

tegenwoordig zyn ( nietdooronfeaenroeping) ge-

jjjck a]3 jn ,je Ligchamen der Befeetenen , datmen

haerdaneenige Vragen mag voorftellen, wanneer't
- . . 6 _ « , ™ , . . . * m mm

maer gefchiet ionder haer te bidden, of een Ver-

bond met haer in te gaen tot voordeel van andere.

Ja op fulck een wijs met haer te Redeneeren , felfs

uyt ydtlheyd. of nieittf!Sf(rightydt

Omkcnnu

te ückomen

vanvooi-le-

dencof te-

genwoordi-

ge dingen :

Gelijckge-

daen heeft

devcrmaer-

tejifait
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oorloft. Dit zijn fijne woorden. Hoeverr'oockZi$»<j

hem hier in volgd, wij ft de gedagte Hal ter felver

p' acts aen.

Gy hebt, feydeVROLYCK-AERT, gewag gemaeckt

van •vijftig Vragen , wclcke Pierre Gotton , Jefuit , en lellende 71

oock Biechtvader des Konings van Franckrijck, in onfe VraËen ••

Eeuw had opgefteld , om van de Duyvel daer op ant

woord te bekomen. Seg ons doch , welcke delèlve ge-

weeft zijn ?

't Getal defer Vragen , berightede LEES- AERT, Om daer op

was in alles twee-en-tfeventig; doch een deel daer vandeDuy-

van waren niet ten vollen uytgedruckt; andere foo vel,a"tvv00"

duyfter, dat hy alleen defelvekon verftaen. Dit fchrift tc DCK>>:'"B»

ontviel hem op den wegh , als hy na de Befeetcnc

Vrouw ging , om den Duyvel door haer te vragen,

'k Sal maer eenigederduydlijckgefchrevene verha

len, te weten: i. Wat te verwagten ftaet van de Cn-

nonifaie IgtMtü ? Ofhy wil , dat ick defelve lal aen- Uyt een B«.

drijven en beneerftigen ? 2. Wat te verwagten ftaet yr""v^

van den Oorlogh der Spaenjaerden en der Ketters ? foon ;

3. Wat'er komen fal van 't fenden na Nou* Fraaciit

en de geheele Kuft van America ? 4. Wat de Heerc '\

wil dat ick weten lal van den Koning , en den Her
tog van Rofny ? f . Wat'er te hoopen ftact van fijne •

Bekeering? 6. Wat voor Ketters, aen 't Hof verkee-

rende, alderligft tot het Geloofte bekeeren zijn? En

wat voor gevaer de Sociëteit (der Jeftaten) infonder- Uythetg»-

heyd van de Duyvel heeft te verwagten? 7. Wat isk digte getal

voor gevaer daer van te verwagten heb ? 8. Wat al- »»" twee-o*.

derbequaemft is , om de Ketters te bekeeren ? 9. Wat »=ventisli

de duydlijrkfte plaets is , om 't Vagcvyer te bewijfèn ?

En om te bewijlen d' ttenroeping der fieyligen? En dat

onfen Paut even <ie/e/i;e mttcht heeft , welcke Pe(r«*

heeft gehad ? i o. Hoe al de Beeften in d' Ar£e Noaks

konden zijn? n. Hoe de Soonen Gods deVochiere*

dtrMenjcben bemind hebben ? n.Of 'tSer/ieMïopfijn

voeten heeft gegaen voor den val ~4dams? 13. Hoc

lang het in den Hemel, en hoc lang A<kw in 't Pa-

ndijs geweeft is? 14. Wie de fnenGteften voorden

Thresn



Groot hiftorifck
vóorftcl-

len.

Werden

hier voorge

fteld vijf-en

twintigh

Cottonftht

Vragen.

Om den

Duyvel te

worden

voorgehou-

der,:*

Uyt welcke

oock blijckt

fijne klcyne

ervarenheyd

in de H.

Schrift.

Meer andere

Voorbeel

den van

Duyvelfche

Voorver-

^tO Duyvel

/O vragen

Throon des ffefttJizijn? i ƒ. (

Koning hebben ? 1 6. Wat men doen fal , om een be-
• ftendigen Vrede met de Spaenjaerdeu te hebben ? 1 7.

Ofmy God door u wat wil laten weten vanden tijd y

in wekken Calvini Keitery fal uytgedelgd worden ?

1 8. Of oock God my door hem wat wil openbaren

van mijnen Vader, en fijne gelegentheyd ? en van

inijne Broederen Johannis en Antonius ? 19. Hoeveel

Plaetfèn, 't geloof aengaende , van de Ketters zijn

verdorven ? zo. Hoe de Dieren in d' Eylandenzijnge-

raeckt ? Als oock, hoedeMenfchen na ~4dams tijden,

daeropzijn gekomen ? zi. Waer't ^iertfch Paradijs

is? 11. Het hoe meenigfte deel der Engelen gevallen

is? 13. Hoe ickfalkonnen verbeeteren al de feylen /

welcke ick begaen heb in'tfchrijven van Boecken ,

en in 't Prediken ? 14. Wat het voornaemfte is , het

welck hem en d' andere Duyvelen meeftparft , wan-

neermenfe Befweerd. i f . Wat te verwagten ftaet van

des Konings gefohdheyd?.B<!H</af/w Memmen eerfle Deel

derde Boeck ,fol. 110.

Zijn dit, feyde de Heer AoEL-AERT.deduydlijk-

gefchtevene Vragen, of een gedeelte der felver ge-

weeft , vermoedelijck waren d' andere gantlch duy-

fter en onvolmaeckt opgeteeckende noch flimmcr

en ydeler. Eenige van defe zijneend>ri/?e» gantfch

onbetamelijck , als beftaende in een ongeoorlofde

begeerte, om toekomende dingen te voorweten, of

verborgene uyt te vorffchen. Geen van allen mag

men de Duyvel vragen. Uyt fommige der felver

blijckt , hoe weynig defen vermaerden Jefuit in de

kennis der H. Schrift geoeffend is , en hoe weynig

vaftigheyd fijns Geloofs hy heeft. Maerickbidü,

hebt gy noch niet eenige andere Voorbeelden van

Duyvel/che Pbor/êjg/sge» , welcke ten vollen vervuld

zijn geworden.

Ikkon'er, antwoordede LEES-AERT, eengroote

meenigte voor den dag brengen , doch ick vcrlbeck,

dat gy uwe Nieuwsgierigheyd geliefd uyt te ftellen ,

ter tijdtoe, dat ick u mijne Grootc Bwmgatrd der uyt~

yltft/t
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ftlefem Gefchitdcnipeit fal beliandigen. Ondertuf-

fchcn evenwel , hoor noch defè volgende , welcke

ick daer heb voorby gegaen. In 't Jaer chrifti 700. als

Rtderick , de laetfte Koning regeerde , was te Toltdo in

Spaenjeeen Slot , 't welck een feer lange tijd by veeier

voorgaende Koningen Leven was toegefloten , en

gedurig met ftercke yfere Grendelen bewaerd ge-

weeft. De gedagte Roderick liet het openen , tegcns voorleg

den wil van SildeSpaenjaerden, meenende dat'er een ging, gevon-

grooten Schat in verborgen was: Doch hy vond maer den ineen

alleen een toege/lnotene Kifl , en in defelve een D«fc/t , {"8^0£8e'

met d' Afbeelding vaneenige Mannen .zijnde Moo- spacnfch

ren en Arabiers; nevens eenGefchrift van defènln- siotj

houd : Wanneer dit Slot [<tlgeopend , enfijne Grendelenful- •

lm verbroken worden , dan mag i»en wel vafllijch gelooven,

dut dit hier afge/cbilderdc Volch Spanje overvallen , en

dit Ltnd innemen fal. De Koning bevond figh hier Welcke óók

over baven maten fèer ontroerd, deed het gedagte vcrvuldt is

Slot terftond weer toefluyten , en met ftercke grende- g**01"'*-

len wel verforgen : Doch korts daer na heeft d' uyt-

ftoom/Zdefe Voorje^gingh waeraghtiggemaeckt. Want

in 't Jaer 714. bragten d'^4rabiers en Saraceenen Ko

ning Roderick om 't Leven ; verdelgden den Sfaen-

fche* ^idel in een Veldilag, die geheeleaght dagen

lang duerde , en kregen alfoo 't gantfcheRijck on

der haer geweld. Abraham SauerinTheat. Urbiumdef-

crift. Lanfii Conjnlut. Orat. Contra Hifpan. (ag. 189. en

meer andere Schrijvers.

Yet diergeliicks , viel VROLYCK-AERT hier in, D> Inwoo.

werd verhaeld van d' Inwoonders des Landfchaps un s v]n

Hifpaniola ; te weten : Dat der felver Afgoden haer

Voorfegd hebben, eer noch dcSpaenjaerdeneensom J

America dagten , datfe door Vreemdelingen van hare
,,." ,§/•,, n i T^/- èffitnlJP'atn

Godsdtenflen Vrybeyd Jouden beroofd worden. Defe al |a/lg tc vo.

Vooffegging hadden hare Priefters infonderlingeRij- r«nvoor-

men vervat , welckefe maer alleen op treurige dagen fc^hd.

fbngen. Oock heeft den uytgang defe Voorverkon- • i

diging bcveftigd. Wolft Leftian, Memorab. tam. i. cent. . •• •

16 f*7'4" ^ Defe
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Hiervan Defe Inwooners van HifpanioU , vraeghdeLEES-

plegenfeop AERT daerby, hadden veelerley Areitos, of Liederen

"1"
welcke by den Dans , onder en op 't geluyd van hare

Trommelenen Trompetten, gefongen wierden.

Onder defelve waren oock Klaechgeftnzen , die op een

feer treurige wijs wierden uytgegalmd : En onder

de laetftc was een Voorfegging ; te kennen gevende ,

Dat de Machuakfchios , dat is, bekleedede Menfchen ,

in Hiffaniola aenlanden ; met fcharpe Geweeren der

TnKlaegh- Inwoonercn Hoofden en Armen affm ij ten j derfel-

liïdcttntc ver (£jn(jeren en Nakomelingen onder haer hard-

J**1^*' druckend Jock brengen fouden ; en dat van defe hare

Slaverny geen verlofling te verhoopen ftond. De

ftrutenfche Volcktren heeft het even fbo weynig gc-

feyld aen Voorverkondifingen harer ondergaende Vry-

Cntmaitt-1 ^ey^' Als G«<«»«*<««<<, Vader.van haren laetftenKo-

Ko"ni'ng van ning Athagualfa ,teQjiitoopfi}n Sterf-bedlag, heeft

T^-fivoor- hy, een weynig voor fij ne dood, aen de Standen des

ftgdd'acn- Rjjcks dit Geiprek gedaen : 't Koningrijck Peru,

l<oomft dct >t weick tegenwoordig den hoogden top en glantfch

SJ£'nJ""~ 1"1)ner Heerlij ckheyd heeft verkregen, is inwendig

wel vreedfaem en geruft , maer echter na by fijnen

Ondergang, onaengefien alle omleggende Volcke-

ren onder des felven dienftbaerheyd ftaen. De Goden

hebben, foo't fchijnd, beflooten, van uyt verr' af-

felegene Landen dit Rijck ecnen vyand te verwcc -

en. Soodanig een vreemd en ons onbekend Volck

heeft figh alreeds op weg gemaeckt. 'tSaldenover-

ouden Gods dienft uyt-royen , en een nieuwe hier

planten- Sijt dit Volck onderdanig ; want de Peru-

tenfche Monarchie fal met my , den twaelfden Koning,

Andere fterven. Daerenboven had de Duyvel al voor lang de-

Voorlegging fe volgende voorfegging gedaen: Als 't Geweft Ta-

^e* Du3' s' kunga fal opbarften, en grouwlijcke vlammen uyt-

werpen, dan lal Fer« onder een vreemde Heerfchap-

py geraken Erafmi Framifci Hifloriftben Kauchfaflts

drittertheil, tit.6i.ffg. 970.

Oo{kacrd; Wonderlijck , feyde VROOM-AERT , fpeeld de

desDnyycls Duyvel fijn Spel onder d' ongeloovige blinde Htyde-

M



tien. Gel ijck de Cbriflenen tot hem gaen om toekomen- in fijne

<te A"«ge» te weten, uyt misvcrtrouwen op God, fijn Vooiièggin-

Heylige Voorfienifheyd en Vaderlijcke Voorfirge, foo S011

blaefd hy de Heydencn in een vervloeckte Wieiwngieri^-

heyd (waer van oock veele Naem-Cbriflenenain vry Enwaerom

iiin ) om na te voriïchcn 't geen aenflaende of haer ïeelelocc-

* - Xji_ ir i i_ j j ken te weten
•verborgen is : Op dat hy alfoo gelegenheyd vond , om je toci,ó

met haer temeenfaem te worden ; (ïg Iel ven in aenfien mende din-

van Godtijcke Alwetenheyd bragt , en door de- gen,

Je Stricl^jh figh by fijne Slaven watt groots deed

aghtcn. * *-.

DeTapuyers, of Daboyers( vervolgde LEES- AERT) oe T»»«yn./

zijn Menfchen-eeters , met welcke de HolUndfche \n BrJ.ji

Generacl Ar^tffemhy , een Poolfcb Edelman, ihVer- öellenecn

bond ftondj want daer zijn noch vcrfcheydene an- "<"Je en eel

dere Miww in T.ripjl , dic^oock Menilhen vleefch '"**' Swf>

veeflinden. Deft ilillen noyt uytreyfèn , voordatle

eerft haren éoo/éwfiorfraedgevraegd hebben. Syftel-

Icn een goeden en een qiiciden God ; doch aghttn on-

noodig den goede» te dienen j wijlhy, ongebeden i

aen haer goed, en aenniemindquacddoet : Maer

de boofe God dood (na hare Inbeelding) al de gene,

van welcke hy niet geëerd word Dcrhalveh vleyen- Voorfeggeii

fr defen metbyfonder-grooteEerbiedigheyd; 't welk Jickmael

dien trotfen Geeft boven alles foeckt. Inibnderheyd 'ood:lnige

doenfe fulcks , alsiè toekomende dingen van hem dmSen>

tragten te vernemen. Even waerlijck , men kan niet

loogcherien , datfe fomtijds , doord' openbaring van

den gedagten haren boofcn God , lbodanigefaeckeri

Voorfeggcn , die geen Menfchelijke Voorweten-

fchap onderworpen zijn. Dit werden de Holtunderi

rlaer dickmael , ja byna daeglijck gewaer ; vVaer van -

ick maer alleen een Voorbeeld oftvvee hiei' fal ver- ke vóotwe-

halen. Deiè Tapityers verkondigden den frieffiheii tinfchap

RitmcéfteT Amaai* , dat fijrten Lieuteriant, en dan nietonaer-

noch een Ruyter , óp deii volgenden dagh door een "

Kanon-Kogel fbüden gedood worden. De gedagte

A«iW4 vcraghtede wel defe Voorfegging , maer

tentet wierdie vervuld. Erajmi Fraacijci Hijlorifthen

F
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Raitchfaffes dritter tbeil, tit. 61. /><<£. 968. Korts daer

na is noch yets anders gebeurd , 't welck ick hier niet

voorby kan gaen. De genoemde Generael had op de

Waervan Vloed Monguoape cenige Portugee^fche Schepen ver-

hier werden brand, fonder meer als een derfelver te behouden ;

t« ecdérféy z'Jnc'c rijcklijck geladen met Suyckcr en Wijn, oock

Voorbeel- voorfien met thien halve Karthouwen. Hy wou dit

den, Schip door een naeder weg naeen verfeeckerde Ha

ven doen voeren , en meende daer toe te gebruyeken

den dienlt der Tapuyers , wclcke onder fijn be.vel fton-

den.Doch defe begeerden geenffins haren voet daer in

te fètten , leggende , dat 't gedagle Schip een groot onge-

luckfou overkomen. D' uytkoomft heeft hare Voorfeg-

DeW»''-»*- gingbewacrheyd. Wantaendenlngang vaneen enge

tier, aldaet Haven ftiet dele Kiel lbo geweldig tegens een Klip ,

bejegend. ^at-|e met aues Wat'er in was te grond ging. Idtm Eraf-

mus Francilciibid.pag. 069.

Korteover- Dit laetfte Geval, lêyde VROOM-AERT , ftond.on-'

Weeging. der Gorfj toelating, in de magt des Satans , die'tge-

dagte Schip ligtelijck ibodanig kon voortdrijven of

ftieren, dat het tegens de Klip moeft aenloopen ; en

derhalven kon hy oock fijaeDienaers dit ongeval te

M . vooren bekend maecken. Op delblve wijs kan men

Duvvel dcfe k'£gen van 't eerfte , te weten van de Dood des Licu-

Gevallen tenants en Ruyters ( indien'er geen byfondere be-

heeftkon- kendmaecking Gods by geweeft is ) dat hy fulcks ve)•-

nen voor- moedelijck heeft voorverkondigd , vermits hy had

weten. voorgenomen 't Stuck Gefchuts foodanig te doen rig-

ten , of de Kogel foo te ftieren , td_atie dele perfoonen

fou treffen : En God hem daer in-ftfet verhinderende ,

om foodanige oorlaecken als ffjhe Regtvaerdigheyd

bekend zij n , foo is oock de faeck na fijnen wil uyrge-

vallen.

Andere Dat dien HelfchenBooIwigtjliet VROLYCK-AERT

Voorlegging figh hooren , meerendeel fijne Voorfèggingen op

dergedagte tvaerjchijnlijck vermoedenbouwd, en derhal ven oock

tuiniers. m-et weyniprnael koomd te mipen , blijckt uyt een

ander Geval met even defelve Tapuyers. Sy fcyden ,

dat de avllandm fouden komen op aen-een-gerpijc-

kerdc
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kerde Plancken over da Gragt der Portuget^fchc Ve~

fting, en oockdefelve veroveren , ter de Vyandenyttt

dacr va» gaeter /ouden worden, 't Eerfte wierd wel

vervuld , maer 't laetfte u as een leugen. rje Hol- Eenidecls

landfche Generael Aryjsftusky had foodanigh een wafraê'lti8 «

Acnfl.g voorgenomen. Dit was den verdoemden oclJóaen

Engel niet oohekent, derhalven kon hy fulckswel ' ' '''

«en fijne Slaven openbaren. Maer dat defen acnflag

geluckigfouiijn, ciaer van heeft hy maer alleen een

waerfchijnlijck vermoeden gehad , gegrond op

d'omftandigheden ; want d' uytkoomll heeft ge

leerd , dat het geen onbedrieglijcke Voorwetenfchap „

is geweeft. D : fortugee\en mierden de Hollanders ge- u'onftan-

nxtcr , eerfe noch over de Gragt konden geraecken, digheyd,

en fpeclden met grof Gefchut foodanig onder hacr,

dar de Tnpuyen , by hierin Dienftzijnde, overdiea

verfchricklijcken Donder verbaeft werdendc, gefa-

mentlij 'k wegliepen , en niet weer quanicn, voor

dat het Slot in de Morgenftond was veroverd. Idem

pag. <,68.

Wijl wy , vervolgde LEES-AERT , met defe Stof Seeckwe

beefiezijn, foo moet ickclit voljrsnde hier nockby- K1-''6"0''2

iT - i u r » f Vrouvt E-
voegen. Voor eenige Jaren heeft een Bdettene ,.^en

Vrouw t' Efeleit in 't Aerts-Srigt Mxezdenbur^ voor-

fegd . en gimlch eygenrlijck verkondigd , wat voor

eenverandering in 't gedag'e A^rrsbildom voorval

len, en hoe de Stad Maegdenburg foodanig verwoed

worden fou , dat by na d'eene Steen niet op d'andere

fou blijven. Stoltcrfobt van Ge{icbternptig.i<)~. Een Vporfeehd

wijl tijds daer na is dit maer al te mercklijck ge- ^''^ifn,.

volgd , en defe Voorlegging des 5itans niet als al te det Stadt °

feer •vervuld geworden. Defe jammerlijcke vernie- iv/jsjden-

ling befchrijf ick in mijne nu by na paütfch vol- i>«rf.

voerd zijnde ^4l%cnteent Hif}nrifeite Jaerboeckenviin al

ée Gidenckivaerdigfie Gefchietidiiffen des Werelds,f o Kerck*

lijcke als Burgerlijckc , of 't Jtter Chnfli 1 6? i .

Ik ben, leyde de Heer ADEL-AERT , voor defen Wat te hou-

in den waen geweeft, wameer d'een nt d 'ander A.c" 's vll'.

i '\ f /\ i de Voone£".
ye:s tnoght komen te vnnrjeggen van aenftsende .rjngct(.

F i Litnd- *
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Uativittit-

ftellers.

SSS.. GrootMftrifc!,

Land-fUgen, en de rervnlling&elroorfeggingben>aerl>e-

dede, dit fulcks gewiflèlijck moeit gr ichied zijn

door ingevingeens goede n Geefts , wijlde Duyvel geen

feekere kennis heeft van toekomende dingen. Doch

de nu verhaelde Gevallen brengen my tot een ander

gevoelci..Derhalven ick ookvooftaen foo vedaght

niet meer wil (Iaën op de Voorleggingen , Geftgtenen

Openbaringen der nieuwe Propbeten , Ichoon oock eeni-

Der Starre- nige der ièlver al vervuld mogten worden. Maerwat

kijckersen fullen wy feggen van degene, welckeuytde Starren

yet JL'eckers willen voorkondigen ? V&ndeKativiteit-

flellers, welcke uyt de t' jamenkoomingotafwijckingi

of tegenflelling der Dwaelflarren , en wa( fig meer daer

ontrend vind , in d' uyr als een Menfch geboren word ,

fonderlinge Befluyren maecken , en daer uy t gewiflc:-

lijck voorfeggen willen, war voor giluck otongeluck

dien geboornen in fijn leven ftaette weervaren. Dci-

gelijcks hoe en wanneer hy fal fterven j of hy rijd: of

«rwfal zijn, e. f. v.

In't\voord \yat fouden wy hier ontrent anders fepgen, art-

woordede LEES-AERT, als 't geendetfecr? onfeGod

feyde Jerem. x. z. Leerd den tvegder Heydenen niet , en

onfet u niet voor de Teeckeiten des Hemels ( namentiijck ,

Son, Maen en Starren, Gcn.i. 14. ) U'ijl/igde tieydenen

•Voor defelve onteltcn, te weten, wanneer uyt haren

loop yctsquaeds werd voorfegd. Gewifiilijck , mee-

re'ideel zijn hare Voorfeggingen leugen , hare meeningen

ydclbeyd, bare ivoorden bedrog. De Cbatdeers en Sabylo-

niers hebben inlonderheyil leer veel hier van gehou

den : Maer hoor hoe d-' tteere ( wiens de verborgene

jinggj, zijn) haer hier overbefpot: Laet nu obftnen
r> *' ,. . . r ,.. . 'j.

dieden Hemel waernemen , die in de Starre kijcken , diena

de N/furne Manen voorfeggen, en laetfe u verloffen van de

^ dingen , die over K komen fullen. Siet , fa fullen \ijn

als Stofpelen ; 't Vyn falfe verbranden , en Jyfullen baer

felven niet kannen weken uyt de magt der vlam.jcf. XLV r i .

13, 14.

te'enwer- Evenwel, wierp VROLYCK-.AERT hier in , ge.

ping «yt tuygd de Gitfl Geds van Mofes , dat hy rats tnderrve-

fen

des Heerea

zijn fooda-

nic;eVoor-

feigingen

ernft!g ver

boden.

Oodbopot

acChaiaeeri

over.



fen en alle Wijfkeyd der Egyptentren , Aftor. vli.ai, Afl.fii.

Onder welcke de Voorfegginguyi &e Starren de voor-

memfte was, En dit onaengefien is hy Go<fgaotfch

behaeghlijck , en een feer groot Propheet ge-

weeft.

Evenfoo ligt, gaf LEES-AERT heni fot amwoord, pat Mnfes

kond gy uyt defe Plaetsbcfluyten , dat de Heylige ervaren «as

Mofes een Toveraer was geweeft , wijl de Egypte- 'n Voorfcg-

ntcrs figh infonderheyd hier mee ook befi J hielden. g^nd? Star-

Di H. Geeft Ipreeckt hierdoor Stephanum van genot-

lofde \Vijsbeyt en Wetcnfchxf. D' ongeoorlofde ismaer

divttesheyd. Maer fchoon Wo/fj kennis had gehad

van d' oordeelende Starre-kijckery , wieverlekerd

u , dat hy defelve ofgebruyckt ot voor geoorlofd ge

houden hetft F Geleerde Marincn hebben wel kennis

van fulcke dingen , wtlckefeverfoeyen.Daer-en-bo-

ven , de Text fegd : Hy wierd ondtnvefen in alle W//j-

aeyd der Egyptenaren , te weten , aen 't Hof vanden

Heydenfchen Koning Tharao. Dit gefchiedede in fijne

Jeugd. Schoon nu onder defe wijsheyd oock de foor- *?j! N

Jeggende Sturre-kijck-kunde begrepen wierd, foo heeft [l^j w< tr

hy naderhand, van God geroepen fijnde, defeonge-

oorlofde konft verlaten, Abraham was voor fijne

Roeping een Hey den , Saidus ten Vervolger, maer

fulcks bleven fe niet na haer bckeeringh.

'k Sie wel , hernam VROLYCK-AERT » dat de Wanneer de

Starre-kijfkers haer met Wo/èiniet konnen verdedi- Voorfeggin-

gen. Maer ondertuflchen fiet men hire Voorfe'g- ^•d.fr St""

gingen dickmael waeraghtig werden , gclijck , on- re '

der veel meer andere Voorbeelden , genoeg geble

ken is aen den Vermoorden Koning tiendrick den

IV.

't Is waer, feydc LEES-AERT , fomtijds hebben 

'tGeflernt. Integendeel, alles koomd sf van, hangd Dnyvelde

tten , en werd volbragt nae 't befluyt Gods , die den Hand mee

Menfch een tijd heeh gcfteld wa« in hjfdgeboo- m 'r M?dl

F 3 rtn



ren worden, en oock een tijd wanneer hy fal/tor-

veH.'Pfal.xxx.i: itf.xxxix if.cxxxix: 16. /oixiv.

J?, 5".xvi : iz. Da», vu : .11. Pred. vu i : n.^3.

xvi i : 16". //f&r. ix : 17. Soo nu de Duyvel yets

.hier van weet, fulcks is op'eene der manieren, wel

ke voorhenen zijn aengewefen; en alfoo kanhy't

aeri fijne Dienaers bekend maken. Derhalven be-

gaen al defe voorleggende Starre- kijckers en Ceboorts-

' , 'uyt-rehenans een beymelijckt Tovery , 't iy wettem ,

't iy ontvettens : want oock onwetens kan men een

' Toveraerzijn. lek kan hier niet voor bygaend'aen-

Des Ko- merckelijcke woorden van den geleerden Koning

,T»i"So5rdccl •fac°*' vatl Enf,eii^d- Denieuws-gierigheydderGe-
'*° J '""" leerde (fegd hy) word ppgeweckt engevoeddoor

't geen Jck de School des Vnyvels noem. Dit isd'A-

flralogia ludiciaria ( d'oordeelende of Voorleggende

Va de Starre-kunde) , Want veffcheydene Mannen , ge-

voorleggen- raec'4t zijnde tot een groote volmaecktheyd in ge-

de Starre- leerdheyd , en noch blijvende feer dorr' van den

J«jck-kunJe, Geeft der Weder-geboptfe , en de vrugten des fel-

ven; alle natuerlijckc, dingen gemeen vindende foo

wel voor de plompe School-meefters als voor haer,

Ibecken haer felien een meerder naem te maecken ,

door niet alleen te weten den loop der Hemeliche

dingen , maer oock om daer door te klimmen tot

(ie kennis yan faken die toekomende zijn , e. {. v.

Jtctbi (des Konings -van EngclLwd) Demonologia , of

Onderechtin^ tegens de Tovery , pag. n,b. 'k Sal toe-

Werokmgli ftacn f jat God in de Starren etnige kragt heeft ge-

(}cr Statten. fegcj> in en ontrent andere ligchamen werckende,

gelijck men gewaer werd in Boomcn , Kru>dcn,

Bloemen , oock in de Ménfchen , als Waterfugtige

en andere: foo dat h:irc Jnvloeyingen , na d' orde van

den Schepper getleld, wercken ontrent de Gtfldtc-

tiiffen en ToevaUeil. Mier daeruyt te willen dcen

Uyt'tGe- volgen een bylbndere >Joodvvendigheyd»iesgelucks

ftcrnt volgd of ongclucks , des levens of des iterveus , der ver-

geen nood- hooging of verlaging , des Rijckdoms of der Ar-

wend.shcyd nwde : En dat jnsn uyt 'tücücrat, geiijdt 'tleU
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ve geftaen heeft in d'eerfte nyr der geboorte eens

Menfchen, feu willen befluyten, ja alsonfeylbaer

ftellen , hoe 't hem in de Wereld gaen ; wathsylof.

ooheyl hem overkoomen ; of hy een goede of qua-

d--, een eerlijcke of oneerlijcke, een fchoone of

leel ij cke Vrouw ren Houwlijckkrijgen ; wanneer,

waer , en op wat wijs by 'c leven weer afleggen fal , Van der

is te verr'gegaen, isgegrepen in de Regering en^l- Menfchen

vetenbeyd Gods , is een veifoeylijcke en de Chrijïenen ^i^j? ~

onbetaemlijckc faeck, iseen deelagtig-makingacn

de Sonde vznheymelijckfToveryen Wicbdtty. Laet

defe önbefonnene met den Heydenfchen Stneca feg-

gen : Uyt dtaligtm loof der Starren koomd allegeluck

ier Vblckeren; tn beyde met groote en kleyne dingen is 't Verkeerd

feodanig gelegen , alt een geluckig ofongeluckig Gefternt gevoelen

htter is opgegnen ; wy daer tegens l'ullen fpreken met "". en

alle H. Mannen Godi, dat geluck en ongeluckons $«•««

overkoomd na 'r Befluyt en de Beftiering des Almag-

tigen. Onifitigea ivy niet. beyde goed. en quaed vandt

Hand des Hteren. Job 1 1 . 15. Is 't niet de Heere , die _ . ,

geeft en neemd? Job i : n. li.'t niet de Heere die rijck bcfticrd Ge"

ntaeckt ? Proverb. x: 11. Is 't niet de Heere, die de lucken On-

Koningen affet , enoock btveftigd ? Dio. i i : zi. Jsniet geluck.

ten verftandige Vrouw van den Heere ? Proverb. xix.

3^.14 Is ' t niet de Meere , die onfe dagen beftemd beeft ,

by reien 't getal onfer Maenden is , die onfe bepalingen

gemaeckt heeft , n:aer over tcy niet gaen fullen ? job

xi v: f. Is' er oock een quaed in de Stad, 'twelckdeilec'

re niet en doet ? Amos 1 1 1 : 6. Arbeyden niet ds Bouw

lieden te vergeefs , foo de Heere 't Huys niet boiuvd"?

Pul. cxxvii : i.

D' oude Kercken-Leeraer *4uguftinns , feyde ^artin^Ht

VROOM-AERT , heeft d'ongewiiheyd der Geboorte- weerleght

peiling feer aerdig door een Voorbeeld weerlegd. In- de Voorleg-

dien, fegd hy , noodwendig moet komen 't geen gendeStar,-

de Wijs-geeren uyt de gcftalte der Starren aen wij- j^j'

fen, hoe koomd het dan , datfe doch noyt d'oor-

faken hebben konnen toonen , waerom de Twee

lingen il haer leven, in hare Voornemens, hande-

F 4 lingen,
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(jroot Ht/torfch fteuing.

Door de lingen , Geluck , Konften, Eere-ftaten, en andere

Voorbeel- dingen, tot 't Menfchlijck leven behoorende, oock

den van felfs in de Dood , malkander nier gelijck zijn ; maer

Tweelingen, mccrl.n^ee\ onder haer foo ten groote ongclijck-

heyd figh vertoond , datfe waetlijck met vreemde

in fommige dingen veel meer over-een-kooming

hebben ; daerfe doch te gelijck in 's moeders lig-

ciiaem onthngen , en dickmael in delelve uyrter

Wereld gekoomen zijn. Nederhand gaet hy voort ,

en toond dit in 't Voorbeeld van lacob en Efau. *4n-

5nflitius van de Stad Gods , -vijfde Boeck , caf. i . fn 4.

a oock even felfs eenige onderde Heydenen hebben

Seltf de Jefe Nativiteit-flelling , of Voorfcgging uyt deftand

bebbén'dc ^es ^cliernts in deGeboorts uyr , en des Mentenen

tlatmitc't- g'-'luck of ongeluck , leven of dood daer uyt te wil-

fteilingver- lenafnemen, voor oribehoorlijck gehouden. Dus

worpcni fpreekt'er Horatius van , Vorfch nitt na, of foog niet

te meten ( 'ttvelckeenhoogverbodeneSondcis) wat voor

ten eynd God my of u fal geven ; noch rekendfukks niet

na uyt de Babylonische Starre konft.

Voorouge- Niet alleen, vervolgde LEES- AER T , hebben ve-

oorlofd en Ie onder de Heydenen defe facck voor ongeoorlofc ,

Icugenagtig maer oock voor leugenagtig gehouden. Terwelc-

gchouden. jjer oorfaeck men voonijds ioodanige ^flrologns ,

Waerfeggert uyt de Starren , en Wttliyiteil-ftellert

in welbcftelde Regeringen niet beeft willrn gedoo-

ge'n. ^lulus Gellius noemdfe gierige t' ('amen krat-

fers , die met leugenen hun brood en gewin ioec-

ken. Tacitus beichnjftfe te lijneen Volckje 't welk

by matige lieden Ofgetrouw, en by de genei die

haer goede hoop maken , b;-drieglijck is. Tacittts ,

Demecfters terfteBocck, caf>. ^^. M. -Jgrippa , die ten tijde des

daer in ver- Keyfers ^itgKfli ie Romen Bouw- meefter was, heett

dreven, of &\\e ^jflrologus en Vóór-verkondigers uyt de Stad ver-

oocicaen't dreven. 'tSvIve hebben gcdien de Keyferen Tykerius,

faiHS' Vitelliui en meer andere. Ji oock een deel dc-

fer Lieden fijn aen 't leven geilraft geworden. De

Keyferen Diocletiatius en Ma^intiliaKus , oock Con-

Jiantiuus en lulitniis, hebbca defe Konft yerbooden ,
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en voor verdoemlijck verklaerd. 't Oordeel Eudoxi,

een Toehoorer van Plato, van de geleerdfte lieden ge

houden voor den voornaemften in de Starre-konft, '"

is dit gewecft : men moeft de Chaldeers in hare Voor-

fegging en Verkondiging van den tocftand eens ye-

gelijcken levens uyt den dag fijner geboorte geen-

fins geloof geven. Stolterfohiii Aenmerckangen ubér

Senecx Bitchlein vonder Gottlicher Provident\ , caf. f.

pag.ón.

Evenwel feyde de Heer AUEL-AERT , fchijnd het Of't Ge-

dat de Staet des Gefternts in de Geboorts-uyr niet ft«nty"s

weynig doet ontrent het Gemoed , 't Vernuf en de '°^-fmocd

Bewegingen der menfchen. My gedenckt by ye- enVernufdei

mand gelefen te hebben, dat de beroemd e Mannen Menfchen.

E,rttfmus , Melanchthon en Scaliger gebooren zijn ge

worden onder fbdanig een t'famen-loop des Ge

fternts, welcke Geleerdheyd beteeckend. En im

mers zijn dit waerlijck feer geleerde Perfoonen gc-

weeft.

't Is, antwoordede LEES-AERT noch vry fagter yoorbeei_

gefproocken , dat de ftaet des Gefternts in des Men- den van ee-

ichen Geboorts-uyrjetsfou betekenen, als dat het, ge- nigefeergc-

lijck eenige figh niet ontiïen tefchrijven , fulcks leerde pet -

fou n'ereken. Als men ineen geweldigehitte verbaef- nen'

de Wakken fchielijck liet opkomen, foobeteeckc-

neufe in 't gemeen Donder ; maer daerom echter

Donderd het niet altijdsdaer op. De Cometen betee-

kenen wel yets quaeds, maer wercken 't echter daer

om niet. 't Is waer, de Voorleggende Starre- kijc-

kers ftellen : Als de Maen in 't vierde Huys met de •

Drakeaflaert , en Venus , oock Mercurius met jufiter ,
in den Leeuw figh t' {amen voegen', lbo fal de menfch jjaserdcn

onder {bodan ig een ftaet des Gefternts gebooren , be- jofeft Sctli-

gaefd zijn met diep-finnig Verftant, groote Wel-^«r.

iprekentheyd en treflijck Oordeel. Sctliger nu is

geboren onder even {bdanig een gefteltenis der Star

ren in 't vierde Hitys ; en 't is feker , dat niemand

hem kan ontnemen den Lof, van foodanig begaefrt

te zijn gewecft. Vtolfmxus c-n Virmicas ftellen: Als Den groten

F f W«:
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Mmuriu! , Vtnus ; Lunet en 't Vrakenboqfi t' fameii

treden, dat fulcks een byibndere voordcring tot

welfprekentheyd geeft. Óp fulck eenRijcks-dagh

der lJUncten nam den leer vermaerden Erafmus van

Rotterdam lijnen ingang in dele Wereld. Doe Me-

lanchthoH gebocren wierd , vond Mercurius figh met

het Dr/tkenhoofd in den Wdtermtn in 't -vijfde Httys ;

't welck, na den waen defer Waerlèggcrs , groote

geleertheyd en voorfigtigheyd beteeckend, ja daer

toe byfondere bevordering geeft, 't Is oock blijck-

lijck , dit den gedagten Meianchthon beydc geleerd

en voorfigtig, is geweeft. Maer dat hy en d' andere

foodanige wareft , quam fulcks voort uyt kragt van

haer Geboorts-gefternt ? Geenflins. Want 't is im

mers ten vollen gewis, dat even op defelve uyr noch

meer andere Kinderen ter Wereld quamen , die noch

geleerd , noch voorfigtig , noch vroom , maer in

tegendeel Weetnieten , Sotten , Boofwigten fijn

geworden. Dacr-en-boven blijckt d'ydelhcyd van

dit geheele Werck oock daer uyt , dat defe Stunt-

rrroetelaen onder malkander oneenig zijn. 't Geen

d' eenc dus fteld , fteld een ander weer foo. Daer

d'eene gditck uyt re.kend , befluyt d' ander ongeluck

uyt. Den Hemel deelenfe oock niet af op'eencrley

wijs. Infmderheyd zijn'er vijfterley manieren van

yativiteii-ftcllivgen. i. Die van Abene\rn en Re-

gjomontanti!. z. Van Ptolemxus , Firmicus , Cardt-

nus , Scbonerus , eu der oude Starre-kijckers in 't ge

meen. 3. Van Camfunus en G*\tlus. 4. Van ^!-

dtbiitus , Johttnnes de Saxinig , en andere, f. Van

Lucits Gauricus. Elck van defe heett fijne Aenhan-

geis ; en den eenen verwerpt de manier der ande

re.

Maer, viel de Heer ADEL- AIRT hierin, ickbid

u geeft ons doch een Voorbeclt van den gtmeenen grond

waer op defe Lieden hare Voorleggingen uyt de Ge-

boorts-uyr en de gefteltcnis des Hemels in defelve

bouwen.

Gy zijt.wonderlijck niww'S-gitrig , antwoordedc
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LEES-AERT, waer by ick vrees, dat ( om op 't fag- op

fte te rpreken ) al een wreynigydelhcydis. 'kSal u eg- gebouwd is.

ter tragten te voldoen. Hare Regels, omeenHemel-

fcbe Geloorts- Figuer toe te richten , nemenfeuytde

Tafelen der Huyfen en Beleydingen ns. de Stellingh

van Aieneya en l'tolemfus. Ëlck van detvatlfHuy-

fcn des Hemels fchrijvenleeenbyfbndereEygenfchap

toe , op defè wijs. 't Eerfte Huys werdt genoomen

voor een algemeene voorbeduyding des menfchlijcken **« debe-

levens j voor een aemvijfer van gefondheyd offwak- ^„"'-"^f

hcyd , van de Seden des eerften menfchlijcken Ou- HuyS des

derdoms , en andere Eygenfchappen of Toevallen. Hemels,

't Vperd de Naem van den ^tngel', denHeeck, of de

Spits des Oriënts, den Afcendens , 't Leven , den Ha-

rpfcofus. Tot Mcdttvijfers heeft defen Horofcopus

( want dit is eygentlijck den naem van 't eerfte Huys N

onder deTeeckenen Ariei of den Ram, en onder'

de Planeten Saturnus ; die in dit Huys gcluckigh

en kragtig werd gehouden , indien hemd'onge-

luckige Starren van Mars , of der middclmati- En j,0c't fel,

ge Dwael-fterren Luna , Mercurius en Sol niet Ve fou rege-

verontruften. Want als Jupiter en Vems hem ren over ,

hare vriendlijcke Blieken toewerpen , foo toond ^Sf^

hè ( ick fpreeck nac den waen defer Nativiteit-ftellersl '

dat het geboorne kind een langh gcibnd leven fal

hebben Dit Hxyswerd toegeeygend 't gantfche Men-

fchlijck Hoofd en de Witte verve. • Mercurius heeft

daar in de blijdfchap. 't Heeft vijf kragten ofjierckten.

't Siet het derde Huys aen met het fcfde Afpefti

't vierde met het vierde AfpeS ; 't vijfde met het

derde ^iffeB lincks ; 't elfde met het fefde ;

't thiende met het vierde ; 't negende met het der- Gefonti,Cyt

de regts; 't levende met Oppo/itio ; d' overige met fwa).heyd, *

gantfch geen A/ffff aen. Defe Afpeftenof Aenfchou- zecdenen

wingen der Huyfen werden aengemerckt aen den genegenthe-

jfquator, niet 't aen Dierbiiys. Den Eerften Heer der den«

Tripliciteit of Driebeyd is den aenwijfer des Levens ; en

van den felven leerd men, waer toe 't Kind in fijn'

eerfte Jaren lult en liefde fal hebben, Den tweede»

geeft
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geeft berigt van 't Ligchttem , leven , cnfterckte in den

Mmlijcken Ouderdom. Den derden geeft met den

terflcn defelve aenwijfïag, en regeerd het eynde des

levens, 'k Wil de tijd niet verquiften , omdegele-

gentheyd van d'andere elf foo genoemde Huyfett des

Hemels te verhalen. Uyt dit eenefal men genoeg^-

faem konnen mercken d' ydelbeyd defer Voorfeg-

gers. Te meer noch, wijlfe onder elkander onee-

nig fijn , en fornmige niet Sattirnus (ais door fijne

koude en droogte de Natuer fchardlijck zijnde) maer

Litna tot een Medewijicr van dit eerftc Huys ftel-r

len.

Evenwel , feyde de Heer ADEL-AERT , is open-

baer, dat de Voorfeggingen der Starre-kundige niet

alken ontrent de Gemocds-bewegiagen , gexegenthede»

en ftaet des Ligchaems , aengaende gefondheyd en

fwackheyd ( want fommige fouden noch milTcliien

toegeven, dat d'Iovloeyingen des Gefternts in dit

ftuck yets fouden konnen toebrengen ) maeroock

felfs ontrent onverwagtede Verheffingen , tijdenmu-

tiier des doods, e. f. v. dickmael even juyftalfoo zijn

uytgevallén. 't Sou my aengenaemzijn in 'tbyfon^

der eenige Voorbeelden hier van te moogen hooren,

en ick weet , dat uwe geheugenisgenoeg hier van

voorfien is.

Geen belefen perfoon , antwoordedeLEEs-AERT,

fal ontkennen, dat 't geengy gefegd hebtmeenig-

mael gefchiedis: MaerondertuiTchen behoefd men

figniett'ontfien , rondelijcktefeggen , datd'I«A/4-

fitgen des Duy vels hier ontrent plaets hebben gehad ;

'rzy dan met of buyten weten vanden VVaerfegger

uyt 't Gefternt. In mijn meer-gedagt groot Hiito-

rifch Werck de Groote foomgaerd der uytgelejene Ge-

fchiedemffert verhael ick een goed getal foodaniger

Voorbeelden , onder 't woord Afhonomiain't eerflt,

en onder 't Woord Sitrre-kijckers in 't vijfde Deel '. Al-

waer ick oock aenwijs de heyllofevermeetenheyd

Ctrdttni , di- lig heeft derven onderwinden , felfs

ooien Saligmaccker de Htert Jefm een Kativittit te

fttlkn »
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(tellen, entefeggen. Dat al degene, wclckegeba-

ren worden onder foodanig eengeftalte, en ondct

fulck een lavloeying des Hemels , gelijck defdve

was tea tijde der geboorte onfes Heylands, nood

wendig aen 't Kruys gehangen worden , ofeenige

andere diergelijcke dood fterven moeten. Siewaer

dit heylloosVolck niet héenen loopt ! Dus werd de In den Hee-

Starren toej»efchreven de voorfcbicking van des Men- "««/?•

fchen Dood en de manier des felven. Maer wie heeft ^)"^e*ft*l-~

hem doch degeboorte-uyrdesHferwiCin/frgeopen- ien.

baerd , daer doch niet alleen defelve, maeroockden

dag, ja de maend onbekend is , en al wat daer ontrent

geftehl werd , maerenckele giffingen zijn ? Veeler-

ley aenmerckelijckheden ontrent de Starrekonft;

Voorbelden van ware en valfche Voorfeggingen

uyt de Starren ; d' oorfaecken , waeromfomtijds de

Starre-kun<iige de waerheyd treffen , en wat hier

voorts toebehoord, verhaelick daer wijdlopig, ge

lijck gy fultkonnenfien wanneer 't Werckvoldrukt

falzijn. Evenwel fal ick noch eenige dingen voort-

brengen.welke ick,indien mijne ge^eugenis my niet

bedriegd.aldaerheb voorby gegacn-fCeyfer Anafla/ius rjeStarre-

had by fig een (eer beroemd Aflrologus, genoemd Pra- tijcfcer Tn-

tlus, een feer groeten vyand des ChriftelijckenGods- rlmvooi-

ditnfls.Defea voorfeydehem,datfijne Majefteyt van Tcyd Keyfer

den Donder dss Hemels fou verflagen worden. Even AaaM"a>

hierom liet Anafta/ïus een (onderling Verwelffel voor

hem bereyden, waer henen hy (ig in tijd van On

weer begaf , meenende , dat hy buyten alle twijf-

fel hier wel bewaerd fou zijn : Doch te vergeefs.

Want al s op den negenden der Hoy-maend in 't Jaer

Chrifti Ji8. figh een verfchricklijcken Donder en ,

Blixem verhief, wierd hnaflafïus foodanig betrrecfd , de" Do„der

ijarhy uytd'eeneKamerind'andereliep, omfigte fougedood

verbergen, 't Onweer voorby zijnde, en na hem ge- worden; ca

fogt wordende , foo vond men hem dood op d' aerde 'r gebeurde

leggen. Dus wierd de gedane Voorfegging des Sta-re- oock'

kijckers Fncli vervuld. Gottfried ttifttrifcbe Cbromcit

fol, 414-

Vee-
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\Vatvoor Veellight, fcyde VROOM-AERT, heeft de Heerë

eenendcfen onfe God defen Eutychiaenfchen en trouvvloofea

Keyler Ana- Keyfèr ( een hard Vervolger der Regtgeloovige , te-

/?«/<»ƒ ge- gens j-jn Hantjfchrift , by d'aentredingdes Keyfer-

rijcks, overgegeven j waer in hy beloofde , 't Chal-

cedonifchc Concitium te fullen handhaven, en geener-

ley Nieuwigheden in de K.erch te fullen invoeren )

overgeleverd in de magt des Satans, omhemtedoo-

den na fijn begeerte; echter nafijnsfelfs befluyten

voorbeftemden Raed. De Duyvel nu foodanig ecri

geweld over hem bekomen hebbende , en voorne

mens zijnde , onder of door een Onweer hem te

dooden, heeft hem door fijnen Dienaerligtlijck de

Als Godve- man'er fyns Doods konnen laten voorfeggen. Doei

trumdaende ^e #«« eens tot hem feyde : Sie, al wat Job heeft ^y

magt des w uwe hand , alleen flrcck utve hand oen hem niet uyt ,

Duyve's doe was hy meefter gemaeckt over Jobs Goederen

overgeeft, en Kinderen. Doe wifthyoock, wat hy voorgeno

men had ontrent defelve te duen, en watde#«re

fou laten gefchieden. Derhalven kon hy door fijne

Slaven, Waerfeggers, Starre-kijckersligtlijck laten

voorkondigd hebben 't geen daer na gefchiedede ; te

weten , dat Jobs Soonen en Dochteren fouden ver

pletterd worden onder den Inval eens Huys. Job i .

Soo lande Il'^°- Ofoock, den Aflrologus heeft dit na fijne

boofe Geeft valfche Konflr gewaend: De Keyfèr heeft fulcks ge-

hem ligtlijk loofd met veiichricking en afwijcking van 't ver

doen voor- trouwen op God : Derhalven heeft de Hem fijne

h<e'm<SlWaC Overgeloovige vrees op fijnen Kop doen vallen: Even

overkomen. gel'jck fijne regtvaerdigheyd wel gewoon is een

kragt der dwaling te jenden de gene die de liefde der a>aer-

heyd niet hebben aengenome» , (-p datfede Leugenfouden

geiaoven, i.Theff. n: 10, n. Als derhalven de Starn-

kijckers met een groot getal'Voorbeelden voor den

dag komen (even gelïjckdeQfiackfitl-vers metveele

Sneven en Zegelen) om daer uyt te bewijfen, dat 't

Gefternt kan voorberigt geven van de gcwightigfte

voor de Menichen verborgene dingen , foo fal ick

antwoorden: Indien eenigen .^JWogKJ in dier

gel ij ck«
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gelijcke Voorleggingen enckelijck op de Sttmn te

vverckgaet, foofilhy wel fomtij ds bygeval de Na- starre_|,;jc.. '

gel eens op 't Hooft raecken ( wantdiegeduerigin't kers zijn de

wild daer hcenen fchiet , fal nu en dan wel 't Wit gene gclifck

eens treffen ) maer meer als tbienmael liegen eer hy ^'jCpC,'n c

ternnael de reaerbeyd fegd : Alhoewel 't dan noch al ^'n > en'ech-

geen waerheyd gefproken is, even fbo weynig als ter fomtijds

yemand kan gefegd worden de waerheyd te ipreken 't Wit tref-

die loffelijck daer henen reld : Morgen faldeKoeren-

een Lam werpen ; fchoon oockfulcksby Wonder-

werck mogt komen te gcfchicden, gelijckverhaeld

werd dat te lerufalem gebeurde , korts voor de ver-

woefting van defe Stad. Ofindiend'Omftandighe-

den der faeckfoodanigzijn, dat cenfeckertronrken-

rat daer uyt befloten moet werden , fbo fal ick niet

fchrootnen te feggen , dat'er Dityvelfchelttblafingeu

ontrent zijn gegaen. Hoe nu de booiê Geeft toeko

mende' dingen kan voorweten , daer van hebben wy

alreeds gefproken.

Ick fie hoe langer hoe meer, vielVROLYCK-AERT spr^ci;-

hicr in , dat Koning Ucob de Starrekijck- kunde, voor woord inge-

foo verr' die misbruyckt word tot defèr-gelijcke worpen.

Voorfeggingen , niet ten onregt heeft genoemd des

Duyvels School en eerfle Leerftuck. Voormy, 'k fal my

wel waghten.hem fo na te komen. Die met de Nicker

Kandeel wil eeten , heeft een lange lepel van nooden.

Maer ick verwagtvanonfen LEES- AERT noch meer

andere Voorbeelden.

Om nu , hernam défèn , voorby te gaen veelerley Vervulde

oude vervulde Voorfeggingen , als , dat Theafcnes den Voorfeggtn-

Keyfer Mguflo 't Keyierrijck voorkondigde : Dat s^neTStamc*

Thrtfyllus den Keyfer T/ienat voorhield , wat gevaer ," jfkerfdes'

fijn eygen perfoon van hem te verwagten had : Dat ouden tijds.

de Starrekijckers den Kcylér J'itetlius voorfeyden ,

hoe hy op den eerftcn dcrWijn-maendom't leven

foukomen, en meer andere dkrgelijcke , fqovalt

my hier even in den fin , dat feecker Holfitinfch Edel- £en Hof

man, genoemd Dctlcuw Revenkluuse , Keylcr Kartl a,„ -ck ^ .

den V. gamfch eygentlijck heeft voorkondigü , hoe- delmau

danig
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danig een uytgang den Oorlog t iiffdien fijne Maje-

fteyt en Keurvorft lohaa Frederick van Saxen fou ne

men. Hier op gaet feecker Schrij ver fbo vcrr' , dat hy

derfuytlappen : Degene, welckemaereen middel

matige Wetenfthap der Starre-konft hadden , konden

fulcks ligtlijck befluyten uyt de Nativitcit-ftetlingh

defer beyde Vorften. Erafihi Francifci Eroffnete Lufi-

haus der Oker u»d NieJer-welt , pctg. 1490. D' Aerts-

Bifchop ^ngelo Catto heeft , na 't verhaél van den ver-

maerden GefchiedfchrïjverPhilippusCominteiis (by dcri

nu genoemden Era/mus Francifcus pag. 149$". ) den

Fran/chen Koningyoorfegd de juyfte uyr , in welcke

den Hertog van Burgtindien Jou fterven. Óock verhaeld

hy, dat Paus Pius de V. voorwetenlchap heeft gehad

van de Zeege der Cbrifltntn tegens de Turckea vopr

Lepantho,

Dat Monicke» , Bifchoppen en Taufett , vielVRo-

LYCK-AERT hierin, Ibmtijdsyers van toekomende

dingen weten, behoeft ons niet vreemd voor te ko

men, wijlfe niet felden goede genieënfcbnp met dé

Duyvtl hebben gehouden. In. 't Jaër 161 1. inGras-

maend is door 't Parlument van *4ix in Franckrijck

veroordeeld ; om in deic Stad levendig verbrand te

ivorden , Louis Gaufredi , Pfiefter tot Marcilün , die

in een afgrijflij k Verdrag met de Duyvel figgantfch-

lijck aen hem had overgegeven; en door lijn ' Af«-

blafingen een groot getal Vrouws perfoorien (waer

onder oock irtfbndefheyd was Magdalena de Man-

doids , Dochter des Heeren van Talud) als raefènd té-

gens hem verliefd deed werden , welcke hy dan mis-

bruyckte , volgens fijn beding met de bor>{e Geeft.

Onder d' uytvoering van fijn Vonnis wierd feecker

Edelman van eenen anderen verradelijck van agh-

terendoorftoocken; Een Jonckvrouw gewond, en

een Kind viel uyt een Boom dood. Even deiè din

gen had een Toveraer Gaufredi voorfègd dat gebeu

ren Ibuden, als men fbu komen om hem te fien ver

branden. Baxdartii Memorien i.detl, $.toech ,fal. 165.

Evenwel wil ick van defen Paus ( de Soon eens

Sühaep-
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Schaepharders ) fchoon hy een fèer hevig Vervolger jenv. fea

der regte Belijders Chrijli was , d' Inquifiiie in üpaenje groot Ver

dapper voortdrong , in de handelingen van diengrao- rolgcrder

/r» Bloedhond den Hertog van _4/A<t tegens de ge- O««»«/c*«.

iwaende Ketters in de Nederlanden een groot welbe

hagen had, en hem derhalven tot teecken vaniijn Heeftvoor-

goede genegeuheyd , een Degen en Hoed van f'eer Jjcnnis van

groote waerde fond , met vermaning; dathyallbo <jeNe<:rlaeg

9 , ' -: . ,._,6. ' , aetTarclitn,
Jou voortvaren ; de Koningin Elifabetb van Engel-

land in den Ban dred , en in dat Rijckgeerneeen

Onweer verweckt fou hebben , Gotifiidi Hiftorifche

Cbronica ,fol. 88ó. Evenwel , fegg' ick , wil ick van

defen Paus noch geen eygentlijcke Tovery vermoe- H .. ,

den, gelijck men wel met verfeeckertheyd kan gc7 Hoeren uyt

looven van andere fijner Voorlaten s macr veellie- <«»,wvei-

ver vertrouwen , dat dele gemeende Voorweten- drijven. •

fchap op enckele gilTing of 't leggen eens anderen

rullede. Sulck een goed gevoelen heb ick noch van

hem , om dat hy de Geejttijcke ferfoenen de Sodomie

verbood ; oock voornerhens was , al de Hoeren uyt

Home» te verdrijven ; alhoewel 't maer een voorne

men bleef, wijl'er niets opvolgde. Ondertuffchen sijneacn

echter moet hy in den Pauflijcken flaet nietfeeripe/ nierc&lijc-

geltefd, of dien Stoel niet/eer gofJ bevonden hebben, ke woorden

wijl hy fig nietontfigtefeggen: DoeickeettMonitt^^!1

tvas, hield ichmyvan mijne fiiligheydverfeeckerd. Doe ,s-,°e/

ick Kardinael wierd , begon ick daer tien te twijffelen.

N« ick Paus ben geworden, wanhoop ofvertrvijjjel ick

t' eenemael j Zechen Dnrchlancbtige Regenten-Saai ,p&g.

6^.

Hoe veel feldfamê Voorfeggingen ( vefvolghde vervulde

LEES-AERT ) den franfchen -Jftrologus Noftrodamus Vooricggin-

( geftorven in 't Jacr i f66.) heeft uyt gegeven , wek- gen van den

ke eerlt lang naiïjneDood ( veele oock noch by lijn '"'"»»/?*«'

Leven ) zijn vervuld geworden, is genoeg bekend. ^„° 'j**

Dat de Turcken Malthtt fbuden beftrijden , Cypren ,'

veroveren, by Lepantho den flracks gcdagten harden

flag ontfangen , e. f. v. heeft hy'duydlijck genoeg op

fijne wijs voorkondigd- Doch buyten twijffel is hem

G fukks

' 'VHS.
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In welcke

gewoone

manier des

Duyvcl*.

fulcks niet bewuft geworden uyt de Starren ten den

Hemel , rnacr door dien uyt den Hemel gevallen eens

fecr fchoonen £»jfl des Lichts , nu de fivarte Geeft der

duyftermi. Gelijck hy dan oock in al (ijne Voorfeg-

gingen de pewoone manier des Duyvels ontrent en

hy heeft ge- in fijn' Orakelen , of foo genoemde Godsfpraken ,

bruyckt de heeft ni ge*nlgd ; gebruyckende dickmael duyftcre ,

twijlTeligtige en op fchroeven gefielde woorden.

ffrmtk de IV. voorleyde hy in fijn' uytgegevene

Trognofticatien de Franfche Kroon. Nu noemde hy

hem Chiren, uyt welcke Letteren Henric te ('pellen

is; den Mendofiit , waer onder f'etidofme verborgen

ftück. Hy iou regens de Nnrlaris (door Letter-ver

letting lorrains , of LotharingfcheGuifen) de zeege

behouden , e. f. v. welcke dingen hnger als 10, Ja-

Ontrenten ren na Noftradami dood eerft gefjhied zijn. Ji de

in fijne OM- Mercure Francais op 't Jaer 1610. fegd : Geheel Franck-

<[ï,en. fijck moed bekennen , dat hy juyft had voorkondigd

al de Bejegeningen van defes Konings Leven, 't welk

beflond in £9. Jaren, 6. Maenden eneenige Dagen.

Ten tijde van den Saraceenfcben Koning Walid den

I. , die fig in Sjrien onthield , regeerde re Tatiris en

U'Z'Z ' ecn Satylon eenen Htgag , ontrent 't Jaer Chrifli Jfo, ,

fcergt011*" zijnde een gantfch grouwlijcken Dwingeland en

Èloedhond, Bloedhond; ja foodanig , dat hy, geduerende fijne

brengdhon- twinrig-Jjrige Heerfchippy , doordehanden (ijner

derdduyfen- geulen had doen ombrengenover de iioooo. Men

denvan fchen. Zijn grootfle lult beftond daerin , datfcyde

oln^tLe"1 Lieden met groote hoopen inGevanckeniflon deed

tcn_ werpen, en dier van Honger lietfterven. Op defe

wijs zijn jammerlijck gemarteld by de 5-0000. Man»

en meer als 300000. Vrouwsperfooneo. In 't Jaer

fijns doods liet hy een feer beroemd S:arre-kijcker

voor hem roepen , den felven vragende: Ofhyuyt

't Gcfternt oock kon bemercken , dat'er haefteeni-

gen Koning fou moeten flerven? Defe Waerfegge?

antwoordede: Dateewiflelijck, eer dit Jaer noch

Geeftcen ten eynd wasgeloopen , ren Koning, die den naem

Sturc-kijc- eens Hands voerd», de Wereld fou moeten ruym en.



Sdouw-Tooneel. ^ 99

Hitgtg wierd ftracks indagtig , dat men hem , eer hy |ter) jjj j,etn

toe de Heerfchappy quam, den Hond had geheeten , en fijne dood

macckte derhalven 't beiluyt, dat hy gemeend wierd. voorkondig-

Flucks feyde hy tot defen Propheet : Wijl ickdan j^™^"""
fterven moet, foo gae voor henen , enbefchickmy n;n<re_0<>

de Herberg daer ick mijn verblijf lal hebben. Dus liet '

hy afhouwen 't Hoofd des genen, die, een ander fijne

dood voorfeggende , fijn eygene ondergang uytdc

Starren niet had konnen bemercken, Gottfricd Hiflori*

fche Cbronicit ,fol. 467.

Niet beter, viel VROLYCK-AERT hierin ( is 't ge- jen andere

gaen eenen anderen Starre-kijcker , die figh vervoeg- starre-!<i jc-

de tot Johan Galeas , Hertog van Milten 5 (eggende ker , den

tot den felven: Genadige Heer , befchick by t ij ds Hertog van

r i ••!>«. T • i' > i Müaenfijne
uwc laecken, wijl t met uw Leven niet langfal (j00dvoot.

dueren. Hoe weet gy 't, vraegde de Hertog ? Uytdc feggendc,

t'famcnloping uwer Geboorts-ftarren > antwoordede

defen ; waer door de dood u vtferd gedreygd in uwe

bloeyende Jeugd. Maer , hervraegde de Hertog , hoa

lang fult gy dan wel leven ? Noch leer lang , hernam

den anderen, na uytwijlïng van mijn Gelternt. Nu

wel aen, borft Galeas uyt, op dat gy niet meer op H^cldC"!!

uwe leugtHagtige Propketm u mogt vertrouwen , foo hlven een

fult gy van ftonden aen fterven, en bevinden, dat de i~chandlijc'<e

Starren u niet lullen konnen redden. Stracksliet hy J

hem ophangen , en gaf hem alibo den loon fijner

ydele konden. Vulde Lnjlhofvan de irandtrlijckc Ge-

fchiedmifftn des Werelds , eerfle Soeck , Hiftor. 19.

P<*S- 87.

Yet diergelijcks, doch op een fêldlamer wijs, ging

LEES-AERT voort, is oock gebeurd den Wiskontle- voorfeghd

naer en Starre-kijcker ^fdet<trion. Defen wierd '

by den Keyfer Dotnitittno aengedragen , dat hy figh vell>

had dnderftaen te voorfeggeneenigefaecken , raec-

kende fijne Dood. Stracks liet de iCeyfo hem roe

pen, en vraeg'idc; wat hiervan was ? Defen loog-

chende niet , dit eeniqe dingen van hem vo.'rfegt

wraren , wekk<; hy voorficn had. Doe ontft: c.c de

grimmigheyd des Keyfersfeer geweldig , en hy fey-

G i <le
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*k tot ^en Starre- kijcker met een toornig gemoed :

fou ver- Nu wel aen ' W'J l S7 "we Konft fo° feecker meend

fchcurd wor- te Z'J° > f°° moet 87 my oock feggen , wat voor een

den j eynd gy felver fult nemen ? Afcletarion antwoordede:

Dat hy binnen weynig tijds van de Handen fouvcr-

fcbeutd worden. Op dat nu Domitianus hem befchamen,

'tWelck en fij ne Konll leugenagtig maken mogt, foo beval hy

datl f°idf °P k?' men ^em *'0<K'en'' fiJn Ligchaem tot (lof ver-

mcVrisver- brtDden , en daer na d' Afch begraven fou. Maerfie,

Tuld wieid. ,a's defes Voorfeggers Lijck in 't Vyer geworpen , en

'noch niet half verbrand was , viel'er onvoorliens fóo

een hevjgePlas-regen.dat den brandenden Houthoop
x t'eenemael wierd uytgeblufcht. Doe quamen de Hon-

den toeloopen , welcke dit half gebradene Ligchaem

verfcheurden en verflonden ; foo dat opeen wonderlijc-

ke wijs vervuld is geworden , 't geen defen Starre-

kijcker had vooiCe!*d.SHetoniusin'tLevtnvanDomiti-

iun,c*p. !ƒ.

Sutcks heeft Sal, feyde de Heer VROOM-AER T, wel eenigen N<i-

hyechtei twttcii'fttlltr foo onbefchaemd zijn, om te derven

uyt fijne feggen, dat defen ^tfclctariouujt fijne Tlanetendefe

Planeten manier van begraefiiisin den bityck der Honden,zï)ndc een

vÓetrfi°nnen enckelTo^"'' heeft koonen voorfien ? Is'tnietveel

hebben? meer gewecft een werck des Duyvels , foodanigeen

Regen verweckende , om te beveftigrn 't woord de

fes Starre- kijckers, uytgefprocken door fijne Inbla-

fingen, en alfooveeleMenfchen te bedriegen , door

haer een groot vertrouwen op dit (lag van Volck te

doen (lellen ? Of een regtvaerdig oordeel Gods over fij

ne vermeetenheyd en bygeloovigheyd ?

Anderdier- Hoor noch al meer, vervolgde LEES-AERT , niet

gelijckge- min feldfaem als 't voorgaende. Seecker Starre-

ral vaneen kijcker quam by Galeatiul Maria , Hertog van Mi-

Starte-lojc- ^fn> hem voorfeggende.dat hy Ibu vermoord wor

den van eenen fijner Onderdanen. Stracks vraegde

de gedagte Hertog , wat voor een eynd dan hy ( é'^4-

flrologus ) fou nemen ? En kreeg tot antwoord : Dat

een Balck hem op d' ofene Strtet fou dooden. Om nu

defen Voorfegger fchntmrtgd. , ja bloedrood te maken ,

foo
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foo beval Galeiftius , dat men hem 't Hoofd fou af- ontrent de

ilaen. Terwijl men, op dit Gebod, hem uytvoerde, voorlegging

viel een Thoorn terneer, eri verpletterde onder een van fijn ey-

fwaren Balc{ niet alleen delen Starren-kijcker , maer 8?nc dood'

oock noch cenige andere perfoonen. Erafmi Fruit-r

cifci Erojfntte Ltifthitus der ober and Kieder Welt , pag,

1498. uyt Wolfi Le£t. Memorab. torn. z.fol. fi8. De

feer vermaerde Deenfche Wiskonftenaer Tycho Brahe ,

heeft, doe hy noch te .Ro/?oc£ftu deerde, ecnonge-

luck beleeft, 't welck hy , foo hy meende , door fijn Oevermacr-

Ajlrologifchc Konft wel voorfien had , maer echter ?.*

niet kun ontvlieden. Om 't gedreygde ongeluck te

mogen vermijden, hieldhy fig dengeheelen (hem,

quaed voorfeggenden ) dag in fij ne Kamer befloten,

londer een voet daer uyt te fetten. Maer 't avonds

( 't was midden in de winter ) quam hy aen de Tafel,

meenende, dat met hexeyndigen vanden dag oock de

beo e t' famenloop desGcftarnts tegens hem voorby fou

zijn. Ondertuflihen geraeckte hy met fijneandere

Mede-Studenten over den Difchin een on^erwagt vo^n te

verfchil : Welcken twiftfoodanigh toenam , datlehebben.dat

elckander in de Deenfche Spr^eck voor de Kling uyt^ liem op fe-

daegden ; flucks opftonden, en na buitengingen, kercdag een

Mijne Grootmoeder ('t zijn de woorden des Schrij- °»gc!uck ^

vers, uyt wien ick dit rerhael) die defeTaehvel C'e8encn •

verftond , en even doe in de Keucken was, vermaen- i

de d'andere Studenten , datfe de twiftige terftond

volgen,en 'toogfchijnlijkgevaer verhinderen fouden.

Deïe hebben fulcks ter vlugtgedaenimaereerfe noch 't Welck

op 't Kcrckhofkonden komen , waren beyde d' an- h=m oock is

dere al in 't gevegt, en Tytbo had alreeds een flagh hoenauThV'

gekregen, vvelcke hemde Neus vin'taengefigthad figwajtcdef

•weggehouA'en. Dit heb ick mijne Godlaüge lieve

Moeder (vervolgd de gedagte Schrijver) feerdick-

maelhoorcn vertellen , wijl de genoemde Heer Ty-

choErithe, ter tijd als hem dit ongeluck bejegende,'

in de Koft gingh by mijnen Grootvader D. LHCAS

Backmeillerits , 'Suptr-intendtnt en Trofcflw te Roflock ,-

Siolterfobt v«n Gefahtcrn, ft^oó.

G } Wacr-
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Menfch'fn Waerlijck, feyde VROOM- AERT , hy heeft fijnen

tefchiedna loon gekregen ; en foodanige nieuws-gierige, ver-

haer geloof. meetcne , bygeloovige Lieden; welcke fïg atwen-

cien van de Voorptnigkeyd Gods , en haer toekomend

gelach of engeiuck dwaeflijck willen uytvorflchcn ,

werden regtvaerdiglijck gejtraft , wanneer God hacr

laet overkoomen 't geenfe fïch [elven vnorfeggen , ofhaer

van andere Ittin voorkondigen. GelijckcokSdw/gebeur-

iSW.xxvm de, doe hy de Toveres t' Endor vraegde van den uyt-

en xxxi . gang £jns Strijds met de Thilifynen. Billijck had men

tot delen Tycho mogen feggen : l/ isgefchiedgelijckgy

geloofdi.

Ander Even fbodanig , ging LEES-AERT voort , had men

Voorbeeld mogen fpreken tot feker voornaem Koopman te

fèeker'man Neurenberg ; die voor eenige Jaren fijne Naiiviteits

te Kemen- °f Starren-oordeel had doen navorflchen en opftellen.

tergh. Hier uyt vernam hy , dat fekeren hem genoemden

dag voor hem leer ongeluckig icu zijn. Om 't ge-

dreygde quaed te vermijden , lóo bleef hy in Huys.

Doen op den avond, als hy een Pen wou vermij

den, liet hy 't Penne-mes onverlïens uyt fijn Hand

vallen, 't welck een Ader lims voetsquam te tref

fen. Naderhand floeg het koude Vyer tot defe won-^

de, lbo dut hy daar over 't leven verloor. Hardsdor-

, fers Motd-gtjcbichti: tit. 17?. p<ij>. 6i i . Van JaCoLits

Jattkm S««- £(l>Htellartus , een voortrettelijck Starren-kundige te

telltrint. J'megh , Hof-genees- meefter van Keyfer Kudolfb

de tweede, werd verhaeld, dat hy fijne dood aght

dagen te voren geweten , en defelve , als gantfch

gewis , verkondigd fou hebben. Gelijck hy dan ook

op den thienden der Wmter-maend des Jaers 1^89.

In Leontr- (even den dag dien hy genoemd had) geftorvenis.

dutfirneif- Erafmi Francifci Eroffttete Lufthaiu der obtr und Nr'er

^enliarclv- ^er~a>^t ' f*&- H98- Die oock ter felver plaets ver-

IcncDood. J136^ "Y1 Korm. de Mirac. M««. dat Lconardus Thur-

ncijjer , een vermaerd Starre-kijcker , defgelijcks

fijnen keften dag fou voorweten hebben : Derhal

ven hy oock fijn Teftament vervaerdigde, en fijnen

Waerd beval , dat men hem fou begraven by de Pre-

di,
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diker-Monicken, aen de fijde van Albinus Magtm: }
Jt welckoock loodanig vcrrigt wicrd.

Waer blijft nuby defe Menlchen, feyde VROOM- Vermitjna

Ai.it T , de Koning Salomon, wiens gelijck in allt fuic. s tttijd

jvelettfchap en rvijjheyd 'voor hem op de \Vereld niet ge- regens de

Tfetjiis, en na hem niet komen fal, fclfsna't Getuyge- i-larcwoor-

nis Gods i Kon. n. 12. foodat//;we wijfbeyd strooier , ? •? ™"
l IJ- , n II ••!• l l S*.iiritt.

was, dan al die van t Oojien, en danalaen-itjaeydder

Egypienaren ( die vooral iigh in 't Gefternt oeften-

ticn , en daer uyt voorfeggingen maeckten ) \t die vij-

fer rvas als alle menjchen ( immeïs dan oock wijfèr

dan alle Starre-kijckers ) i K.on. iv : 30, ji. Waer

blijfthynu, fegick, ( of liever de Geeft Gods door En niemand

hem iprekende ) by dele Menfchen met fijne Spreuk d;n dag Cjns

Pred. i x : 1 1. Dm de menfck fijnen tijd niet rveei , £,e!ijck doods ka»

de Vifl'chen, dit gevangen werden met hei hpofeXet, en weelcn>

gelijck de Fogelkens , diegevangen werden met de Strick.

Wclacn nu, gy die daer fegd; ivy /uilen heden of wur

gen nu juich een Stad reyfen , en aldaer een Jaer over-

renden , Koopmanfchap drijven en winftdoen ; ichuon
 

uyv

leen leggen, ofgy leven en rijck worden, maeroock fchcopcii-

op wat dag en door wat Dood gy Jlerven lult, in 't b«'ni •

VtMtr , of in 't Vyct , of aai de Galg , ot op een Rad.

De woorden Sulomons zijn Uzer.N*tuerlijcktr-wijs kan

niemand den dag of demanierfljnsliervens weten. Ge-

fchied het anders , foo moet het boven-tialuerlijck toc-

gaen , te weten , door een bylbndere openbaring Gods ,

gelijck aen ~4aron en Mofes ; of door openbaring des Soo n,0(,t

Duyvels ; gelijck vermoedelijck ,, of wel buyten hu-r 't'lactfle

twijffel, aen Ibodanige Starre-kijckers ; offe oock vaft-gcfteld

fchoon niet wiiten, dat deboofeGeeftdchandin't worden,

ipel had.

Hoor noch al eenige andere Voorbeelden , ver- 5?°r';/f*'

volgde LEES-AERT. Onlangs vertelde my ('t zijn p^l'^nodi

de Woorden des Schrijvers , dien ick dit ontleen ) onlangs in 't

ecnwel-bcreyfd en fcer aenfienlijck Peribon , dat te leven,

G 4
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t,' terwijl hy fighaldaer ophield, waséén feer

geleerd Abt, genoemd Charle, boven-gewoon er

varen indeStarreenGefigt-kunde. De grootfle van

't Hof, ja de Koning f-'lver, waren dickmael met

hem in gefpreck. Delen voorfeyde veele dingen ,

Frifch en welcke vervuld wierden. Eyndlijck befchickte hy

getond fijn- al fijne laken , en nam fijnaffcheyd van alle goede

de,fterft Vrienden, frifch en gefond zijnde ; oockvandien

p«welckh P«fooo, die my dit verteld hecfc , even als ofhy

voorweten een verre reys wou aennemen ; gelijckhy ook deed.

iiad. Want ftrax daer na leyde hy figh te bed , wierd fchie-

lijck gamfch fwack , en gaf fijnen Geeft op binnen

't vierde deel eensuyrs. Men meende , door een

plotflijek neerfinckende Hoofd-vloed. Erafini Fratt-

cifci Ernffnete Luft-haus der Obcr-und-Nieder-Welt ,

Seldfaem f- ifoo. De feer vcrmaerde fJoogduytfche Wia-konfter

geval en de naer Jahannes Steflerus , begeerig zijnde om te we-

daeropee- ten wat hem fou overkoomen , hadoock fijne Ge

volgde dood boorte.Fi&l(er Opgefteld , en bevond , volgens fijne

rekening, dat een Keer-val hem opfekere dag fou

treffen en Dooden. Hy wift , dat hy een vaft ge

bouwd Huys bewoonde, en begeerde derhal ven op

den gedagten dag, die hem 't ongeluck dreygde,

niet uyt tegaen, om door voorfigtigheyd 'tgevreefde

onheyl t' overwinnen. Om de tijd te verdrijven,

noodigde hy eenige Geleerde Lieden by hem in fij-

vanden ne Kamer- Als nu, onder een matig omdrincken ,

^o"]»"«n &kere Twift redening over een faeck voorviel , eni

,v"/Z«"«in de goede oude Steflerus een fijner Boecken uyt lijne

Vajtfthland. Boeck-kas wou hielen , om den ftrijd daer door te

doen eyndigen , foobrack een Nagel in ftucken ,

en terllond flneg het fvvare gewigc der Boeck-kas

hem op 't Hooft, veroorfakcnde foodanigeen ver-

kneufing , dat hy op den if>. der Sprockel-maend

des Jaer lyji teTwiz^fKlljnenGeeftopgaf. Setkus

Cqlvifms in Ckronol. fil. 851. en uyt hem Zeilerius ,

Ander dier- StudftkrnktH erfler thcil , Epift. 1 3 . pttg. 3 1 . Soo h et ft

gclijckwon- oock raltntinus Xtbod de dood , vvelcke hy buy'teni

derüjckgc- hyys fagt t' ontwijckcn, bjmwis huj! gevonden. Hy
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was geenflïns de minfte onder de Starre- kundige ' val van V*-

cn had uyt de Navorflching der Hemelfche Teecke- £"!""' W*"

nen, foo als defelvc ftonden in d'uyr fijner Gehoor- ' '

te , gerekend , dat hem op fekeren dag een groot

levens gevaer dreygde. Hy befloötfig derhalven in

fijnHi-ys tcPadua, om dies te meer voor yetsquaeds

verfekerd te zijn. In eenige Weken lang gingen

Deuren noch Venfteren open. Vermits nu de Huer

noch onbetaeld was, foo argwaende d' Eygenaer, v;n(jen(je

dat hy fig had weg-gemaeckt : Nam derhalven ee- binncns

nige Gerigts-Dienaers tot hem , en deed het Huys huys'tgeon

openen. Binnen gekomen zijnde , vondmen N<|- hy daer buy-

tfldj ligchaem met veele wonden doorftoocken , en rfn meende

alreeds feer vergaen. Een geopend Venftergat niet j°^"c"

alleen waerfchijnlijck vermoeden , maeroockge-

nocgfame (ekerheyd , dat'er eenigen Moordenaer

door ingeklommen was , die hem om 't leven had

gebragt. £. Francifci Eroffiiete Lujl-baus fag. 1496.

Deieer hoog beroemde Genees- meêfter Petrus Leo- Devcrmaer

ttius meende uyt den loop der Starren voorfien te heb- de Lmitu

ben, dat hy fijn leven in 't water fou mgeteneyndi- kan defge-

gen. Aen d' eene fijde gelootdehy , 'tgeênhyuyt üjcksdcge-

lïjn Hemelfche Geboorte- Figucr figh felven voorfeyde. j"}"?jC.

Aen d' andere fijde fogt hy /Igh tegensongeluckte \\-atcr/ni«

verfekeren foo veel mooglijck was , figh wel nauw ont^aen.

waghtende voor alle Vloeden, ja oock voor'talder-

geringfte Slootje. Echter ishemeyndJijck/?/»ewf«

overkoomen, en fijne Voorfegging vervuld geworden,

wijl men hem dood in een Put heeft vinden leggen.

Rollenbagen Hundstagige Erquikflunde» erfler theil, pag.

ƒ«?•

Gelijckdefê, feydeVRotYCK-AERT, hareeyge- SecItereV*-

ne Dood haer felven voorkondigden , en d' uytkomft der voorfegt

met de Voorfeggingh over een is gekoomen , foo fijnen Soon

hebben oock eeiiige Vaders hare Kinderen geluckof. ^e Ga%>

ongeluck voorfegd , 't welck oock eyndlijck is ge

volgd. Johavr.es de Lignano , gehouden voor een

geloerd Starre-kundige te Milaen , verkondigde

lijn eygene SSQ» , dat hy ty 4e Galg fou gehangen

G f wor<
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En ccncn

hy/wJ'f

worden.

't welk bc

Trcflijcke

Reden van

loon

tiebruyclu

icgeiis'een

SurreUjc-

'

Diehcm

iccrgroote

Leve-ftaten

Toorlcyde.

worden; 't geen oock foo gefchicdede , fchoonhy,

om dit gevaer t' ontgaen , dengedagten lijnen Soon

had laten Studeren , en den Gecjiiijckenftaci in-lijven.

Johannis Wolfii Led. Memorab. torn. i.fol. 796. enuyt

hem E. Prancifctis, Ero/nele Luft-haus ftg. 1498. De

Vader van Paus Marcellus , die geregeert heeft ontrent

u 'ü Jaer '«"f- &yde, als een goed Starre-kondige, foo

^ac^ dit Kind hem gebooren was ; Heden heb ick

een Soon gekregen , die te Rome» wel Pausfzl wer

den, doch foodanig, dat hy 'tniet falzijn, alshy

't lal mecnen te zijn. D'uytkoomftheeftde voor-

fegg'r'g bewaerheyd; want hy wierd wel met een

parige Stemmen van de Cardinalen vcrkoorcn , doch

^ vcr^eug^e hem niet lang over defe Staet, wijl

. ^7 binnen i o. dagen tijds door de Dood van dtn

' Pauflijcken Stoel wierd afgeflooten. Torquemada int

vierdten Gcfprache der Hexamereon , ader fes Tage-\ci-

ten,pag. 419. Verfcheydene andere diergelijcke Voor

beelden zijn by oude en nieuwe Schrijvers tevin«

den.

Dele Voorfeggine van Staet , Eer enWaerdcuyt

deStarren, begon VROOM-AERT hier op , brengd

my ^ vo'gent'e 'n gedagten; 'twelckmeer diend

nagevolgd te werden, als ald'andere, dietotnoch

toe verhield zijn. Seker Aftrologm verkondigde een

feerGodfalig Man, uyt kragt van det'iamen-loop

der Starren in lïjne Geboorts-uyr , dat hy tot gro

te Eere-ftaten fbu opklimmen. Dien goeden Heer

dit alles aengehoord hebbende, vraegde de Starre-

Lijcker ? Indien 't God niet geliefde, dat ick tot defc

Aenfienlijckheyd fou geraecken , gelooft gy , dat

ick defelve wel fou konnen bereycken ? Neen , gaf

den anderen hem tot antwoord. Waer op delen an-

^rmael vraegde. Indien God begeerde , dat ick de

gettagte waerdigheyd fou bekoomen , meend gy

dat Starren of Planeten fulcks ibuden konnen ver-

hinderen I D' antwoord was wederom neen. Wel

dan , feyde de God/alige Man , f-ack u weg met al

uwe voor-verkondigingen. Nadien alle dingen

enckc-
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enckelijk hangen aen Gnds teil en voorfieitigbeyd,

foo wil ick my oock alleen gantfchlijck acn hcrn,

overgeven , Hy doe ontrent my foo als goed is in

lijn' oogen. Ztileri Unluft-vermiber , ftg. 410. ».

*79

'tSchijndechter,feydedeHeerADEL-AERT, na- Tegen-wer-

dkn de Voorfeggingen der Starre-kundige meenigmael P'nSh voor

foo gantfch juyft vervuld werden , dathet Üefternt „^.

waerlijck geweld moet hebben over 'tgeluckofon-

gcluck, leven ofdood der menfchen: Enderh^ven

kan 't oock niet ongeoorlooft zijn, daernatevor-

fchen; want de Starren zijn geen ioofeCeeften, maer

goede ^cheffetenGods.

Seg dan oockvry, antwoordedeVHOOM-AERT, Kortlijkbc-

Nadien de Voorfeggingen uyt het Vosfl-gejchrey [ foo antwoord

uytdrucklijck verbooden, als een gnutrel des htm», ^oore.e^ ,

•Veutcrn. xvin : 10. en aldaer gdteld onder de ry sluwedcn,

der Dkyvels-konftcn ] mcnigniricl foo juyft vervuld

zijn geworden , foo moeten immers dele Dieren

waerlijck kennis hebben van d'aenftaende Gevallen

der Menfchen; en dien- volgens is 't oock geoorloft.

daer na r' onderfoecken : Want doch de Togf/e» zijn

geen Duyvelen , maergoede SchepfeleaGods. Ick meen Welckcdog

niet , dat gy dit foud derven toeftaen , en derhalven de TCÊC"-

blijckt de Ipsheyd uwer Sluyt- reden. De verbor- *"£;" ^J.

l<nte dingen \ijn onfes Cods. Toekomende faken te ien tocftac».

willen navorfchen , is figh befondigen tegens de

Majefleyt , Foor/ïenigheyd en Almagtigbeyd Cods. En

in defc gelegentheyd kan ick niet iien , wat onder-

fcheyd daer is tuffchen de Toveratrs, of de Doodt, . .

en de Starren raed te vragen. De Starre kunde moet

men gebruycken tot»«/, geeniins tot Bygeloq/. Van

't geen'er feker in is , moeten wy ons dienen i van

't noch onjekere mogen wy op een behoorlijcke&ijidc w-acr toe

wterfchijnlijckfle fieckerheyd foecken te bekoomen. men de Star-

Maer van 't onbekende en -verborgene ioekoomende yet re-hundc

feeckers daer uyt te willen vatten , aengaendededin- {"oetp"

gen , welcke de roorfenigbeyd , Raed en tefliermg enUnictnmif-

G»4t cncklijck aengaeu , is een flagvantoveragtigc bruyckcn,

ver-
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verraetenheyd ; is de Starren de Taveraers gelijck

flclk-n , en by baer , als by Wacrfeggers , te gaen

t vragen, 'k Sal op uwe gedane tegenwerping noch

dit feggen. Indien de Starre-kijckcrs, 'tfybyge-

v»l , of door een byfondere Godlijckc toelating , tot

ftraf van d'ongeloovige haer geloofgevende Men-

fchen , of door een heymelijcke<i/tpefgj/c;&e afrecht-

Starre-Hic- &t**tfö>t Tovery daer ontrent gaende, eens dewaer-

fcers, eens de heyd feggen , iboliegenfe, even gelijck de Duyvel,

waerhcyd wel honderdmael daer tegens. Maer nadien LEES-

voorfegjen- AERT, door 't verhalen van foo veel -vervulde Voor-

dCelhoe^dcrt fe&S?n&en' 'n u een quaed oordeel verweckt, of im-

macldrci mers, fchoon buyten fijn oogmerck.'t alreeds in u

ttgens. zijnde quaed oordeel verfterckt heeft, foo fal fijne

pligt zijn, dit gevoelen weer om te ftooten , door

't by brengen van andere Voorbeelden , uytwelcke

kan blijcken de valfcheyd dtr Voorffggingen uyt't

Gefternt, en hoedanig leer veele daer door bedroo-

gen fijn geworden.

Kochee i Eerft, vieldeHeer ADEL-AERT hier in, moet ick

vervulde ^ noch een Geval van onfe tijd voordellen. Seecker

Voorfeggin- ^iftfonomus in Suytfcbland heeft onlangs in fijnen

gen. " ^ilmanach , en al foo ontrent een Jaer van te voorcn ,

voorfegd den dag, op welcken twee grooten Vorften,

welcke hy genoegiaem kenbaer maeckt door hare

Wapenen , by een komen , en met elkander dappere

Gefondheyds-teugen doen fouden. Dit is oock alfoo

gefchied ; en 't heeft eene vaa defe twee foo wel

behaegd , dat hy den Starre-kijcker fijne gunft en

Infonder- een goede Belooning aenbood. Oock heeft een Ge-

heydvande fternt-kenner te Milten in dit Jaer 1674. voorkon-

dooddes digd, dat dien dapperen feer vermaerden Franfchen

J-1?"' f-'eld-Overften de Hertog van Turenne in een Veld-

»*£ fla8 d« JaeriKSyj-. (al fneuvelent.en doodgefcbo-

' ten wor^en- Defgelijcks heeft eenen anderen in

den aenvang van defen onfen rampfaligen Oorlogh

voorfegd uyt de Geboorts-Figutr van een groot Prins ,

Jtsjaert dat hy in al fijne Ondernemingen ongeluckig fal

I675- zijn. Eraf. Frandf. Erofnttt Lvflhamf. i foo. und 1499.
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Belangende de twee -eerfte Voorbeelden , lèyde

LEES-AERT, wy hebben nu al dickmael vertoond ,

hoedanige daer op geantwoord kan worden. Wat ?c.Uyr v

aengaet dien groottn Prins , laten de Sonden des een groot

Lands , waermhyis, maer verbeterd worden , omprmsydcl

wekkers wil de Heere onfe God in tegendeel met de SeaSht-

Volckeren wandeld , foo datfe geflagen worden

voor 't aengefigt harer vyanden , en de vloeck koomd

over alles wat men ter handneemd, wat geld het,

of defè Vooffegger niet Ichaemrood fal ftaen , en of

de Hemeljche Geboorts-Figuer eenige kragtial hebben,

om dien Vorft ongeluckig te doen zijn. Miffchicu

lal oock de tijd leeren , dat fijne Voornemens niet

foo ongeluckig fullen uytvallen , als delen Geflernt'

Troptieet uyt fijne Nativiteit uytreeckend. Maer ick

koom nu tot 't geen de HeerVnooM-AERToprny J^yjnvat-

verfogt heeft. Paus Johanites den XXI. ( te vooren fci,e yoot-

Tetrus Hifptnus genoemd ) fèer uytfteeckend ervaren feggingcn

foo in de Starre als inde Genees- K.onft , lietfigte- uytdeSiar-

gens fij ne goede Vrienden verluyden , dat 't Geliernt ren'

hem een /eer litng leven beloofde. Doch vier Maendea

ddtr na fticrf hy , in 't aghtfte Jaerfijns PaufUoms ;

gelijck Velriow difqmflt. Mag. lib. 4. cap. 3.7. i. bc-

tuygd uyt Stella en andere Schrijvers. Keyfer Manuel Mm«A

heeft tot fijne fchade geleerd dat men eerft God, Keyfer vaa

daer na Veirnuf en Gelegenheyd in al fijne voornemens Gnakin ,

ten leyd-ftarr, niet de voort ofdeterugg-gttng, of aL-

lerley aentlichingen des Geflemts tenrege/vanfijn doeft

moet nemen. De Schepen des Konings van Sicilien

quamen hem trotlèn voor fijn oogen, endeZ,eeon-

vcylig maecken tot by Conftatttinofel : Evenwel derf

de hy fijnen Zee-voogd Conflatitinus Angelus geen

bevel geven om d' Anckersteligten, wegens 't by-

gelooviggefhaterderStarre-kijckers , maergebood Schicktal

hem teblijven leggen, tot datfe 'tuytloopen voor fijne Terne-

goed fouden keuren. Eyndlijck liet de Keyfer hem ^"ingen

weten, dathet nu tijdwas, omde vyandentegaen jer starre-

opfbecken. Nauwlijckswas de Son onder gegaen, kijckcts.

alshy een Tegen-bevel affond , onder voorwending,

dat
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Sotten.

Geflenst-Groot Fffflorifel SG<±?

feet leclijck

bediogen

dat het Gefternt fig noch niet geluckig genoeg toon*

de, om d'uytvaert re begunfhgen, want in 't oaef

der uytreeckenen hid men noch eenigequadege-

ftelteniflfcn gevonden. Dus moert •-'e Zee-voogd in 't

midden van fijnen loop weerreru£'g'keeren. Als

men nu al d' Aflrologifcbe regelen ^p 't vlijtigft had

waergenomen, 't uvtlpan.flcl des Hemels Jcorfr.uf-

Maer vind ^e^ • °P a''e Atttfchijningen en Tegenfcbijningen aght

f\ 7 daer door gegeven , ford ten laerften de Keyier hem malier

tenlaecften haeft orde , dat hy opfooeen ge loerade rijd fou in

Zee fteecken, want dan fou-ie Zeegein iijne hand

ftaen.Op dit gebod f.elde de VI .od voort, niet anden

denckende, als dar al de gtluckige Starren en guttftige

fUiteten methaer zeylden. Maer defe ^ftrologifche

Vfisfegging en vergefelling van 't goedeGefterntdeed

de Grtecken f ulck een voordeel , dat de Zee-voogd 't

oogeluck reghtin de mond liep. De Siciliaenfcbt Ga-

leyen veroverden fijn Schip , brengende hem met

al fijn Volck voor haren Koning gevangen. Erafmi

Frwcifci Eroffnete Luflhaus >p<tg. iyi 6, uyt Nieetas Cho*

ttiates lib. i. rtrum h Manuele Geftar. Soo gact het > alt

men opwaem kijckt, daer men voor hem neer bc-*

hoorde teilen.

Waerlijck, liet VROLYCK-AERT fig hooren, de*

fen Chriften Keyfer toonde fig niet een hiyr beter re

lijn als noch bedenfJaegs de Mabometanen in Afi<t.

My gedenckt, LEES-AERT.yetgeefligsdaervan ge

leien ta hebben in uwe vertaelde Wercken van de

Heer Bfwer ; en vermits ick vertrouw , dat de Heer

AUEL-AERT defelve noch niet in handen heeft ge

had, foo fa l ick hem yers daer uyt verhalen , wijl ick

weet, dat hy behagen daer in (al vinden, 't Meeren-

deel der Afüntn is foodinig verfot op d'oordeelea

der 5tarre- kundige, <iatfe gelooven , hic-rbeneden

niet te gefchieden , 't welck dier boven ( oen den

Hemel) niet fou gefchreven ftaen ; want dit is hare

d' oordeelen gewoone manier van fpreken. In a! hare voornemens

4ct starre- houdenfe raed met de Starrc-kijckers, en vertrou»

*.i)ckers. e ^'^ twec Heyrlegers gereed ftaen

ora

En w*s hier

in een deel

der Mtho-

mctatmtf-

zijn boven

maten fect

verfot op
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om re vegten , foo fullen fe fig wel wagten den Strijd

aen te vangen , voor dit een Starre-kuridige het Sahet

heeft waergenomen , dat is , aengemerckt en bc-

pield heeft het oogenblick , 't welckgunftigenge-

luckig feu zijn, om den Slagh te beginnen. Defge-

lijcks, wanneer noodig is een Veld-Overfte te ver-

kiefen, een Gefant aftefenden, eenHouwlijckte Derven

fluyten , een Rejrs aen te gaen, ofyets, felfsoock ?°«<>londer

d' alJergeringfte faeck te bedrijven , een Slaef te koo- „?£° "ld«-

pen, een nieuw Kleed aen te trecken j van dit alles minftetet

img niets gefchieden , (onder 't Befluyt van mijn band ne-

Heer deStarre-kijcker. Defe gewoonte is foo onge- mcn-

looflijck pijnlijck, en fleept fulcke gewigfige Ge-

vol gen na fig, dat ick niet kan bedencken, hoefefoo

larrg heeft konnen befhen. WantdeGefternt-reec-

kenaers moeten noodwendig kennis hebben van al

wat 'er gefchied en voorgenomen word , van de

grootfte faecfc af tot de kleynfte toe. 't Gebrurde nu

eens by geval, dat d' eerfte en voornacmfte A^ro-

logm van Cbncb-Abas , Koning van Terpen ( eeftor-

venin'tjierióip. ) quamrevenfrincken; 'twelck St'&frön.

aen 't Hof een ^root gerught veroorfaeckte , en de furie-kun"

Sfarre-kijckers leer veel van haer' oude geloofwaer- digedes Ko-

digheyd benam. Want vermits men wiftdat hy 't ningtovei-

was, die 'E Sahet , of degeluckigeuyr, aen den Ko- Ii0mcn>

ning en al de groote Heeren bekend maeckte, foo

verwonderde fig elck , hoe doch een Man, fo gantfch

ervaren , en die van tfederd een lange tijd aen andere

geluck ofongeluck had voorfegt, fijneygenonheyl

niet had konnen voorfien. Selfseenige, welckefig

uytgaven voorde verftandigfte , ftyden: Dat in 't ft

Fr<tngi(lan ( of Chriftendom ) daeralle Wetenfchappen

infond'erheyd bloeyen , dit Qagh van Volck by de ee"°n°„ckkt

Groote verdagtis: jadatfediergelijcke Lieden voor fijcke1!""!!-

Qp-ackfalvers houden. Dat men feertwijffeld.ofdefe deraghüngh

kennis oock op goede vafte redenen gegrondveft is. van dit veik»

Dat het wel een verfiering ofinbeelding fou konnen

aijn , of een Konftje, om figh by de Groote nood-

vendig te doen aghten > en deielve op eenigerley

wijs '
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wijs van haer te doen afhangen. Al defe Voorwer

pingen mishaegdcn deStarre-kijckerstenhoogften}

macr infonderheyd fpeet haer fcer 't verhael vaneen

laeck, welckegantfchrugtbaer was geworden, na-

mentlijck : Dat den grooten Chah-Abas by fijn

Vrouwen-huys een Plaets had doen graven en berey-

i- ^en' om eenThuyn daervantemaecken. Dekley-

Koning van ne Boompjens ftonden al gereed , en de Hovenier

Ver/lm, Cg' meendeft s' anderen daegs te ilillen planten. Doch

met fijnen des Koninghs Starre-kijcker , willende den wijlen

Starrc-ki je- fpeien > feyje > Jat men 't gunftig Sahet nïoeft waer-

^er i.r.ui_n nerHen> Qm Jgfejyg (jan te pooten , opdatlevoor-

fpoedig mogten opWaflen. Chah-^bas was hier mee

te vreden. DerhalVen nam de Starre kijcker fijne

Wercktuygcn, fagfijneBoeckenna; maecktereec-

kenings enbeüoot, dat men, ter oorfacck van defc

en gene t' famen en tegenloopingcn , 't werck op

ftaende voet noodwendig moell ter kand vatten. De

j^leefter Hovenier , die doemaels nergens minder

aen dagtalsaendefenStarrc-wijien, wasdoenmaels

ten^an een ^aer n'ct tegenwoordigh. Echter verfuymde men

Thuyn en met • met deièn arbeyd voort te gaen. Men groefde

denraedvan Kuylert , men pjantede de Boompjens. Chab-Abas

dienKloec- felverfteldede yederop'fijne placts, op datmenfbu

kaert vol- niogen fèggen ,,hy had defe Thuyn door fijne eygene

gende, handen geplant. De Hovenier 'savondst'Huysko- \

mende, verwonderde figh niet weynig , dathy't

werck gedaen vond. Dochfiende , dat fulcks niet

gefchied was op de van hem beraemde orde , maer

dat een Abricoos ftond daer een Appel ; en een

Amandel daer een Peere-boom moeftllaen , wierd

niet weynigop de Starre-kijcker vergramd, deedal

Werd daer denieuwlijcks geplantede Boomkens uytrucken , en

over van fij- leydele weer neer gelijckfe voor heenen van hem ge

nen Hove- fchickt waren geweeft, bedeckendeSe Wortels met

mcr' een deelAerde, om 's anderen daegs aen 't pooten te

gaen. Terftond braght men defe tijdingh aen den

Starre-Konftcnaer , en hy defèlve weer aen Chnh-

«4biu, die de Hovenier ftracks voor hem deed ko

men,
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men, hem met een feergrootehevigbeyd vragen-

de , hoe hy fig had derven verftouten de Boomen u)>t tf

te rucken , welcke hy ( de Koning ) met fijn eygene . eer uytge-

Handen had gepland ? Daerbyvoegende: Dat (ulck royd had

een geluckige uyr niet weer te treffen Ibu zij n j en

derhalven, dat alles door hem verdorven wa« ge

worden. De Kinckel , die vry wat Wijn van Chiras

had ingenomen , keeck de Starre-kijcker over dwars

aen , en grauwde hem al knorrende en vloeckende

defe woorden toe : Eillah, Billah ( dit is een gewoonen

Eed-fweer onder haer ) gy moet weleenfeldfaem Sabet

voor defe Boomen vaergtnomen hebben. Gy Voorjegger

vangelnck\ opdefcndag, ontrent ter Middagtijd , v;*/<befpot. '

geplant, , en van defen avond weer aytgeroeyd geworden'.

Chah-Abas defe redenen gehoord hebbende, begon

hertlijck te lagchen ; keerde den Starre kijckcr fij

nen rugg' toe, en ging weg. Sernier Xyfondere Uyt-

komfien, oftanede Veel vaa 't Vnhtul des Grooten Ma-

gols , ptg. fy.

Sommige Koningen en Vorften , feyde VROOM- °o*^I)jfn

AERT, foude men niet onbcquaem'ijck te gemoet ^A,"'»"! *

mogen voeren 't geen de trefflijcke Koning ^ilphon- oordeelvan

fus eens feyde : De Starren gebieden o-ver de Vjeafe ; de magt des

tuaer de Wijft over de Starren. Dtvafc Heeren moeten 't G«ft«int«-

•yjjn , tfelche veelvan de Starre-kijckers houden , wijl irijfe

Vorflen defeht billijck verachte». Tbiliffu; , Hertog

yan Milaen ftclde foo een groot vertrouwen op die

Volck, dat hy fander haren Raed niet reet allen ter

hand nam. Als nu de Floreutijnfche Gefant Antonius

Tuccius tot hem quam, en gehoor verfogt, foo liet y(,ii!/>filt

hy hem veele dagen lang wagten, eer hy hem 't fel- Hertog van

ve wou bewilligen , hoe dickmael oock den anderen Mi at,,, d«et

daerom aenhield. Eyndlijck verwittigde fijnen "icts fon^er

Starre-wroerelaer hem, dathctnuderegtetijd was, "

om 't verfogte gehoor te vergunnen , wijl den He-

mei nu in een goede gefteltenis fiond. Flucks liet de

Hertog den gedagten Gefant ontbieden , om voor

hem te verfchijnen , en lijnen laft af te leggen Doch

Tucdus weygerde te komen, en befpottede hem asr-

H dig
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Werd daer

over eens

fceftig be-

Ichimpt.

dig met defe geeftige antwoord : Indien 't Gefternt

tegenwoordig den Hertog gunftig was, ibo was 't

hem ( Gefant ) ongunftig. Erafrai Francifci Eroffnete

Lufthtus der ober und Nieder weidt , pag, 14.- 1 ƒ. Maer

dat nu LEES-AERT voortgae , in ons noch eenige

Voorbeelden van valkhe Voorfeggingen der Starre-

kijckeTs, uyt de Reeckeningen van derMenichen

Geboorts-uyr , te vertoonen.

My valt daer yet klugtigs in , antwoordede delen ,

van den vermaerden PhilippiisMelanchthon, niet al- •'

leen in de Godsgeleerdheyd, maer oock in alle vryc

Konften , infoncerheyd in de Starre-kunde , fèer be

roemd. Hy wierd eens van Landgraef Philips na Caf-

fel geroepen , en ging t' huys leggen by Dionyfïus Me-

laatier, de voornaemftc Prediker der gedagtePlaets,

en fijnen ouden leer grooten Vriend. Ondertuflchen

wierd hy een Kind van fes Maenden in de Wieg ge-

waer ; bekeeck 't ielve nauw , en feyde tot de Vader :

Heer Dionyfï'. dit is gewis een feer ichoon Schepfel j

God behoede en 2,eegene het : lek kan my niet ont

houden , van fijne Geboorts-Figuer op te ftellen. Als

nu Milaitder hem had bekend gemaeckt in welcke

» Kt Uelan- *^aS cn uyr dit fijn Kind ter wereld quam ( 't welck

jrj, de Vader in geftalte des aengefigts t' eenemael ge-

lijckvormig was , en derhalven van Melanthon voor

E een Soon wierd genomen ) fbo ftelde hy figh tot

fced, dat het d' uytreeckening , en fchreef dit volgende : Hy fal

in 'tfevende ten feer geleerd Man worden, met koogrvigbtigefaeckett

om^aea > en fïg mengen indeverfchillen disGodsdienfls.

Als hy nu 't gefchrevene begon overluyd te lefen ,

foo riep de Vader, Heer fkilippo ! 't is een Dochter , en

geen Soen. Doe wierden de goede Melauchthon een wey-

nigfchaemrood, doch feyde echter, na eenige tijd

ftil gelwegen te hebben : Soo fttlfe dan over den Man

beerleken. Maar , vervolgde hy, 'k wil haereen andere

Geboortï-beduyding ftellen. Defelvc vervaerdigd

hebbende , ibo liet hy fig aldus hooren : Sy fal niet

cud worden, maer in 't fevendcjaerflerven. IJaerby-

voegende: Htn Dionyfi'. indien i(k nu ftyl, foo 'sul

dc Godsge-

lecrde de

Stcrrekun-

digc Me-

lambtkan

Steldeens

opdeHe-

boorts-Fi-

guer tlcs

Kinds Dw-

Jaer fou

nerven.

Doch vond

figh bedio-

mijne
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mijnt Konfl valfch. Evenwel isfe levendig gebleven

tot in haer veerthiende Jaer, wannerfe door de Peft

wierd weggeruckt. Idem Erafmut francifcus ibid.pag.

- 15-04. 'k Wil nu niet leggen, of't delen Grooten '

' Godsgeleerden bttaemde , met diergelijcke X<t*ii'i-™j(i\^

- ttit-jielling om te gaen. 't Ligt deslmangeliumswas veerthiende

S «ioemaels eerit op uieuws beginnen door te breec- Jaer door de

HLt&en. Men had lig voornamentlijck geiet op de e^r- "* wlcrd

I "' betering van de mifbruicken des Paujdoms in 'tjluck der *cS-Selu*>t

Leen. Vericheydene andere dingen, in den tijdder

r duyfltrnis al mee in 't Chriftendom ingekropen , in-

I fonderheyd veel ongeoorlofde Vygeloovigbeden , had

men noch foo nauw niet onderfogt. Meert was men

beefig ontrent degrooffteKnoefien , inlonderheydiii't

Littherdom. Maer oudertuffchen lien wy dit hier uyt ,

vermits Melanchthan een voprtreffélijck Starre-kundi

ge was, hoe valt de Voorlegging uyt de Nativüeit-

flellin^ gaet , als de Duy vel de hand niet mee in 't

Spel heeft , en de Voorlcgger enckclijtk op den loop

des Gelternts te werck gaet.

Maer, feyde VROLYCK-AERT , gy hebt vergeten ^Vatvan .

te feggcn 't geen de gedagte Schrij ver daerby doet, jj0™™^^'

te weten , dat dit Dochterje van blelander op 't/ë- fchuldiging

•vende Jaer haers Ouderdoms in een fware Sieckte weid roor-

viel. Waeruyt dan 'tbefluyt werd gemaeckt, fchoon genend.

dit fevende Jaer niet haer UetjtewAs., foo is 't- haer .

echter gevaerlijck gewecft; en dei halven heeft Me-

lanchthon uyt haer Geboorts-geiternt een vyandlijck.

teecken leer wel waargenomen , 't welck ter genoem-

der tijd iijne wercking heeft verrigt, alhoewel niet

foo o»geWjc/>,alsdegoedeStarre-kijckerwel meen

de.

My gedenckt, antwoordede LEES-AF.RT, ineen Korte(,e.

ander voornaem Schrijver gevonden te hebben , dat antwoot-

evcn dit eygene Dochterje Melandn van een dierge- clingh,

lijcke Sieckte wierd acngetaft in haer vierde en iu

haer elfde Jaer ; lbo dat die van 't levende niet meer

aen -de gelleltenis van 't Geboorts-gellernt kan toe-

gefchrevtn worden, als dievand'suidtre. Waerom

H i voor-



Van de ge- voorfag de goede Melancbtho* 't gevaer-ran 't vierde

dagte tegen- Jaer niet foo wel als dat van 'tfevende, nadien 't eer-

werpmg en fte „jet mjn<jer was f ais 't andere. Waerom voorfag

jig°ng. " hy niet de fieckte van 't elfde Jaer, indien defelve

* "' noodfaecklijck van de Starren af hing; foofou hy

immers de dood niet op 't fevende Jaer gefteld heb

ben. De Starren dreygden'tjOt dreygdtn'ttiitt. Indien

ƒ<*> waerom befloot hy dood niet ioo wel in 't vierdt

als in 'tfevende Jaer , want nadien 't defelve Sieckte

Wat, foo moeit'er ook defelve dreyging der Star

ren zijn. En foo de Starren den toekomenden ftand

der Menfchen voorkondigen , en regetrtH , foo moe-

ftenfe oock gedreygd hebben de kranckheyd des

tlfdm Jaers ; waerom (lelde hy dan hare dood in 't

. fevende ? Indien nee» , te weten , datfe de fieckte van 'c

vierde en elfde Jaer niet hebben gedreygd , wat ftaet

is dan op 't Gefternt te maecken ? 't Is derhalven

feecker, datdefe Sieckte dcsfevenden Jaers foo geval -

tig en OHafhangig van de Starren is geweeft, alsd'an-

Valfch* dere 5 dat in dit ftuck ui de Ktnf vat Melaachthoii

aelTéen «"**ƒ<* »«, volgens fijn eygene gefteldeVoorwaer-

Franfdie de; en dat hy foo weynig feeckerheyd bier van gehad

Juffer, heeft, als de Starrc-kij ckers hadden, van welcke Cauf-

JÏHUS verhaeld, datfe een voorname Juffer in Franck-

rijck de Kativiteit Aeldea , en haer gewiflèlijck voor-

Ditfe een %den j Sy fou in 't Jaer 1 648. ten Houwlijck wer-

gewcldigh den genomen van een groot-magtig , geweldigh

groot rijck en boven maten fcbooa Heer. Doch ter dier

Houwlijck |jjj> a]s cauffiniu dit fchreef , was'er noch niets met

lou doen. ajjen yan geworden , onaengefien 't Jaer 1 6fo. al

reeds in vollen loop was. En (èeckerlijck , indien

defe Juffer haer op fulcke Voorfeggingen heeft ver- ^

laten , foo falfe nu wel bevonden hebben , immers *

foo feer bedrogen te zij a, als de gene, die in buren

Droom groote Schutten vinden waer van fy tvaetkende

niets te btt-ifjn. Enwaetlijck, hoe fouden wy haer

Statrelundi- gelooven in fulcke uytfteeckende faecken van dood

ftlfsm'de cn ^«"»i|rf«* en "«geluck , datfe in mindere din-

Yooivci- gen > ftlts in hare Voorfeggingen van goed of q**td

Hï'w
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\VcV ( waer ontrent fom mige , die anders de ffativi- hondigiig

tat-fttliing ten rollen verwerpen , 't Gefternt noch van goed of

eenige Wercking toelaten ) gemcenlijck foo befpot- qu*eawe'er.

telijck en taftlijck liegen. Tot verluftiging fal ick

een foet Voorbeeld hier van verhalen ; waerinoos

fal voorkomen een ronde en eerltjcke Bekentenis

van een voorntem Starrekondige ; die eens fommi-

ge Gallen in fijnen Hof had genoodigd , op wekken Befchejrde-

dagh bj in fijnen uytgegevenen Almanack goed "

We'er had voorfegd- Nauwlijcks hadden de genoo- ^:(

digde figneergefèt, of 't begon feer geweldig te re

genen» derhalven eenen onder hacr tot hem feyde:

Hoe is dit Heer ! Immers hebt gy heden fchoon

We'er in uwe Dag-rolgefet? Doch hy antwoorde-

de : lek maeck wel d' Almanacken , maer onfc Hee-

re God het We'er. ZtilmUnluflvertniker, ftg. 60.

». i.

Gj brengt my hier, feydeVROLYCK-AEKT, in Koningh

geheugenis een feer geeftig geval , 'twelck ickwil £»««<&

verhalen , om u eens te doenlagchen. Louis d' elfde, ^.L do01

Koning van Frtncbijck, had een boven maten groo- „ kf°i,eï "

te luft tot d' ^flrologia of Starre-kragt-kunde , en vin gOC(j

hield gemeenlijck een gantfch beroemd Starre-kijc- Wc'er Tet-

keraen fijn Hof. Op feeckere tij d wou hy 's anderen feeckcrd

daegs ter jaght gaen, eavraegde derhalven zijnen zl)n(i'»

^iflrologus , of 't ook fchoon We'er (onder Regen

fou zijn? Defen in fijne Dag-rol gekeecken, en 't

Sjiadrant in de hand genomen hebbende, antwoor-

dede: Dat de volgende dag feer fchoon, klaer enttil

We'er fou leveren. Daer op dan begaf fig den Koning Be5.ecf? "'"

na buyten } doch voor 't Bofch bejegende hem een „acr Icrd

Koolbrander , drijvende fijnen met Kolen gelade dooreen

nen Ezel voor hem henen, die tot hem feyde: In» Kootbrander

dien hy hem gelooven wilde , foo fou hy fig terftond vo°r On;

weer te rugg' begeven , want daer fou wel haeft een ^g"5*

groot Onweer opkomen van Wind , Donder, Blixem fchouwd..

en overvloediger) Regen. Sijne Majefteit veragh-

tede de woorden van defen armen Gefel , wijl da

ledeDcn van geringe perfoonen gemeenlijck genen

H J ingsng
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ingang vinden-; en te meer noch , wijl fijnen aen-

iïenlijcken Starren- Propheet hem van 't tegendeel

had verfeeckerd. Hy reed derhalvcn in 't Bofch , om

de Jagt te beginnen. Stracks daer na begon den He

mel te verduyiteren. Men hoorde verichricklijcke

oc Donderfl4&n , men fagh vreefliicke Plixemen , men

hcm'verwit- voelde ftercke Winden. De Wolcken trocken t' fa-

tigdeOn- men , en daer viel iulck een geweldigen flort-regen ,

wecrkoorat. dat oock felfs die dieplle Groeven als in een oogen-

blick tijds met water vervult ftonden. De Jagers

liepen gintfch en herwaerts , om dit hevig Onwe'er

ergens t' ontvlieden ; foo dat de Koning gantich al

leen bleef , en moeyte genoeg had , omfigielven

uyt Levens gevaer te redden. Eyndlijckquam hy ,

door-nat en gantich beilijckt , in lijn Vorften-Hof

Geeftige weeraen. 's Anderen daegs liet hy de gedagte Kool-

t men- r brander voor hem ontbieden, vragende, vanwien

fnraeck tul- .,_ , n t , ,- , fa -,,<,,

fchen de ge- hy de Starre- konit geleerd, or door wat middel hy t

dagte Ko- opgerefène Onweer voorllen had ? Defengattotant-

ninghen woorf. Dat hynoyt in de Schooien had gegaen , en

ïooibran- derhalven noch leien noch ichrijvenkon. Dochhy

•" had een Starre-kijcker in iljnHuys, die hem nim

mermeer loogh , maer altijd de vcranderingh des

We'ers, des Regens, en andere Toevalligheden be

kend maeckte. De Koning verwonderde iïg hoog-

lijck hier over -. en begeerde met een grooten ernlt te

weten , hoe defen „jftnlogfu geheten wierd ? Waer

Izcls voor- op de Koolbrander hem berigtede : Dat het iijnen

kcjnd'gen de Eifl was, dat lïjne Majelteyt den voorledenen dag

veranderng voor hem henen had iien gaen. Want , vervolgde

van tWe ei . ^ ^ als'er eenig Onweer voor handen is , iboileeckt

hy d'ooren om hoogh ; gaet veel langfamer als na

gewoonte ; begeeft iigaeneenigen Thuyn of Muer,

en wrijfd figh daer tegens. Vermits ick nu gifteren,

al deiè Teeckenen aen hem gewaer wierd , foo

waerichouwde jck uwe Majefteyt , figh niet op de

Jagt te begeven , maer liever weer na Huys te wil-

Tfluohtieh keercn. De Koning dit alles gehoord hebbende ,

bellnytvan verdreef iijnen Afirolfi£us van 't Hof. Integendeel

gaf
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gafhy den Koolbrander een treffelijcke Vereering,op dfn gant-

dat hy fijnen EzelgetrouwJijck verfbrgde, {eggende fchenHan-

daer benevens : Tafque Ditu ( dit was fijn gewoon- dd.

lijck Vloeckwoord ) 'k wil van nu voortaen genen

andere Starre-kijcker gebruycken , als alleen defês

Koolbranders Ezel; die fulck een goede voorkennis

van 't We'er heeft. Zeiltri Unluft-vertreiberpag. 410. w.

180.

'k Weet wel, hielddeHeerAuEL-AERT nochal Nieuw«te- J

aen, dat de Starre- kundige in hare Vborftggingen , foo jjenwopi», t

uyt <3e Nativiteit-reeckening als anders, dickmaelko- s>'"n'

men te miflèn ; doch defchtdd daer v»n is niet in 't Ce-

{ttrnt , maer in de niet-genoeg-btdrevenhtyd dcfer Mee-

fters.

De regte oorfaeck, antwoorde VROOM-A«T , is, Reghtcoor-

ten «ffigt van 't Gejtcrnt, om dat het n iets met allen „J^jjTJJ^.

doet ontrent die dingen, waerovermen'tfelveraed ^ótfttilirt

vraegd. Ten offtgt vandeNativiteit-ftellers, omdat foodick-

de Duyvel , gelijck wy nu al meermael gehoord mael miflèn,

hebben , de hand niet genoeg in 't fpel heift ; of , foo

hy dacr ontrent werd gebruyckt , om dat defe {warte

Geeft de faecken en uytkoomflen fel ver niet fêecker

genoeg weet. Want alhoewel ickgandchlijckvoor

waeraghtigh houde, dat veele defervoorfeggende

Starrekijckers en Haiiviteit - rttcktnaers geen m- Men kan

fgt of 'voornemen hebben om Toveraers te zijn , of Tovciy ple-

yets te doen door hulp van de Duyvel , foo kon- gen » fondet

nenfe echter omvttene Toveryen , of yets 't geen èen^ove"

Toveraghtig is bedrijven. Gelijck men Afgoderj raer te wjU

kan plegen, fonder infigt en voornemen om een At- icn zijn.

godendienaer te zijn. Daer is een ttveedtrley omgang

met de Duyvel, d' cene vretende, raetbemlligingh;

d'andere onwetende, fonder eygeittlijcke bcwilli°ingb ,•

en alleen ingewickelt in de dingen van buyten af; ge

lijck 'er dan oock is een tveederley verdracb met de

boofe Geeft ; 't eene opeubaer en regtdratts toe ; foo Tweederley

als de Toveraers op ellendige Voorwaerden en met omgangen

vreeilijcke Plegtlijckheden met de Duyvel ingaen.

't Ander verborgen en -van ter •yjden om , waer in men

»' , H 4 »«*
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t ' noch fiet , noch hoord , noch van eenig Verdrag

weet , lijnde alleen een bedeckte impickeling, welc-

kers daed ingegeven en toegeflaen werd; onpghibaerlijck

en dickmael buyten weten geflijfd door een Duyvel-

fchelVerckingh.

Deroorf Waerlijck, liet LEES- AERTÜgh hier hooren, ick

gende Star- ^ae ten vollen in dit gevoelen met veele.voortref-

re-kijckkun- lijcke Mannen , en onder defelve den beroemden ]»-

de ftaet tul- fefh Hal , dat de voorfeggende Starre-kijck-kunde en

fob"™' ftttiviteit-flelting » om daer uyt te befluyten fulcke
«uogh.C~ dingen als wy nu verhandelt hebben , ftaet in 't

" midden tuflchen Tover konft en Eedrog; van beydc

defe fchendlijckheden niet weynig deelaghtig zijn

de. Befpieders en Verraders geven figh gemeeqlijck

voor Vrienden uyt. Even fo doet oockdeDuyvel.

Tovery doet hy aennemen den fchijn van een Natuer*

'jlflrtfagifelie konfl. En gewiflelijck , d' ^flrologifcbe Nicntt>s-gie-

nieu-»s-gie- rifcheyd is een regre Koppelaerfier der Ttvery , deher-

^ghcyd is de ten allenxen bedecktelijck en onwetende daer toe ley-

iter'Sc^To"- dcnde.waer om dan oock Koning Jacob de VI. ( gelijk

yery. wy alreeds gehoord hebben ) defelve niet onbillijck

heeft genoemd des Vuyvels School. Dus vallen vele in

een beymlijck , ingnvickeld , ftom verbond met de boo&

geefteh. Seer gevaerlijck is derhalven , en onder

de Chriftenen niet betaemlijck de mening van Ibm-

inige, welcke foecken te beweren, dat de foodani-

ecGeboons~Figner-fleUingen, en roorverkondigingenuyt

tGefternt, gantfch niet quaeds is gelegen. Ja datmcn

daer op vryelijck mag agt nemen, als opfaecken,

GeTaetlijl<« &1? n'et a"een gefchieden kannen , maer oock ge-

mceningh fchieden follen. Henrick Schild Unterricht van Nativi-

vanHe;,*o.,« talen, fag. 36. Waer in oock Johannis Btytifta Hel-

enandeiej mant f-pgtof gaet, dat hy derffeggen: DcStarrtn

ncygen niet , maer dwingen. Derhalven ecnen , defe

woorden 'in fijne Schriften lelènde , figh niet ont-

fag te leggen , Dat dit redenen van een Hei-mond wa

ren.

Hierin, lèyde VROOM-AERT, weeck defen niet

af yaa 't Oordeel des Ctnatii Brtcwtufi , i c.S. by-
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gebragt van Vofftut , lib. i. deliol.ptg. fyi. feggen-

de: Soo yemand gelooft, dat de Sielen en menfch-

lijcke Hgchaemen aen de Scbicking der Starren zijn

gebonden , diefy vervloeckt. Waerby dan voorts ge

field werd , dat de Heydeuen en Prifciüiamflen foo fpra-

ken . Veele Oud-Vaders hebben figh oock eraftig te

gen dit gevoelen gekant.

Lijdlijcker , hernam LEES-AERT, is 't geen ick
by de Heer Eraftnits Francifciu dufdanig vihde voor- Gevoclcn

gdldJ. In jtk,ert maet m Chnjüijckf Befcbey- voornaem

denheyd houd' ick. vryelijck. wat van de Nativi- Schrijver,

ttit-jielling , indien men maer de Starren niet te

veel >. namentlijck. een Dwang en onweerflaen-

lijck. geweld , toejcbrijft. Niet leven of dotd , ge-

luck. of ongtluck. onfiylbaer daer uyt na navorf-

fchen ; figh daer Voorvrtefen , ofdaer of bouwen,

tn niet veel meer den Heere der Gefterntt

vertrouwen > noch figb een deugdfamen en voor*

figtigen wandel bevlijtigen wil. Want dat ye

mand de JVercIfing der Gemoederen , defgelijcks Of, tnho*

de laagte Jtjns levens en de gelegentbeyd fijnsge- »e«'dcNa-

luetf van de Starren , als gewiffe Profheten , be- te^ngh ge'

geerd uyt de vinden , frijs ick. niet , mtir beftraf ootloUtou

en verwerf bet veel meer , als een fondige Nieuws- zi)n-

fierigbeyd: Te meer , wijl menfulcks niet onfeyl-

aerlijck. uyt de Starren hebben , noch onbedrieg-

li\ck. weten kan. Die met Joodanig een Infigt heat

felven een Nativiteit laet ofrigten , begaet buy-

ten ttt>i;ffel een groote fonde. Maer die't Gefternt

ten dien eynde tvaerneemd , op dat by fijne of an-

derer Menfchen natuerlijckf Neygingen , en in-

fonderheyd de k?agt der Starren in ligchaemlijckf

dingen , mogt leeren kennen ( dogh maer vermoe-

dtlijck ) om dies te vtorjigtiger te wandelen j en

oock. figh tot foodanige faken te begeeven , waer ongêóoriofc

toe 't Gefltrnt hem een gefchicktheyd aentvijft , die « te houUen.

fondigd. t mijnt bedunckins , gantfcblijc\ niet.

H S ' Want
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Want of teel 't Gefttrnt gten Hier van onf« «il

noch van ons Gemoed is > noch de teerclyngen der

Gemoedtren 't Gefternt toe te fchrijven ^ijn * ha

moeten wy echter bekennen , dat de neygingen der

Gemoederen van de Starren afkoomen '. Waer

van daen het kpomd , dat den eentn menfch Jotii*

alifcb j den anderen Saturninifch is. Erafmi

Francifci Scbaububnen ander tbeil , f>ag. 1167.

Lijdlijcker en befcheydener, fegicfc, isditfijnge-

cn ovoT't voe'en j maer daerom echter koom ick met hem

ledflgte hier in niet over een. Wat belangd de Navorfching >

voorgcftelde om te leeren kennen de kragt der Starren inuyterlij-

{cvoclcn. )ff Ugchaemen, 'k wil daer niet tegen zijn, als men

binnen de palen der behoorlijckheyd blijft. Menbe-

vind.dat de Maen eenigfins werckt in T"lanten,Kntydeit,

Waterfugtige Menfchen , e f. v. immers na 't oordeel

van veele.alhoewel andere fulckstegenfpreken, Maer

ontrent het overige oordeel ick , met foo veel Godft-

J , lige Mannen, veel beter te zijn, figh t' onthouden

van alle Ntttivitcit-flellingtn , Gtboorts-rekemngen en

Voorfeggingen uyt de Starren: Wijlfulcksbeiwaerlijck

kan toegaen {bndereenig<«f»M«>«Ki Bygctoof, ongs-

oorloofdemeuws-gierizbeyd , gevaerlijcke gevolgen, ja

half to-verfche vaxr-nemingen, en alfoo niet fonderyiiwe

befondiging.

't-li niet al- ^e K*a«i defer tktvorfching , viel VROOM-AERT

leen ten vol- hier in , van dien Heer Erafmi Francifctn gegeven ,

lenonfeker, is van feerweynig belaag, maer vangrootgevaer. In

dien onfe Vtyghge» van de Starren afkoomfn , foo

zijn defelve in ons geweeft van onfe geboorte af,

en hebben met de Jaren fbodanig toegenoomen ,

datwy felfs defelve genoeg konnen kennen. Wat

behoefick door narekening te foecken ( en fulcks ge

vonden hebbende , fal 't noch maer vermoedelijck

zijn) waertoe ick genegen mogt welen, daer ick

, alreeds waerlijck in my lèlven kan vinden , hoeda-

t' «nemad nig ick genegen ben. Of is de Xeygingh van 't Ge-

ennodigh, ftrnt foo fwack in my , dat ick defelve niet kan

voe-
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voelen, fonder narekening uyt mijne Geborts-uyr«

fbo isdefe Stam-kragt weinig t' agten ; endemoey-

te van fulck een navoriching niet waerdig. Of fel

ick hier na de neyging noch eerit krijgen ? Soo heb

ick dan defelve niet gekregen door Invloeyitig van de

Starren in d' uyt mijner geboorte , en hoe kan men dan

daer van een rekening fluyten van 't geenfe in 't ttc-

kootnende fullenwercken ? Neem, dat yemand !ƒ. uyt >t GC_

Jaren oud is geworden , eer hy fijne Nativiteithet ft«m te wil-

opftellen. De Meefter -Jflrologus lal hem dan feg- len leeren

gen , of hy JovMifch , of Saturninifch , ofMartia- kenncn>

iifcb of l'enerifcb is. Defè fijne Veygingtn koomen

voort, gelijck men voorgeeft , vandeóVarreM, ge-

lijck deièlve ftonden in d'uyr fijner geboorte. Heeft

hy nu 15. Jaren lang gekeft, fonder te weten , of

hy gierig of mild, kuyich ofonkuyfch , verdraeg-

faem of toornig van aert is, enfalhy defe genegent-

heden eerit leeren kennen uyt de navorfching van

't Gefternt , ioo magmen hem wel fenden na 't

Huys der gecken. 't Staet oock niet weynig te vreefen , Waer toe

dat de Sonde vrelgaendegemaeckt worden, en oorjuek. '

nemen mogen door dcfenavorfcbing en 't daer op vol-

gende beflujt , om allerley fbodanige verkondigde

Begeerlijckheden in ons te verwecken: en alfbo oorfaek

hier door genoomen hebbende , boven maten in

ons wicrd ibndigende. Ditisnutenopfigtzianow.

Maer geen minder fwarigheyd is'er ten opfigt va»

andere. Want wil ick de natuerlijckt Neygingen vaa

mijnen naeften ( anders voor my verborgen) uyt de

Starren navorfchen , foo fal my mifichienvoorko-

men dat hy genegen is tot Hoerery , Dievery , Be- f

drog , Leugen-tael , Meynedigheyd. Voor eeneil door Natt-

foodanigett fal ick hem aenfien , ten beften genoo- viteit-rcke-

men vermoedelijck ; evenwel dan noch vermoedtlijck ; {

en, hoe nauw ick my oock hier ontrent mogt wag- (

ten, met een gedurig agterdencken, dat het foo is ,

ofimmers foo zijn mogt. 'k Sal my derhalven ( dit

fal dan de Caor/igtigheyd zijn , om dies te bthotd-

fumer te wandelen) vanhemontrecken, en my voor

d'inge-
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Vatmtcic-

Sonden. Groot tfiftorifch

Aen een

t'famcn-

tnoopingh

Tan veelei-

ley ionden.

i'ingebeeldede Dieveryen , Bedriegeryen, Verra

deryen nauw w»gten : onaengciien 't gebeuren kon

(want 't is maer vermoedelijck ) dathyopregt, eer-

lijck , getrouw en waeragtig was. Leyd nu hier ia

I» Ceh fel- n'et een *' famettknoolring van ongeregtigheyd , een t'/«-

ven fchuldig MKnknofpeling reëler Sonden , behalven de Sonde der

te maken. Nativiteit-rektning in figh felven ? Een onbehoorlij

ke onderfoecking na eens anders innigfle verbor-

genthedcn ? Een poging , om te weten d'overleg-

gingen en genegentheden van eens anders Hert? Een

/ onbetaemlijckenieuws-gierigheyd, en bemoeying,

'k fegg' niet met een anders doen, maer met fijn in-

ntrlijekfle verborgene gefleltenis J Een liefdeloos oor

deel over mijnen naeften , tegens de ware liefde,

welcke ( fonder groote gegevens oorfaken en blijk-

lijcke bewijfen ) nietquaeds denckt ? Eenboofe Ag-

terdogt , en alfoo eeniger maten , ja dickmael ten

vollen, een valfche Befchuldiging ? En dit alles op

een onfekere grond , op een bedrieglijckwiwoeJ-

lijck. ' tls een fware Sonde , een Agterklapper geer-

ne te hooren ; roaer foodanige lieden maken figh

willens tot Agterklappers, ja valfche, immerson-

gegrondede befchuldigers, indien niet aen andere,

immers aen haer eygen gemoed. In tegendeel kon-

nenfeeven foo ligt van een Schelm, een Dief, een

VéVrader, volgens defereckening. vertrouwen, dat

hy een eerlijck man is. Is dit niet fig in gevaer ftellen ,

om den regtvaerdigen te verdoemen, en den Godloofen

<vry teffreken , 't welck nochtans den Heere cengromel

M f

Hoe veel arger doen noch de gene , feydeLEEi-

AERT • welcke , gelijck wy alreeds gehoord hebben

- de Starren niet alleen een Xcyging, maer fclfs een

tiit-Jiêlltrt, rfituMgtoefchrij ven? En dan op defe Dtvang-neyging ha

re Voorfeggingen bouwen, 'k Sal eenigeweynlge

En wat voor Voorbeelden van haer Stellingen verhalen. Diege-

petfonen booren is onder de t' famen-koomft van Satumus,

"n Houi». ^d" en v'ems in 'c fift* ""y » fal een Hoer ten Houw*

bekeomen. Als F«w ^o Mimriiu befoeckt .
"

Aenwi}fing

van eenige

Stellingen
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in 't werd* W«yj, in de SteenbockeoKruft.foo&Wc .

den genen , die dan ter wereld koomd , even iooda- koomcn.

nig een fuyvere Deerne ten Wij f geven. De t' famen-

koomft van Jufittr, Mars en Vtnus in'ttlritndtHiyt

fchrijft men even 't felve toe. Wilt gy hier op niet let

ten, Heer VROLYCK-AERT ? wijl uwe Geboorte-uyr

is gevallen onder de t' famenloop van 't eerft ge

noemde Gefternt , indien gy anders den tijd my

reght bekend gemaeckt hebt, doe gy my eens ver-

haelde wanneer gy verjaren foud.

Schoon ick, antwoorde VROLYCK-AÏRT , een Buyten-

eerlijcke Dochter foufoecken te trouwen, wanneer fprong.hier

ick my in den Houwelijcken-ftaet wou begeven , ingelaft ,

foo kendmen echter de Hoeren aen 't Voorhoofd

niet. En wat fou ick daer tegens konnen , indien

de Starren my fulck eene nood-dwanglijck hadden

.toegelegd? Maer gy , Heer Planeet-Leièr, vreefd

gy niet fulck een danck tefullen bekoomen , als dien

Starre- kijtker kreeg , van wien ick u voor defcn eens

fprack ?

'k Heb, fcyde LEES-AERT meteenlagch, hier Tot een rer.

geen Vrouw voor , gelijck datwas, die gemeen- miecklijcKc

hjck , alcmen haer niet na haren fin praet , een Mand verluftiging.

vol fcheld-woorden gereed hebben.Gy zijt niet Booi-

atrt , rnaer Vrolijck-aen , die foo wel een boertig

woord ontfangen, als felver geven kond; maerick

fal voortgaen.

Noch foo niet, begon de Heer ADEL-AERT, ick Klughrigh

laet my foo ligtlijcknietaf-wijfen van 't geen VRO- vcihacl

LYCK-AEKT voor defenaenuverhaelde. Oockmy

moet hy vertellen, wat die voor een fchooneVrou-

wen-danck geweeft is.

Sonder koften of mocytt, liet VROLYCK-AERT , vandebe-

figh hooren, kan ick u hier mee gerieven. Seec- JeScnl"S

«_ i o n. i eens o. acre-

kere goede Sufter , quam eens by een voornaem

Starre-kijcker in Duyt/l<tud, doch die nu de Starren

niet meer fiet , hem biddende , dat hy haer , door

fijne konft , haer toekoomendegeluck wou voor-

kondigen. Hy gaf tot antwoord: Datfehemceti

ccni-
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hem wou

voorkon-

dighd heb

ban.

Met feckere eenigë kannen wijn, een gebradene Kapoen, eïi fbm-

goedeSu- . mige Rijcksdalcrs in geld moeft brengen; Dan wou

"er< hy de rnoeyte doen , om de rekening uyt hare Ge-

boorts-uyr op te maken. Dit gefchied , en fy ter

beftemder tijd weer gekoomen zijnde , foovraeg-

de hy haer , ofte oock wel begeerde , dat hy de ron

de waerheyd ibu feggen ? 't Beicheyd was , datlè

hem ernftig daer om bad. Hier op begon hy aldus :

Vrouw , 't ilet er feer feldfaem uyt. 'k Vinde niet

Welcke haer ajs fjoeren en R0even. 't Befte geluck is Tti£t-hnysen

geIu°k"Jan GeeffeKngh , indien men ligli niet byfonder nauw

koomd te hoeden Voor defefchoonetiiding gaffe

liem 't boedenbrood met dui'danig een Compliment :

Den Dief-hencker op uwen kop , gy leugenagtige

Guyt en dronckene Fun. lek ben een eerlijc* Wijf.

Een Schelm is 'tdiequaed vanmy fegd. De Drom

mel hael u en uwe Konft. 't Is maerenckclFicl-

. • tery en bedrog. Ach had ick mijn goed geld weer,

en gy de roede desBeulsopuwenrugg'. Metfboda-

nige vriendelijcke Ceremoniën is dit Paer van elckan-

dergefcheyden. Erafmi Francifci Eroffnete Luftbaus der

Ober und Xieder IWjit ,fng. i ff 7 •

Den Hertog ^e ^ecr AoEi- AERT lbetlijcklagchende,feyde:

vanfiirra Seecker , fis noch al van 't quaedlteflaghnietge-

eceft eencn weeft, wijlie hem^maer alleen fulck een vaerdige

ncmcjuaed- welfprekenheyd harer tong deed hooren. Andere

voorleggen- fou(jen frem we] je fcharpte harer Nagelen en 't se-

den Starre- , .. ,, . f. . fe. „ .r-0,

kijcker wigt harer vuyftmgen hebben doen voelen, aelrs de

Mannen fouden daer over wel in een boofe luym •

geraecken , en fulck een quaed-voorfèggende Starre-

kijcker een goede Knuppel ten Drinckgeld geven :

Gelijck dan dien ibo feer bekenden Hertog van Br-

n» den Nativileit-reeckenaer , die hem voorityiie , dat

met het blancke Liniael wel een node flreeck fou mo-

gen getrocken door fijn hooge ^en/lagen , een goed

stock/lagen ten Wnerfeggtis loon vereerde. Maer

Een eoed

deelftock-

flagen ten

uuuck-gc d. LEES.AERT gelievc den afgelhedenen draed weer

aen een te knoopen., en ons noch eenige andere Aftro-r

logifcbe Beflityten bekend te maecken.

9?



Op defèlve Wijs, vervolgde defèn , ftellendiever-

metene Dwafen -vaft ( die wat befcheydener zijn

fcggen , wacrfchijttlijck ) dat het Kind, by wiens ge-

boorte Lv.no. met M*rs in Scorfia is t' famen gekomen ,

niet in Echt is gewonnen , en derhalven, dat de Moe- rcif Bcfluy-

der een lightvacrdige Et cetera moet zijn. Deige- ica, ontrent

lijcks, als hy yemands geboorte de Maend of A*"""*• aran."**1*1*

SIATT' van d' Yfer-Starr' Mars qualijck werd aengc-

blickt, ibo moet men befluiten , dat de geene, welckc

defe Vrugt ter Wereld heeft gebragt, niet beter als

een Hoer ofEcbtbreeckfter is.

Rechte vonden des Duyvels , vielVRooM-AERT (lUgrevorb-

hierin, om door foodanige heylloofe Waer , ofom d«i3cD"y-

regt te fpreken Leugen-feggeryen , onder vreedfamc" '

Echtgenooten Archvvaen en Tweedracht te verwec

ken.

Hoor nochalmeer , voer LEES-AERT voort. Sol

f de Son) in de Waterman; Laait (deMaen) inde van, die die

Steenbock > S&turnus ( de Loot-ftarr' ) in de Leeuw en blind , flora

Kreeft zijn {eer ichaedlijck. Ja de kinderen welcke ^doof

ter wereld komen terwijl Samrnus fig in 't twaeIfde j^

Huys bevind , en met eendriefihijudeSoit, Maenea

M«« aenfchouwd , moeten blind zijn i ofdoof, wan

neer defe flaneet in 't /ë/ifc Huys midden aen den He

mel , over d' andere fUneten verhooghd , en met

Mars in Qjtadraet is. Met een gelijcke Itoutheyd oor-

deelenfe van de Gebreken der Tong, van de Vallen- Godte»»

j o- i ^ r r r • •• 11 j vcfmetcn-
de Sieckte, e. i. v. Ja iommige zij n vervallen tot de |,_jïan

verntetene Godloosheyd , datfè ook felfs de Godsdien-

fle» de Starren hebben o*<fe«por/>f»gernaeckt. Uyt de

. t' famenkoomft van Jupiler met Satnrnm , als de

hoogde onder de Planeten , fou de Joodfche Religie

zijn gefprooten. De Chaldeeurvfche , volgende naeft

aen de Hebreetuvfche , uyt de t'famenftooting vanja-

piter met Mars. Uyt de Conjuniïie van lupiter met

Sol ,£bu ontftaen zijn d' Esyftifthe ^fgoiery. 0ytdiex(j^

van lufiter met Venus 't Saraceen/che Wacn-geloof ; Starren on-

en met MercuriuJ, de Cbriflelijckf Godsdiuifl. Uytde dci»-oipeo

by een koomft van Infiter met LHM fon'tRijckdes^'

Anii-
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Antichrifs fijnen oorfpronck nemen. Maer defen ge*

heelen dag fou my tekort vallen, indien ickwjjd-

loopig wou fpreken van al diergeli jcke D wacshcJcn

en heylloofe flellingen der Oordeelende Starre-ki)'c-

ktrs. Wy hebben alreeds teveel tijds hier mee ver-

fleten; dies fal ick'eraffcheyden , met alleen noch

dit te fèggen , dat'er driederley flig van Starre-kun

dige ziju. Eenige onderwerpen fbo wel de Godlijckc

Driederley a's M'*fcbelijcke ml aen de Starren. Dit is een ten

flaghTan hoogden verdoemlijck gevoelen. Andere alleen de

Starre-kijc- Menfcbclijcke , niet de Gadlijcke. Seer beftraflijck is

ken. defe Dwaling. Noch andere ,beyde de Gadlijcl\e en

Menfcbelijcke wil van defe Dienflbaerbeyd vry kennen

de , fchrijven 't Gefternt alleen cenKeyging, maer

genen Dwang toe. Defe zijn de befcheydenfte onder

d' andere j maer echter niet vry van ongeoorlofde

Bygeloovigheyd , om de fagtfte manier van fpreken

te gebruycken.

GecnCAri- Noyt, feyde de Heer VROOM- AERT, behoord ee-

jttn behoord lig Chrifle* figtebemoeyenraetde Voorfcggtndt Stur-

fightebe- re-kijckers, om daer uytof hem felvenofanderege-

moeyenmet luck ofongeluck, dood of leven, rijckdom ofarmoe-

e VdcSta8 de te verkondigen , op dat hy figh alfoo niet maeck-

re iijckery. te tot een Wtrktuyg des Vuyvels, en de Menfchen figh

deed ftorten in een heylloofe forgeloosheyd of

ichaedlijcke wanhoop. Hoe gantfchdwaes zijn oock

de foodanige , welcke by defe vermetene Lieden

gaen , om haren toekomenden ftaet van defelve te

nemen. Want indien haer wat goeds werd verkon

digd, fy fullen figh daer over niet als met onfeecker-

hejd konnen verheugen. En indien wat quaeds, fy

d« gene die ^u"cn 'iaergtdueriglmcrtli}ck bedroeven , ofgeheel

hacrgeluck tevergeefs, of immers -voor den regtiten tijd. Soodatfe

ofongeluck ctigeluckig zijn, niet alleen als nu 't êngelnck^koomd ,

«illen voor- maer oock te vaaren, alsfe noch geruftnadden kon-

*eten- nen blijven. Niet weynigmael hebben dcfcFeorfeg-

Vngen veroorfaeckt , dat de Menfchen , om 't gc-

dreygde gevaer t' ontgaen , foodanige dingen figh

on dcrfton den , waer doorfe 't verderf regt in de mond

liepen. Yet



Yetfulcks, viel LEES-AER T hier in, Is weervaren

JeMarck-graef francifcus van SdtQes , Generael- d°°^

Leutenant over 't Krijgsvolck des Konidgs Fnatcifci TaQ Sa

van Franckrijck. Hooglijck wai hy aen defe Maje-

fteyt verbonden, wijl defelve dit fijnen Broeder af-

genomene Mark-graeffchap aen hem had gefchonc-

ken. Maer dien Dwaes liet fig brengen onder dea

jjlrologifchen tJ/trren « kovel. Eenige vermeetene

Starre-kundige verkondigden , dat 't/ww/cAeRijck

t' eenemael fou ondergaen. Gelijck nu fijne Wel- Sigh (elven

vaert van 't felve afhing, foowasoockfijnOnheyl fijneygen

in dat van defe Kroon ingewickeld. Hy beklaegde ^^P

figh derhalven dickmael tegen fijne vertrouwde hacld. b

Vrienden , dat het verderf van Franckrfjck , en te ge-

lijck van hem , voor de deur ftond. Defe overgeloo-

vige vrees wierp hem in vertwijffeiiag. En om niet

met dit Land te vallen , foo begaf hy fig tot A/W

Van den Koning , overgaende tot des felvenvyan-

den; maer tot fijn eygenealdergrootfteW; waer

van de Starren hem geen kennis hadden gegeven.

Himerfttfa Gefchichte von franckreich , fag.nó. Even Doorfulck

door defe Voorfegging uyt de Starren breng hd de Te°.StVrc"

Duyvel , dien Menfchen- moorder van den beginne ^"^m^

af aen , veele duyfenden van onnofele Kinderen in 't DUyvei tc

Eyland Maiiagafcar om 't leven; waer door dan dit ycrrigten,

feer groot Geweft , 't vrugtbaerfte onder den He

mel, feer weynigh bevolcktis. D' Ombyaffèn (foo

veel als een Priefterlijcke orde onder haer ) nemen

aght op den tijd der geboorte van yeder Kind. In

dien 't ter wereld koomd onder een gewaendongc-

luckig gefternt , in een ongeluckige Maend , dag , of

uyr, foo gevenfe voor, dat hy fijn Ouders vermoor- . , _

den , ofdoor fijn geheele Leven ramfpoedig , of tot \^J^^]^

alle boosbeyd genegen zijn fal. Raden derhalven varcitr reeie

den Vader , dat hy dit nieuw-geboorne Schepfêl door duyfenden

een Slaef verr' van 't Dorp af ineen Bofchfal laten vanonno-

dragen , daer 't van honger en dorft ellendig moet „Berden

verfmagten , of van 't Wild gedierte werd verflon- vermooi:i.

dcn.De jiMdfM«c»(ie»zijnby haer de Vaften-miend

I (Rom*-
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(Samabara) en de Gras-maent (Safari.) Voor on*

rtlHckit werd gehouden den ttchtftea dach in yeder

Maena 5 't laétfte vierde deel (Qfiartitr) der Maen ;

de Waenjddg en Vrydag. De ijuade ityren zijn de fooda-

nige , welcke werden geregeerd van een boos Viung ,

dat is , het Teecken eens bonfeu Planeett. Soo dat dit

volck byna de helft des tijds voor boofe dagen reec-

kend. Dafpers Befcbrijving der ^fticaenfche Eylandta ,

ƒ«/. f o.

Eer wy hier noch aflcheyden , lêyde VROOM-

AERT , moet ick dit leggen : Hoe t'eenemael bedrieg*

lijck defe navorfching des Gemoeds-neygingen , en

voorfegging vangeluckof ongeluck, dood of leven

uyt de Starren is , kan hier in blijcken , dat ick ver-

fcheydene perfoonen ken , welcke op defelveuyr,

en alfoo onder defelvet'lamenkomingdesGefternts

zijn geboren ; en nochtans is den eenen een geleerd

Man, den anderen een Sot enWeetniet; deneenen

vroom, den anderen boos j deienrijck, dien arm.

Uytdefeer ïckfelver heb;twee Neven, wekkers Huysvrouwen

" ' - '- nu Toor ontrent 10. Jaren beyde in even 't felve half-

vierdedeel uyrs verloftedea , en yeder een Soon ter

Wereld bragten. Das was hare Geboorte even-tijdig ,

en gelijck : Maer hacr Leven ist'ecnemacl ongelijck

geweeft , tot noch toe. Den eenen is , felfs van fijn

eerfte Jeugd af, van een gantfch ftillen aert , boven

maten verdraegfaem , een Lief-hebber van Geleerd-

heyd. Den anderen was, van dat hy eerft begon te

loopen tot op heden delen dag , gantlch woeft , fteeds

roet fijne Speelgefellcn in Gevegt ; een hater van

Schooien en Boecken , onaengcfïen al de moeyte.

van fijn Vader aengewend , om hem tot de Studie

te houden, gantfch oploopesd van finnen; een Suyper

enVloccker; die, tegens aller Vrienden wil, %op

, 2.ee begeven , en tegenwoordig op 's Lands Vloot on

der den Zeevoogd dtRuyter is. a . •

'k Moet'er dan oock noch dit byvoegen , vervolg-

in de LEES-AERT , tot befcbamingh aller Vetivittit-

Qpdefelvsuyr, j*byi«'tfclvcoogenblick,

«lat

vcrfcheyde-

ne Neygin-

een en uyt-

koomftca

Van twee-

derlcy perJ

foOnen.

1674-

Geboren

deftlvcuyr,
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dat onfen Utrecktfcben Moordende* ( wiens dood foo ;„ dcfeive

fchandigh , als fijne mifdaedfchricklijck was ) ter Stad.

Wereld quam t is oock geboren een ander my feer

wel bekend perfoon , eengantfcheerlijekMan, ge-

luckig door zijn gantfche leven s en van een waer-

lijck-godfaligen wandel, nu voor weynige Maenden

leer Chriftelijck op fijn Bed overleden. Indien nu

defe twee hare Naïviteit of Gehoons-Ftgntr hadden Enalfoo

doen opftellen ( foo fou immers de Starre kundige °nd« dcfel-

( by foo verr' fijne Konft maer encklijck op 't Gtflernt ^"^on-

fing, en de Duyvel fijne inblafiig niet daer ontrent dc°tven't

ad ) haer beyde defelve Gemoeds-neygingen , 't fel- felve Ge

ve geluck en ongeluck , defelve manier van ïeven eü ftcrnt.

dood moeten toegeichreven hebben , als beyde op

deftlveuyr, in dejtlve Stad , en alfbo of dtfelve breettt

der Plaets , onder deftlvc •verhtffingh des ^iffutits of

Hemels-hooghte, geboren j hebbendein hare Ge

boorte- uyr defelve Hemels- Figlier , defelve t' famen*-

voeging, tegenfleüin^enaenfchoutvingh. Ofindien dien

Aflrologus oen eenen fijn fchandlijk eynd , den an

deren fijnen eerlijcken uytgang had verkondigd ,

wie fiet niet t dat niet 't Gefternt , maer d'een of

d'andere Inblafing van de fwarte geeft hier ontrent

beefig geweeft rnoeft zijn» en dat dit beter "tover?

als ^ifijfologie moght genoemd worden. In 't Jaer Dcgccne

1637. den 30. derSlaght-maend, 's namiddaghs ten we[fi<e ge.'

i. uyren j o. minuten quam een Knegtje ter wereld boren wer-

in een voornaem , rijck en beroemd Huys. Yeder , den oudef

die maer een weyntg kennis heeft van de Nttiviteit- gewiende

flellMgb, fal moeten bekennen, da{ ter delen tijd fig

niet een eenige Planeet vertoonde , die cenige waer-

digheyd , uytfteeckenheydof aengenaemheyd voof-

beduydedc , fla de regelen defcr Sehijn-konft. D<J

treurige Stttttrnus beteeckende , na de gronden defer

Starre-wroetelaers , veel meer droevige ongevallen t

als eenige bevallijckkcdeit. Echter fag men in defen

Jongeling de blijcken van een bylbader geluck , van

een heerliicke geeft, van ongemeene gaven der Na- zijn dict-

tUCf. Hy Was , gelijck wy alreeds gefegd hebben, mael fe«

I l VUt
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geluckïg ge- van een voornaem , vermaerd enfeerrijckGeflagtj

» eeft. ° van een groot vernuf ; boven maten fcharpfinnig }

ongemeen Hoflijck, ja fèer fchoon van gedaente ;

voortreflijck in alle uytfteeckenheyd 5 een reghte

ipiegel aller Hof-deugden , en 't levendig Pallays der

Beleeftheyd. Keyfer KareldeV. heeft gantfch geen

voorname Geboorts-tceckenen gehad , waer uyt

men van hem yet byfonders had mogen vermoeden.

'tVclck Echter heeft Jhy de gantfche Wereld oorfaeckgege-

ven, om figh over fijne Daden te verwonderen, en

^em toe te vocgen ^en naem vandeGrooie. Soois

hy dan opgeklommen tot fulck een Hoogheyd en

Heerlijckheyd , door middel der Trappen , die niet 't

Gtfterat maer de GodtijckeVoerfienicbeydhem gebouwd

had. De Geboorts-uyren der Paufen Paulus de II.

^tlexttnder de VI. Julins de II. Leo deX. Clement de

VII. en Pitulus de III. waren gantfchlijck van geen

Edel of hoogh Gefternt befchenen j en evenwel is

den Pauflijcken Stoel haer ten deel geworden. De Ge-

fteltenis des Hemels, doe Francijcus Sfirtia , Hertog

van Milaen , ter wereld quam , was feer flegt. Echter

wierd hy geluckig herfteldin'tVprftendom, waer

uyt fijnen Vader Lttdovicus Sfortia verdreven was ge

worden. Wekken Ballingh Ludovicusin tegendeel

dfe'ondcr was geboren onder feer geluckige Teeckenen. Want

gcluckige Sol , Ittfiter , Mars en Ke»«j ftónden even doemaels in

planeten ter hun tygentn Huyfen ; en boven dien, Saturnusbcvond

Vooibeel-«Jen V

Vanver-

fchcydene>

hooge per-

foonen.

Wereld

quimen,

Zijn dick-

maclonge-

luckig ge-

weeft.

fig met de Koorn-ayr in fijne verhooging : Waer uyt,

volgens de gronden der Starren-bcduyders , niet an

ders als geweldig-groote Hoogheyd , Waerdigheyd

en Eere te voorleggen ftond : Daer hy doch door de

Verradery der fijne gevangen genomen en na

francktijck gevoerd wierd ; alwaer hy byna volle

ièven Jaren lang in een treurige hegtenis fitten , en

in defe rampfpoedige ftaet fijn leven befluyten

moeft. Erafmi francifci Eroffnete Lufthaus fag. ifiz.

De beroemde Starrekundige , dien de ged^gtc Her

tog geducrig raed vracghdc , beeft dit fwarc gugeluk

»yt
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uyt de Starren niet konnen voorfien. Want indien

hem 't-felve bekend ware geweeft , buytentwijffel

fou hy hem daer voor hebben gewaerfchouwd , ge-

lijck hy deed in alle andere dingen.

Seecker Muficant te Milten , wierpVR«LYCK- Ander ?66r-'

AERT hier in , genoemd Francifco di Mon\<t, had, doe beeld, van

fijne Moeder fig van hem ontlaftede , een treflijcke een Muficant

gunft by de Planeten ; en foo een hoog-toegenegene tc <Mll*n-

wenck van 't Gefternt , dat , foo 't na de reghte

regulen der Starre-kijckers had gegaen , hem de

Ttu/lijcke Kroon, immers ten minften een Kardi-

naels-Uoed, niet had konnen rniffen. Even wel heeft

hy 't niet verder konnen brengen, als tot op de Noo-

tm en Snaren, daer hy de Kolt mee moeft winnen.

Seecker aenfienlijck Eugtlfch Heer heetc roy ver-

haeld, als een faeck daer hy feergoede kennis van Ken Koop -

had , dat een Koopmans Vrouw te Londen , uyt haer mans Vtou*

Kraem -bed weer te voorfchij n komende , fig na een tc Londm.

Aflrologus begaf , om de Geboorts-Figuer van haren,

nieuwlijcks gebooroen Soon op te Hellen , en dan

uyt hem te verneemen , wat t' fijner tijd van hem

fou worden. DjfeStarre-kijcker, feer vermaerd in werd van

fijiieKouft, fijn Werckverrigt hebbende, feyde tot een Afirolo-

de Moeder: Verblijdu, uwenfoonfalfeer'üeréoojii^'"^001"
wórden , en door de guntt des Koniogs een van de leShd>

grootfte Ampten ckfes Rijcks befitten, waerdoor

fijn gantiche Stam in Aenfien en Aghtbaerheyd fal

komen. Sy wou den Voorfegger een goede veree-

ring doen ; doch hy weygerde defelve aen te nemen;

feggende : Hy had Loons genoeg, wij l hy te gelijck .

had veorfien, dat fijn Kinderen , door de bevoor- Soon feu

deriag van haren Soon , tot goede Bedieningen fou- verhoogt fou

dengcraecken. Seer forgvulüig koefterde de Moeder «orden , en

dit haer Kind op , als 't welck eens deluyftervan eengroot

haer Geüagt fou zijn. Tot de Jaren van kennis ko-

mende , lietie hem Studeren in de Rechten , om be-

quaem te mogen worden tot het Ampr , hem van

de Starren beloofd. Maei hy, die de Wetten fou Ice-

ren, leefde gantfch Wet-loos ; begaf fig tot luy pen en

Ij dobbql:
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dobbelen, hoereren en alle andere vuyligheden ; ja

ppck tot fteelen en roven , wijlby tot fijne fchend-

Wathitr l'Jcke Verquiftingen niet gelds genoeg van fijn Ou-

rin vervuld *^ers kon bekomen : Waer in hy 't oock fbo grof

ennietrer- raaeckte, dat , eer hy noch twintig Jaren oud was ,

Tuldwieid. 't eerfte deel vandeVoorfeggingderStarre-kijckers

vervuld- wierd : Want hy wierd waerlijck verhoogd ;

echter niet tot cengtootaeH/ïenlijckAmft, maeraen

dtGtlg: En quamalfoo te zijn, niet de /«j/tos maer

de fchandvlak van fijne Stam, regt anders als de bcr

drogene Moeder yoorfegd was. Vytpiijngtfcbrevene

jjj, Dusblijckt , fèyde LEES-AERT, al weer d'ydelr

bencenetïey ^eïd m valicheyd der Aflrolo^ifcbe Voorfeggingcnuyt

Geboorts- de Geboorts-uyr. En waerliickdedaeglijckkheer-

teken , maer vsrenheyd kan defe Starre-wroetelaers genoeg be-

n- fchamen. Wy hebben alreeds gehoord , dat vele

Menfchen eenerlcy Geboorts-teeckfn , maer echter een

cngelijck geluck hebben. Andere hebben feer vfrfchik

fande Geboorts-ttecketten en nochtans een tveit-gelijck

ongeluck. By voorbeeld: In de Lttfoigj'che Slag tuf-

fchen de Keyferfcbe en Srveedfthe , gefchied den 7,

derHerflt-maenddesJaers i6ji. bleven van d'eerft-

genoemde ontrent 11000. Mannen dood. Onder 't

KeylërlijckHeyrwarenB»)i</cée, Sf<ttnjntrden , It<t-

li*ntn , Kederlituders , Hongtmtrs , J'eiacken en meer

andere Natiën. Defe hebben gewiflèlijck onge-

Andere heb- lijckeftoro/co^e» ofopgang der Starren , enfeerver-

fchülcnde"" ^^l'ndc Gebnortc-Planeten gehad; fommigegantfch

<icboorts- geluckige, fommiget'eenemael ongeluckige ; fbm-

tecckener, mige middelmatige of gemengde. En nochtans

nuereen c- zijnfe al t'famen op eenen dag evenongeluckig ge-

weeft, gelijklijkhaer leven verliefende. Doedetoj-

ftrfcbe op den voorgaenden 10. derBloey-maend de

Stad Maegdtnburg veroverden , wierden doorVyer,

Water en Swaerd ontrent 30000. Stedelingen jam-

merlijck gedood. DeCe hebben meenigerley Ge-

boorts-Figuren gehad , en veele der felver beleefd

ecngcluckig , lang , geruft leven : Maerhaeron-

" geluk
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geluck is eenerley geweeft , en veele Kinderen zijn 't Welk »«-

ellendig verfmoord , wiens Plantten een hoogen -"""„j""

Ouderdom fcheenen toegefegt te hebben. Even 't vootbeel-

fclve kon men leggen van een Schip , 't welck met den.

veele menfchcn te grond gaet. VaneenKerck, wel

ke inftort , en al de daer in zijnde lieden verpletterd.

Van een Kruyd-Thoorn , die opspringende , ee«

groot getal perfbonen in eenoogenblickverflaet.

'k Sal hier noch by doen eenSluyd- reden van de

Heer Salimtfms , i n lij n fioeck van de Climafttrifche J&-

rat.

'k Sal dit in gedagtenis behouden , viel de Heer ^ Gelegemt-

ADEL-AEET hier in, wijl ick al over lang begeerig heyd opge-

ben geweeft , om yets van defe Trap-Jaren te hco.- vat tot ec»

ren {preken. T' fijner tijd fal ick u moeylijck vallen J?'pnïx

om verder berigt hier van. Nu moeten wy eerft af- GelF«* J

fpinnen 't geen op 'tRockens hoofdftaet. Cae der

halven voort .

Hy fegd , vervolgde LEES-AEET , Tweelingen Slujrt-rede»

gefien te hebben , gebooren onder eenerley Teec- »»" deHeet

leen, en ondereen gelijcken HortfcopoafStawen-tp-3"''"''1""'

gang; maer echter noch in gelaet, noch in grootte,

noch in verwe, nochiin Seeden , noch indenuyt-

feang des levens elckander gelijck. De foodanige

heeft hy gehad tot Broeders. D'eenewierd foo ilraks

van d' andere in de Geboorte gevolgd , dat'er nauw-

lijcks eenige tijd tuflchen beyden verliep. Ja ge- Genoome<

meenlijck blijven Eenlingen langer aenjen Dorpel (bovandc

ftaen. Indien nu , gaethy voort, deGeboorts tee- Tweehnge»,

kenen en Honfcopen van twee Kinderen , welcke

fbnder tuflchen-tijd te gelijck voor den dag komen,

ibo een gooot onderfcheyd met figh voeren , foo

rnoet men noch veel meer voor verfchillende hou

den de tJtttivitcit van een Kind , 't welck figh voor

doet met een gedeelte des Ligchaems, maer met 't

andere deel noch een tijd lang in d'enghte blijft fte- Alt v»n 4*

ken. 't Eene geeft fomtijds de Voeten voorüyt ; Kmdweo,

't Hooft en 't overige lijfblijft noch te rugg' in fijne

Herberg. In tegendeel vertoond fig een ander fom-

I 4
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yelckc lang

in de ge

boorte blij

ven ftekcn.

c

tijds met 't Hoofd eerft , en houd de voeten noch

een wijl tijds in 't verborgen. Dien-volgens heeft

dan fulck een Kind veele Horofcofeit. Een ander Ge-

boorts-gefternt heeft het Hoofd ; een ander de Borft ;

een ander de Voeten ; en derhalven heeft oock ye-

der lid des lighaems fijne byiondere Gevallen te

yerwagtéa. In de geboorte van Efau en Jacob hield

defen den anderen met fijne hand by de Hielen : Soa

dat defe beyde fpoediger ter wereld zijn gekoomen ,

als veele enckele Kinderen. Evenwel waren dele

Tweelingen niet alleen felver ongelijck van lig-

chaem en gemoed , maer oock de twee Volckeren,

uyt haer voortgekoomen , hebben figh verdeeld , en

zijn gantfch verfchillend geweeftn Seeden, Wet

ten en Magt.

MaerfeydeVROLYCK-AERT, op 'tgeengy voort~

ftonde«°der 8*™?* hebt van Veld-Hagen, vergaen van Sche-

voorfeeeen- Pen ' *n*a' vaB Gebouwen e. f. v. werd van de Voor-

• - " ftanders der Voorfeggende Starre- kijck-kunde ge

antwoord: Of fchoon indeGeboorts-uyr de Men-

fchen van 't Gefternt een Teecken werd gegeven ,

wat hem infijn leven aenmercklijcksfal bejegenen,

foo moeten echter de geene, wekkevan een^/^e-

m:en ongeluck getroffen worden ( als in een groote

Skg , Water-vloed , Schipbreuck , Aerd-bevingh)

en anders tot d' Algemeene Conflittitie (om hare Spreek

wijs tagebruycken ) geen verbindlijikheyd hebben,

oock mee verderven, Or wat duyiilijcker. By al-

gemeene Gevallen en Couflituiie» werden noodwen^

dig oock de geene van 't ongeval geraeckt , diean

ders met d' ^Igemeene Conflitutie niets gemeen heb

ben. Ten ware dan dat de l'oorftandvf harer Geboorte

magtiger was, als den Heer defer algtmeent Conftitu-

tie. Derhalven , alseenige met de Huyd daer van

komen , en de Dood uyt de Saken werden geruckt ,

foo gefchied fulcksdoor middel van den Hetroi Voitr-

ftander harer Geioons-uyr , kragtiger fijnde als den

Heer der algemeeue Conflitutie of gtfchapenkeyd. : In-

fonderheyd als hy vricjidlijck en goedei tieren is,

Verwetrmg

de Starre-

fjoedanigh

perfoonen

van ver

fclicydene

Ceboorts-

nyren
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Want is hy boos en wederwaerdig , foo fal dien Nochtans

Toenfch voor dit mael wel ontkoomen , doch daer eenerley on-

na in een anderongeluck vallen. Anders werd oock geluckigen

voort gebragt: De kragtentoeneyg.ng , welcke_de "^ae^gkon_

ter wereld komende Kinderen werd ingedruckt, ncniiebbeiu

is wel groot , dogh maer byfonderenenckel- Even

hierom wordenfe van een algemeengeweld ( als Oor

log, Peft , Schip-breuck ) overweldigd. En daer

van daeu koomd het, datdegeene, welcke onder

eenen gelijeken Horofcopo gebooren zijn , dickmael

een ongelijcke dood fterven. Erafmi Erofrnete I»/Z-

huuftg. ifn.iffj.

Wie liet niet, feydeLEES-AERT hier op, dat het Korte «n-

eeae onfekm beweerd word met een ander noch -veel ™",clun|c

onfekerder. 't Sou te veel tijds wegnemen, dit alles te^^.^"

met kragtige redenen te weerleggen , en d'ydelheyd ringh ^

defer Stellingen aen te wijlen : Alleen fiet men hier

uyt klaer genoegh , dat het geheele Gebouw der

Voorféggingen uyt 't Gefternt ontrent de bejegenin

gen der Menlchen op een loflè grond ofwaen ftaet.

D' ^Igemeene Conflitutie is degefchaftiéeyd , welcke

een geheel Land. of Geweft quaed dreygd ofgoed be

loofd. Voor defe moet yeders byjbnder Starre-nood- Welck ge-

tot wij eken; indien Ae Patroon der Geboorte niet fter- noegfaem

ker is als dien van d' tlgemeene ConjiitMie. Dit ge- vertoond

Ichied fomtijds , foratijds niet. En welcken Heer h^der

den fierchflen fal zijn , is den Starre-kijcker onbe- vöorfeggen-

kend. Sie daer op wat een gewifle grond fijne Voor- de A/fraftgw*

fegging van leven ofdoodfteund. Als de Voorftan-

der der Geboorte de geweldigfie , maertegelijckiooi

is, foo ontruckthy de Menfchen't algemeent gevaer,

doch niet tot ïijngduck, maer om hem daer na in

een ander ongeval te werpen. Dat is, hy verloft

hem uyt de nood des Waters, om hem te gevende En te gei;^

dood asn de Galg, Wie fiet niet , dat in dele Stel- de Godloof

ling figh vertoond een fnoode Godloofheyd. Van de hcyd van hc-

Sterren maeckt men der Menfcben Afgoden, en hare «Hellingen.

ftfcberm-heeren } of oock Satans en Quaed doeners.

De byibndere endick,maelfeerwonderlijckeBewa-

i-; I f
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ringen, Go<fe door welcke de //«weere inleggen, en

waer voor hy dank onthmgé wil , fchrijftmen toe aen

de mtigt van onfe Geboorts-Planeet boven 'tJOP«W van

pe Starren den verfierden Weer der ttlgemteneConfUtMic. De by-

gemaekt tot fondere Straften , door welcke den Mmtchiigen fijne

Afgoden. Gramfchap en geregtigheyd wil doen blijcken , cy-

gend men toe ^'aenblickingm en fWracAmgoivaneen

foo genoemd quaed Gefternte in de Geboorts-uyr.

Dus ontreek t men God godlooflijck 't geene Godsis,

En evenwel yveren veele , felfs oock Gods-gtleerdt

onder de Roomfche en Lutherfche , foo geweldig over

defe Starren-Afgoden , als Laban over fijne Thertt-

fbim,

Horatulof- Selfs eenige onder de Htydtnen , feydeVRoeM-

Jjjckc AERT , fullen ten dage des GodlijckenOordctlifood*-

fpceu». njge cjjfjj}enen befchamen ; onder welcke oock is Ho*

r*tius , wiens vermaningh aldus kan verduytftwor»

den.

Vttug nietn>dtrmy, war», is 'tleoens-eytid gefet

•Te neten yatt g0J. slijfttiet htt T Tal vattBMotibefmet.

-t'CkiUtinr- waerlijck , dieGorf vreefd , vreefd voor 't Gtflcmt

ling^tte niet ° (fe£d den grootenA*gufli»iu) waer u Hert

niet dwaes enongefchickt, foo foudgy geen nood-

fchicking (der Starren) gelooven. Die God tot fij

nen Befcbermer heeft , feyd vemand anders, behoefd

geen Planeten tot fijne Belchiaters. Sijne Geboorts-

Pr<efident mag foet offuer daer toe fien , evenwel fal

de gloed hem niet aenjieeckcn , de rtoti hem niet

overjiroomen , als hy by figh heeft dien grooten God,

die in 't leven behoud, en van de dood reddet. Een

rcgt Cbrijka kend geen andere Schicking of tefalingh

Phri" ontrent gcluck ofongeluck , dood of leven , alsal-

mo"ev°nfieh lecn de ^^'1^- De vermetenheyd ( om op 't fagfte

„iet om toe- te fprekcn ) der voorfeggende Starre-kijckers ver.

komende foeyd hy. Hy gelooft haer niet ; Hyfoecktihaer

dingen te n;et j Hy vraegd haer niet ; macr hy beklaegt haer.

»£len wee- Hy danckt G(xi voor fijnen tegemvoordiftn ft*nd. De

toekoomtnde laet hy bevolen aen fijne VitdtrtijcktVoor-

forge, fonder figh te bemoeyen, om te willen fien

ia
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in 't vtrborgini \Boeck fijner Heytige roorpetrigheyA-

Vermits, ging LEES-AERT voort, de Menfchen De Duyvci

fbo heylloos nieuws-gierig zijn , om verborgene of heeft noch

toekoomende dingen te weten, ibohebbcnfe, buy- andcllr To

ten twij ffel door jnblafïng desDuyvels , noch an- ^nt|nëUyt_

dere toveragtige Bedriegeryen weten uyt te vinden , gevonden ,"

om voorfeggingen te maken van dood ofleven , ge-

Ijick ofongeluk, door uytrecckeningderl>8<^-»«»;,

door 't Doods en Levens-Rad , anders Bianris-Kloot

genoemd, en andere diergelijcke feoode Beufelin- O» toeko

gen , waerdoorde boofe Geeft haerheymlijck in- mendedin-

wickcld in een verborgene meede-deelende Toove-

Maer, vraeghde de Heer ADÏL-AERT, {uu men

de Nativitrit-fteUing , gelij ckoockeenige andere der ttit-Jlcllinf,

Jaeft-voorgeftelde dingen , niet moogen weten , en

enckelijck uyt kortfwjjl defelve Tomtijds gebruyc-

ken.

Alle Perfoonen , antwoordede VBOOM-AERT, schoonme»

is 'tinallerleygelegenthedennietverbooden, eeni- de gronden

ge kennis K nemen van fommige dingen, wekkers da" van

ee/tning ongeoorloft is ; alsfe fig maer voor d' oeffentHg ™aS lcercn

wagten, en daer ontrent handelen als met Vergif, wser kenuen »

van men de kragt wel mag leeren kennen , dog niet Magj, n0yt

anders , als alleen om een ander vergifuyt te drijven, tot gebruyk

Wat anders is 't, de gronden der NftiviteitfleUingt' on- werden ge-

derfoecken, om de valfchheyd dies te beter te moogen bragt > *elf*

tntdecke», en watanders, de{e kennis totgcbrujick, of t'"uyt.,

liever miitnyckaen te leggen. «onv.vin.

Ongeoorloofde dingen ( voegde LEES-AERT hier by)

magmen onder geenerley voorwending totd'<wfe- ^anon*.

«ing brengen; infonderheyd niet defulcke, diefoo „££*tSc

dicht aen de fijde der Tovery gaen. Uyt ons kortfoijl Duyvel dik.

maecktdeDuyveleeneni/Z. Sommige, alllcen uyt raad einft,

nieuws-gierighcyd eens in een Sefweerings-bteck

leefende , vonden deftoarte Geeft wel haeftbyhaer ;

waer van ickt'fijner tijdeen aenmerklijk Voorbeeld sddfaem

ül verhalen. Sekere half-wijle Saxtab bad fommi- VoorbeeW

ge fijner bekende , welcke
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trocken , datfe hem doch een Iluys-geeft (Spirittm

Familittrem) fouden mee brengen. De£e om hem te

befpotten , verkoghten hem een MHgg' in ten Glas

Toor i. Rijcksdaelers , welck geld fy verdroncken.

Echter heeft de Duyvel tcrftond door dekMugg' be

ginnen te fpreken. G. P. Harsdorjers Mordgejchichte ,

tit.tf.n.s.fag.ifi.

Deverbor- 'k Heb, feydenu de Heer ADEL-AERT , ditnoyt

gene dingen foo diep ingefien , noch foo fwaer gewoogen , «aer

mo"m^" ben in den waen geweeft, dat het foo ongeoorlofc

ten. nietwa» , van de Starre- kijkers te verneemen den

toekoomenden ftaet fijns levens , alhoewel ick haer

voor myfelvennoytdteroverhebgevraegd. 'kBe-

danck derhalven u en de Heer VROOM-AERT voor

defe goede onderwij fing. 'kSal my nu voor fooda-

nig een Nieuws-gierigheyd weten tewagten, en

de verborgene ttekoomende dingen aen mijnen God la

ten; tragtende mijn Gemoed' daer toe te bereyden ,

dat ick, in alles wat my faloverkoomen, geruft et)

weltevreden mag zijn.

Korte herha- Onfe Reden-voeringen , hernam LEES-AERT ,

lingrau't ontrent de Voorfeggingen uyt 't Gefternt , zijn al

genetot vry verward geweeft, gelijk geraeenlijckpleegte

noch toe, • gefchieden , in Gefpraken van verfcheydeneperfb-

nen met elkander , daer yeder voorbrengd 't geen

hem in den fin koomd. Ondertuflchen evenwel

is aengèwefen en door Voorbeelden bekragtigd , fou

ook verder wijdloopig konnen bewefen werden ,

dat d' oordcelen en Voorfeggende Surre-kijck-kunde , aen-

Acngaende gaende yemands toekomend geluck ot ongeluck,

ae Natiyiteit Jevcn of dood , e. f. v. is gant/ch verwcrplijck , als

ftcllmg is va|fcn en leugenagtig. Of foo fomtijds de Voorfeg-

«ewoïden. giogend'uytkoomft malkander gelijck is, datlulks

gefchied enckelijk by geval : Of door Duyvelfche

inblafing. Daer-en-boven oock t' eenemael onge-

oorlofd, om datfe ftrijd tegens 't Verbod, Gods]er. x:

2. Letrd den we^ der Heydenen niet (onder welcke

Vettooncn- leer veele Voorlèggers uyt de Starren waren ) en <w-

de.datde- jet u «iet voor de Tekenende! Hemels , tvijlficbde Hry-

*. dcnut
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Ziele is, die haer totdeWaerfiggersentotdeDuyvelskon- werplijck,

Centert fal gekeerd hebben, om die na te boereren (haer

raed te vragen ) foo fal ick mijn ^engeflgt tegens die Ziele

fetten , en falfe uyt 't midden des volcks uytntytn. Alle

Waerfeggery word hier verboden; 'tfy datfe gefchiet

door Vuyvel- vraging , of door Teken-beelden, ofdoor

bygelovige uytrekening, of door Chriflael-befchoufving,

of door agtneminz op Fogelgefcbrey , ofdoor Navor-

fching van 't Geflernt.Voorts, om datfe van de Hetrc on-

feGoiibefpotenbedreygdword Jef. XLVIII: 13. Om i0{ft

datfe des Heeren Woordpoogd onwaeragtig te maken , uyt tekens

l'red. ix' 12. Om ditfe mede-deeld van Toveryea des Heeren

Sedrog, treden wil in Gods befliefing en Almachtig- "g°jdft"'"

heyd. Navorfcht de dingen , welcke God fijne Voor- c" e '

/ïatigheyd heeft voorbehouden , ^*S, 1:7. Gode

ontreckt 't geen God is. De Starren maeckt tot Afgo

den , e. f. v. Ja fchoon foodanig een Navorfchingh

al geoorloft ware , datfe echter de Menfchen gantfch E" ftlfs d«

ondienftig is , en niet weynighmael haer m haer jyf

verderf doet loopen. Dit alles hebben wy naerder ^

opengelegd door vericheyde Voorbeelden , en ick

fou noch honderden diergelijcke konnen voort bren

gen , indien 't niet eenmael tijd ware, om van de

le Stof te fcheyden. Echter fal ick noch een Gevs/1

bybrengen , tot bcveftiging van 't geen ick op 't

laetft heb gefegd. Nierembergius verhaeld een ge-

denckwaerdig ftuck , 't welck figh in lijnen tijdt

heeft toegedragen. Seker Krijgs-man haddickmael Een

een Starren-Profheet gebeden , dat hy hem fijne Nt- st"rre°kiic-

tiviteit fbu opftellen, enhemvoorfeggen'tgeenhem kerfijn toe.

aenftaende was, Deden AftrolvgHs volvoerde de Re- koomendc

kening wel , maer wou hem 't Facit niet bekend bejegenm-

maken ; allerley verontfchuldigingen voorwen-

dende. Niettemin feyde hyhem eindlijck , op

geduerige ongeftuymig aenhouden , dat hy binnen

drie dagen tij ds fou ftcrven , maer aen de Strof.

Dit laetfte woord verdroot den yfer vreter feer he

vig » «n meende , d» de Yoorfeggerditfeydeonx
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hemtehooneri. Hy greep dcrhalven met een Sol-

Brenght fi» daten-Woedefijnen Degen, enftietdefelvedenStar-

felvendaer' re-kijcker door 't Hert. Strackswierdhy opdedacd

door aen de betrapt, en na drie dagen opgehangen. ErafmiFrtm-

Galgh. fifci ^tuslandifcher Kunftund Sitttit-Sfiegel: fal. 1198.

Dus heeh hy felver, door een Godlijcke toelatingh

en regtvaerdig Oordeel , des gedagten Starrekijo

kers Vooricggingh moeten maken ; 't welck niet ge-

fchied ware , indien hy fijne fchaedlijcke nieuwsgrc-

figheyd had betoomd.

OfOorfniet Wy hebben , liet VROLYcK-AÉRTfighhierhoo-

wel fom- ten , voor henen gefproken van Duyvelfche Voorfeg-

tijds in onfc gingen, £bo door fijn Onteckeltn , als Eefclene en an-

dagen eeni- jere . „u Op >t ]aetft „^fc ^„or je Stanf-kijckers.

neu v«°-0" Maer fou 't oock nietwel konnen gebeuren , dat God

wekt, fclfc in ^cft onie dagen Sienders verwecktede , of

eenige Openbaringen aen byfondere perfoonen gaf,

om de verwoefting van Landen en Steden te voor-

feggen? Mygedenckt, yetaenmercklijcks hier van

Om Ter- gelefen te hebben. Korts voor dat de Keyfèrlijcke

woeftingen Veld-Overfte Karet va» Bourbon in 't Jaer i yzy. de

" T" Stad Romen Stormenderhand innam, quani eenarm

* cllendigh Man , genoemd Johanties Baptifta van

Hoocb-Sienit , binnen defe Plaets , gelijck als van God

gefonden. Van de Gordel af tot het Hoof toe was

hy t'eenemael naeckt , van beneden de Gordel tot de

Voeten toe bedeckt met een (legt Kleed , en omhan

gen met een verfcheurde Mantel. Hy ging doorat

3e Straten van Romen , vermanende 't Volk tot Boet-

Seeckei arm vaerdighcyd. Als nu op witten Donderdagh voor

ellendigh Paeffchen de bekende Bul door Pauflijck bevel gele-

Man, 'Jo. fen wicrd , foo klom defen /ofce»B<*/>H/Zop'tdaer

hanneiütf. byftacnde S. Pieters 'Beeld , en deed van daer af eea

«V* > hevig Gelpreck aen de Paus , de Kardi nalen , en al de

daer tegenwoordig zijnde Geeftlijckheyd y -haer ver

manende tot Bekeering ; ot anders haer dreygende

met een verfchricklijcke aenftaende ftraf , en onder

gang defir Stad. Een diergelijcke Reden deed hy op

Paefch avood » daer by voegende : Indienfe geen

fpoedi;
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fpoedige Boete deden , lbo fbudenfe verdorven en

omgekeerd worden als Sodom en Gomorra. Nade

verrighting van de gewoone Plegtlijckheden op 't

Paefch-Feeft klom hy al weer op 't gedagte S. Pieiers men iii '

Beeld , doende een gelijcke Waerfchouwing , met Jaer 1517.

noch heviger woorden. Maer wel haeft wierd hy tot Boete,

aangegrepen van de PauflijckeTrauwanten , in 't

aengeiight geflagen , en aldaer in Gevanckenis ge

legd. Doch oock hier hield hy nietop , hoe langer

hoc yveriger tot Boet en Bekeering te vermanen ;

voegende ten laetften defe woorden daer by : Ickfal ofdreyed

tavtn Gevangenen niet lang \ijn. Oockfuitgy niet lang haer ander*

tart Tyrannien at» my oefenen. Defe fijne l'nfhetit ecn ell*ndi»

w ierd oock kort* dacr na vervuld , en de Stad Romen I1 *

ftormenderhand veroverd. In den eerften, aenval

bleven meer als 4000. Pauflijcke ItaliatnfcbfiSoldz-

ten dood. De Vborfteden wierden lelijck uytgc-

plonderd , en niemand bleef verfchoond. In de

vlugt des Volcks fijn' er niet weynig dood gebleven.

Twee Vaendelen Spaenjaerden deden niet anders , als

de loopendeter neer houwen. Daer na gold het de

Stad fclver. Al wat de Krijgslieden levendig in han- Welcke ook

den kregen, boven devier ofvijf Jaren oud zijnde, '

moert figh met geld los koopen ; 't welck fommige

tot twee ofdriemael toe moeiten doen. Die geen

geld had , moeft bloed geven j -en voor 't fwacrd ter

neer vallen. Alle ftraten waren vervuld met Gewei»

denaryen. Aller wegen fagh men niet anders als

Moorden , Roven en Pionderen. Inlbnderheyd be

dreven de Sftenjatrden veelc Vrouw-fchenderycn.

- Gods-Hnyfen en Klooftere te beroven , was maer

Kinderfpel. Meer als 10000. Huyfgefinnenzi/nal- •

dus tot op 't uyterfte verderven, en tot den Bedelkorf

gebragt. Sommige Kardinalen , Bifchoppen,rijcke verrigtdoot

Kooplieden en Burgers, voorts Monicken en Non- 'tKrijghs-

nen , zijn niet alleen gevangen en fwaerlijck Ge- volckvan

fchat, maer oock dood geflagen , wijl gene Men-

fchen hier verfchoond bleven. Regifters , Hand-

icbrifren , Verbond-brieven , Schuld-boeckcn, Hand-

\. vefto»
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veften en Voorregten wierden vernietighd. Heef-

lij cke Bibliotbtecheit van de Ruyters verfcheurd,

1 en onder de voeten harerPaerden geworpen} al de

Kerckengamfcblijck beroofd ; al de Misgewaden,

Kelcken en andere Cieradenten Buyt gemaeckc j

foo dat , na de voleyndiging van de Plondering by na

niet eene Kelckin de geheele Stad wierd gevonden,

om Mis mee te doen. In de Pieten Kcrckwierdcn

meer als ioo. Mcnfchen verflagen ', meerendeel

Onuyt- Stvitfers van de Lijf-wagt desP<««f. Veerthien dagen

fprenClJd'C" '3ng hecft d'1 plonderen en verwoeden geduerd.

del'cr Plaets, Allerley ellendige pijnigingen wierden van de

' Spaenjaerden bedagt, om de lieden het noch verbor

gene geld uyt te parflen. Met de Kloofter en andere '

Maegden gingenfe foodanig om , dat heteen grou-

wel ion zijn om te hooren. Geen j«mmer kon be

daght worden , 't welck Romen , (voortijds't#oo/3

des gantfchen Werelds ) doemaelsnietmoeft uyt-

ftaen. Vele duyfenden van Burgers waren foodanig

verdorven , datfe met Jiare gefchondene Vrouwen

en Dochteren mdeften gaen bedelen t'A»C8Hi«,Ni«-

fels , Vetietien en andere Steden. De Ligchamen der •

Sooinals verflagen c bleven eenige dagen lang onbegraven

na de ge- leggen j welcke, niet minder als 10000. in getal

plCCftin I" z'Jnc'e ' een grouwlijcken flanck verooriaeckten j

WIH inË'' waer uyt terftond een fwarePe/Z ontftond, foo dat

( 't Krijgs-volck weer vertrocken zijnde) bynaalde

Huyjcn ledig Honden , wijl'er niemand in kon woo-

nen , wegens de gedagte jïanck en fwarefltrfic. Hier

opvolgde noch foodanig een Diere tijd, dat men van

een diergelijcke noyt meer had gehoord. Gottfried

Hiftorifche Chromen , fil Tfi. Sie daer deVoorfeg-

ging en vervulling. Buyten twijffel heeft de Heere

onfe God door defen armen Man gdproken, en Romeit

dien Val doen dreygen.

^. Geenfins ontken ick, antwoordedeLEEs-AER T,

ovefdezc-*' dat Gorffou konnen verwecken eenige Mannen, om

dagte Voor- by manier van Wisfegging Landen en Steden haren

feggingh. Ondergang te yoorkondigen. 'k Wil oock niet ver-

metelijck
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inetelijck loogchenen , dat defe Man miffchien op

een ongewoone wijs van God fou konnen gefonden

' zijn , om dcfe weelderige Stad , Afgodifch als fabel ,

grouwlijck als Sodom , het naeckende Verderf te

dreygen. Maereydoch, wat voor redenen hebt gy ,

om defe faeck foo gahtfch buyten ttvijjfcl te ftellen ?

Mijne gronden, lèydeVuoLYCK-AERT, zijn in- Kemeeote-

fonderheyd drie : Eerfl , om dat defen armen ellen- ncn °fde

digen Menfch van de Gefchied fchrij vers werd ge- Ve°n°^f""

hoemd een gantfch eenvoudig, Vroom en ofregt Man. dryvmg'van

Daer na, om dat hy de Li. den fbo gantfchernftig Gods Geeft

tot Boef en hkeering vermaende i 't wekk immers de gefchieden :

Duyvel wel ongedaen laten ; maer liever 't Volck

in hareforgloosheyd laten voortgaen lal. Ten derden,

om dat de gedane Voorfcgpjng korts daer na ten vol

len vervuld i s geworden. . • ,

Sie daer, hernam LEES AERT, drie gefielde foa- Werden

teecketten , om aen te toetfen , ofde nieuw-opiraende kortli jck

Trofheten uyt God yijn. Maer dit drievoudig Snotris na'erderon-

foo ftcrck niet, of 't kanligtlijckinftuckèngebrö- gt'

ken v/erden , fonder Simjons krachten daer toe te be

hoeven. Laet my toe te {eggen, dat dit eerftetfe»-

teecken veel onbekender is, als de faeck xvaer van 't een

kenteecken of bewijs fou zijn. Wie van ons kend de fft -

Herten der Menfchen , om te Iconnén feggen met nol^jn v'a^,

volle gewisheyd , dat yemand waerlijck vroom en deGodfalig

godvrngtig is. Hebben niet veele tcngtditente van Iicydder

Godfalifheyd i die echter der felver kracht hebben tier- Voorfeg-

loogchtnd ? i TH». 1 1 1 . ƒ . Hier ontrent kan ons be- §ers>

drie^lijck Hert ons felrs wel bedriegen, hóe veel lig-

ter dan van andere bedrogen werden. Wy konnen

wel befluyten , dat degecne , welcké gahtfch geen

deugden laten blijken , maer. in alle boosheden Ie-

ven, niet vroom maer Godloos zij n: Dochonfcyl

baer konnen wy niet oordeclen, dat yemand , die

uyterlijcke deugden laet fchijncn , daerom waerlijck

Godvrugtig is ; want de bcofe HuycheLisrs konnea

{eer verr' hier in komen , en oock felfs de verftandige

hier ontrent verleyden. Niet t' onpas kon hief wof-
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den by gebragt 't geen fig t' ^iugflurg heeft toegedra

gen in 't Jaer ifió. *4ventiitns verhaeld de faeck al

dus : lek kan niet voorby gien,re vertellen 't Schelm-

ftuck , 't welckdoord'aengewendedevlijf van chu-

nigunda, een feer verftandige en Edele Vrouw , Moe

der van onièn Vorft , voor ontrent vijf Jaren ont-

deckt is geworden. Niet genorgfaem kan ick my

verwonderen , hoe 't doch heelt konnen gefchie-

den , dat wy fulcke Bsdriegcryen liever geloof heb

ben willen geven , als de Wisfeggingen onfes Hey-

lands Chrifti en fijner Geftnten , door welcke vvy

voor foodanigh een Peft gewaerfchouwd worden.

Gene Leugen is fooonbefchaemd, welckgeen Ge-

- tuygen en Goedgunners fou vinden , meed onder

die , die in de Mttneologic ( ick verfpreerk my , Theolo

gie wou ick feggen ) d'opperfte en voornaemflc wil

len zijn. Maer om kort te g»en : Seecker Wijf

, t' Kngfiurg , genoemd ^tmt, heeft figeenige Jaren

lang aengefteld , als offegantfchlijck noch fpijs noch

dranck nuttigde , maer van den Hemel en door den

Geeft wierd ondrrhouden. Oock gaffe voor, dat

Godmetkaerffrack, fig tot baer hield, en haer tyfoudtrt

dingen openbi-.erdc.W\et alleen 't onverftandige Grauw

en 't ongeleerde Volckje, maerfclfsoockonfc Hey-

lige Magifiri hebben 't geloofd. De Trofèffbren in de

Codsgeleerdheyd, de voornaemfte onder allen, hebben

••gefogt devriendfchap van dit Beeft j haer geëerd als

een Godin, en fig gediend van hare getuygenis, in

hare Difputatien van Godüjcke faecken en andere

Boecken. Wat fal icfc feggen van der Bifchoppen

nalatigheyd , en der Priefteren Godloosheyd ? Defe

ToyerheJf hebbenfe daeghlijcks toegelaten tot den

Altaeren'tH. Sacrament, als een Afgefante Gods . En

defe Wolvin, vermomd ineen Schaeps-vaght.heeft

aldus een geruyme tijd ( terwijl de Lieden , even als

domme Beeften , in groote menigten tot haer liepen,

hare Heyligheyd eerden , enfig feeckerlijckop haer

vertrouwen ) in de Schaeps-ftal des Heeren huys

gehouden. Oock (ou def« fchendlijcke Hoer ( foo



vlijtigh zijn onfe Harders) noch langer de Chriflcn-

heyd hebben bedrogen , indienfe niet van ChiMigun* Mafr ooch

rfrf, Sufter des Keyfers Maximiliani , na JW«»c/>e»gc- [eK*dcB"

roepen, vaft gehouden , in haer bedrog betrapt, en pr;^gj"ên

Vermaend geworden was , datfe in 't toekomende protcflorcn

fou ophouden van liegen en "l völck te bedriegen, heeft bedro-

Doch defe Aerds^Hoer ;.,wecr t' Aitgfiarg geko- gen-

fnen zijnde, heeft niet alleen hare wercken verdee-

digd, volgens den Aert der boofè, rnaer oock be

gonnen de vroome Hertogin van Bdyeren teleugen-

ftrafFen. Ter defer oorfaeck heeft Chnnigunda defcn

gantichen handel haren Broeder den Key Ier bekend

gemaeckt : Op wiens bevel fy uyt 't Rijck wierd ge

bannen. Nu verhaeld men, datfe, na haer begaenq Dochde

mifdaden in 't Water fou verfmoord zijn. 'k Wil j^

fwijgcn, hoe veele Hoereryen , hoe'veele Bloed- ^

fchanden, onder denfchijtt def Religie , in haerHuys

zijn bedreven. Stolterfobt von Geficktent fitg. 78. uyt

^4ventiniislib.4:.^4nt]i(l.Bojor.pti?:i4i.. Wy fien dari

tier i hoe feer de fchijn kan bedriegen, en hoede
fnoodfte Diiyvels-flaven fig konnen beroemen van God- De/- ^^C

lycke Gefigbten en openbaringen. Maer daerenbovcn , O'oc, ^,e! <jc

de Duyvel kan ook. wel de Godsdienflige ( immers codsdien-

voor foo veel iy fel ver niet beter weten ) aenvallen en ftige i"et

verfoeckenmet Gefloten ,• Openbaringen en Voorft^in Gcfigten cö

gen. De Voorbeelden hier van fouden genoeg te vin^- Pen

den zijn , doch met een eenig Geval fal ick'thier °

laten afloopen. Te Geut was feeckere Jonge Doch

ter ieer vlijtig in den Godsdienft en geduerig in ge

beden,' leydende een feer ftigtlijckleyeö. Deiè heeft

de Duyvel dpor {onderlinge gtpgten en ofetibaringeti

leer lelijk bedrogen: oock eyndlijk daer door haer

gantfch hoogmoedig gemaeckt , ja felfs haer inge

beeld, datfe de gezeegende MaegdVterwinalIesge-

lijck was , behalven maer alleen dat haer ontbrack de wonderlijk

baring in omefchondene Mtefdom : Doch indienfe in y.00)rl'ee.d

, *V j,- f. ', , & ,. r „ i • i c hiervan m

hare Godhhgheyd voortvoer , foo foufe ook defe feec: ere

genade bekomen. Eens ia de Kerk zijnde ; foo Dochter té

hooidefe een Stem , welcke tot haer feyde : Weeft Gent.-

K. a goeÜs
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goeds moeds, lieve Dochter, uw Gebed is verhoord;

De Frn^tbaerbfyd is u gegeven, nevens d'oxgequeifte

Kiysheiden Maegdom , gelijck gy gebeden hebt ; foo

VVcicVe de dat gy van den Hemel fuit iwanger worden. Met

Duyvcl groote blijdfchap ging defe Jonckvrouw na Huys.en

baringen11" bemerckte, datfe alienxen begon, te fwellen, even

wijsimeck- ge''jc^ de bevrughtede Vrouwen- De tijd der ge-

te , boorte genaerderd zij ude , foo vervoegdefe figh by

een vroom , verftandig en haer welbekend Burger ,

aen wienledefegeheele faeck vertelde , en te gelijck

hem bid , dithy haer een Kamer aghter in fijnhuys

wou inruymen, om aldaer te mogen baren; met

belofte , dat dit alles geheym fou gehouden worden.

De goede Man geloofde wel fulck een Openbaring

niet, doch won ook defe Dochter niet verftooten.

Datfe Maria ^aoi haer derhalven in, en verforgde haer ter be

id alles ge- quajner tijd van een goede Vroedvrouw. DeBarens

Ujck was , nood eyndlijck aenkomende , foo gevoelde dele el

lendige feer hevige fmerten [immers hier iiy t had-

fe, als een Roomfchgtpnde zijnde, ligtlijck konoen

afnemen, datfe in dit lluckde ƒ/. Moedertntegdonge-

tnoock lijckwas, wijl defe, na dePauflijckcLcere, fonder

foubaren, pjjn gcoier(j fou hebben : maer in plaets van een

dinhvarT K-ind' heeftfe ter Wereld gebragt een grootemenig-

cerii>n"c- *e van of^'jfl'l1^ W«r»«c», foo grouwlijck aen te

fcliondcnc fiea , dat al de tegen woordigedaer over verfchrick

Maegdom. feden. Oock gaflë foo een vreeflijcke ftanck van

iïg, dat d'aenwefende perfoonen daer van by na ge-

fiurven waren. Op dele wijs wierdfe ten laetftenge-

waer, datfe fchandelijck was bedrogen, en van den

Vorft aller Hovacrdige den loon haers Hoogmoeds

had bekomen. StolterfohtvonGefobtmi, pag-9f. uyt

S. Majnlus,ia Dieb. cavicular. paft. ^. CoUoq. i,

Het tweede 'kSiewel, feydeV R OL Y c K-A E R T, datmijn

kenteei.cn , eerfle Reden , genomen van de Godfaligbeyd der fer>-

foouen, welcke opGodlijckeopettbttringenioemen, en

daer op rborfeggingen doen , de regre Toets niet is.

Maer de tweede i'al milTchiea beter ftceck kennen

houden.

Niet
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Niet meer als d'eerfle, antwoorde LEES-AERT, Genome»

want deDuyvel kan, omfijnbcfondereiniighten.van de faee,

opck we) eens een Bott-frtdiktr worden. Dieriseen k«i« >vaer

watrttchtige 'Batte, welke ons tot Godbrengd, en tot j£f j^^"

een droefheid na Ged, in ons werckende een onbe- 0^ yC^

rouwlijke bekeering tot Saligheid, a. fw.vii- 10. nj»epcnj

Tot dele fal de fwarte Geeft ODS niet foecken te be

wegen. En of hy a) met ichoone woorden ons hier

toe tjinfh aen te maenen, foo is 't hem echter geen

cru ft. Onder dien deckmantel (beek t hy wat anders,

'twelck we) haaft fal uytbreken, indien min dien

fij nen Boet-Lttraer maar lang gehoor geeh. Alsdefen Tc weten,

haerdragenden vyand aldus met ds ftemmefineekt, *?.**'
- iöilt * . f i ... ring , is cvca

loo gelooid hetn niet , want leven grouwelen zijn m f0°oa„~

fi;n herte. Ten laetften. fal fijnefcbooneTrtdiking op wis.

Vtrtrvijfftlin& uiikomen. Hy kan oock wet feggen ,

Sekeerdu, bckendu; maeronderwijlfalhy liefaeck

fan faaer ftellen , dat raen de mottlvtrloemgeeft, en

de hand van de Ploeg treckt ; Of foo licht, dat men '

de brmindt ttoettl-fondtn aen de hand blijft houden :

Of hy fal de Bekeering voorgevtivfd en W/cAuyt-

maecken , om daerdoor wanhoop te weeg te brengen.

Maef infoiiderheidis'ereen valfcke Botte , te weten, '

maer alleen aiierlijck , t'eenemaal gebreckelijk , en \vantde

enckelijck een fchadmevaa Boet:'Ofoock een Afèo- Duyvel &aa

difcbt. Tot d «erftc kan hy de Menfch l jgtlijck Ion- oock wel eea

der fijne fchadej wt d'andere fal hy haar feerge- .Boet p'edi'

wiJlig vermanen , wijl hem hier door een groot kcriltcr en- *

voordeel toekoorod. Hoe dickmael heefr hy niet wel

de Menfchen aengeraden tot Bygeloovig Vaften>

Bidden , Voorbeden voor d'afgeftorvene te doen,

Mifiên telatenlefen, G»rfeenfeeck.ergeral vanPa/tr

nojlcrs toe te tellen , vergefelkhapt van thicnmaal En ,|oor g.-.

tneer( Ave Marien , e. f. v. Seife de fnoodfte fijner ne Dienaers

Lijf-eygene, de Toveraers.en Tovsreflên , vermae- dcJten-

nen wel de Menfchen hier roe. In mijn groote Schau- lchen

flatts det jammerlijcke tlted_ en Moord-gcfchiedeniff'eH , f™$™*Z

fag. 476. werd wijdloopig een gcdenkwaerdig w

geval hier van verhaeld, 't Kort begrijp fel ick u

K 3 echter.



Piedi-

echter hier voordragen. Te Erugg' in VlaendeYen

woonden eene na 't uyterlijck aenfien eerlijcke

Vrouw. Allerley voor de Genees- meefters onge-

neeflijcke Sieckten genasfe. Elck hield haer voor

een Heylig perfoon , ibo Godfalig fcheenie te Leven. .

Aenmercfe- De Beveelen , welckei'egaf aendegene, welckeby

beeld daer hacr onl H? quamen , waren Beedevutrden , Ae<-

vaninlcec- moeffen , Miflen , en andere Godsdienftige Wmken der

J<ereTovc- Roomfchgefinde. D'Overigheyd , quaed vermoeden

rcsbinnen krijgende, nam haereyndlijckinhegtenis jenvraeg-

ffW» . de, uyt wat magtfydefe dingen deed? D' antwoord

was : Hare verrigtingen waren gerigttotgof<fefy»-

den , om goede redenen , met goede en beylige Middelen.

Men wierp haer op de Pijnbanck , om de reghte

waerheyd haer door geweld uyttepariïën.DeBur-

germeefterdefer Stad wasby d'ondervraging, lijnde

Über fmertlijck van dejigtgequeld. Syneemdaen,

hem terftond te willen genefen. Hy beloofd haer,

indienfe haer woord waeraghtigh maeckte , aooo.

lyndlijck Kronen tot een vereering. 'tGeregt'vraegde haer,

ie Middel- wat Geneesmiddel fy gcbruycken wou ? Geenan-

*«rX* ver- der 5 berigte deiè , als dat hy geloof, dat ick hem hel-

biandl pen kan. Dit vergrootede den Argwaen niet wey-

nig ; en de gedaghte Burgermeeiler wierd afge-

fchrickt. Eyndlijck beleedie haer Verdrag met de

Duyvel , en ontfingh den loon harer grouwhjcke

Boofdaden , doch niet te Pi-H^'maer binnen Middel-

't Zijn niet 4«rg. De foodanige dwalen (feyd Tfcjynew, een voor

al goede naem rausgefind Schrij ver , by den gedagten S/o//er-

Cecften, die ^ ., ,öl^ welcke meenen , dat het goede Gee-

lo'edTraden >» «jn - die wat^A««fc»of*«M« Want wat

goeds raaen. j^ j ^ ^ ^ ^^ ^^^^ yet^ff^ .

rn wat anders, 'rvtl enm eengoed eynd 't felve te doen.

*t Goede temaeden en begeeren doen beydegoe<fc enéoo-

fe Geeiïen : Doch ifel en ten s«^f» O'"^'' a"eende

potrfe Soo feyd oock den Oudvader Ambnfas over

_ _. w,, i Tifffi/. v. Dat d' onreyne Geeften bedrieghjcker

^eStCl wwdickmKlwtgoedsfeggen , en naderhand 't hooft

y»t goeds, <i«er onderjfhi'jven , op dat door 't genegofrf >f , ^ oocfc



't quaic mogt aengenomen worden. Derhalven dam «aer om 't

of ons fchoon door Ge/igten , Verfcbijningen , Ofenba- <luiedda«

ringen , niemve Trofbeten en l'oorfeggers yet goeds °chuyvèn.

wierd geraden , foo kan men echter daer uytniet

verièeckert zijn , dat défelve gewiflelijck van God

zijn gefonden.

Maer, feyde VROLYCK-AERT, fal u dan de derde Het derde

Reden niet koonen voldoen , te weten, wanneer de Kenteecken,

Voorfeggingen vervuld worden , dat dan de Voor-

fegger buyten twijffcl van de Geeft Gods werd gedre

ven.

Noch al veel minder , antwoordede LEES-AERT , Genomen

als beyde de voorgaende. DuyvelfcheGefigten.O- vande vcr-

penbaringen en Voorfeggingen komen dickmael vulling dct

even foodanigh uy t te vallen , alsfe vertoond ofvoor- Voorfeg-

kondighd zijn geworden. Hier van hebt ghy blijck ^'n^'

genoegh geGen in onfe voorgaende Redenvoerin

gen.

Soo verwerpt gy dan, viel de Heer ADEL-AERT ntA
. . . . . ^T r *^ i i i uraan te
hier m , alle Geugten, Openbaringen ,en de daer op verwerpen

gebouwde Voorfeggingen, alsgantfchlijcknietuyt zija.

God zijnde.

Sulcksheb icknietgefegd, hernam LEES-AERT, Allerley ee-

noch wrt 't oock foo niet leggen. Dit alleen heb ick %ten,open-

door Voorbeelden en Redenen kortlijck pogen ie baringen, en

beweeren, dat de voortgebragte drie ken-teeckenen daer op ge-

geen genoeefanae Toetsfteenzijn, om onfeylbaer- OUw^e .

,-• , . i \r\-r* voorleugirv
lijck daer aen te mogen kennen , dat foodanigeGe- gCn_

fïgten , Openbaringen , Voorverkondigingen in on-

fedagen uyt Godt zijn fouden. Mijn gevoelen is: Dat

hy niet ibndigd , die , figh alleen aen 't Woord des

Heeren houdende , op foodanige voorgewendede 0-

penbttrin%en en Gefigten in onfe tijden geen vertrouwen

fet, alsof defelve juyft v-nGod moeftenzijn. En

hier in fteun ick op defe gronden : I. Om dat wy in

Gods Woord geen bevel hebben , om in defe laetfte

tijden agt te moeten Qaen op Gefigten of Openbecrin- G™\{fe\üiet,

gen, hoe fchoon defelveoockfchijnenmogten. II. VCrpliot ,

Om dat de H. Schrift ons veel meer A»er<fee»jheefc
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getv<ter[ckoitn>d. III. Om dat defclve dickmacls zijn

geweeft eene van de diepten des Satans , waer door

hy veel Eenvoudige heeft bedrogen ; oeck allerley

^ifgod:ryen en Vygelooven in dé Chriftlijcke Kerk heeft

weten in te voeren. IV. Om datfe onsfiu ganrfch niet

noodig ypjn. Ondertuflchen evenwel wil ickgeenffins,

claimen dit Gefaten eiï Optubamngen ligtvaerdigfoü

bespotten, fmaedlijk lalteren , en ftracks, alsenc-

fcejjjck van je,, Duyvel koomende , verdoemen.

Strijdenfe tegens Gods Woord , radenfe aen tot een

Afval »an God , dienenfe tot voeding of verflercking

van Afzodery en Bygeloof, dat mente danverfmade

en verwerpe , ja vervloecke. Strijdenfe niet tegens de

H. Schrift , radenfe het goede aen tot eengoed ej/nd ,

datmenie dan in hare waerde late. Dat men 't goede

doe , uyt kracht van 'c Godlijck Bevel in de H Bladeren,

niet juyft uyt kracht van d''Openbaring. Indien figh'

7emand opdoet inonfedagen , ü'ieGodlijckeofenba-

ringt» voorwend , en fulck of fulck een aenft.iendé

ittnd-flaeg verkondigd; men is in Gewiflè nietver-

pligt,- hem juyft te houden voor een Trofheet , by-

londerlijck van God geionden. Maer wel' hier toe,

datmen fig bekeere, op datoponfeSonden fooda-

nige in Gods Woord gedreygd.c ftraffen niet mogten

volgen. Een Chrifien kan felfs 't qutted fig lenutma-

*'"' Hoeveel meer dan diergel ijcke noch in twijffel

ftaendê voorverkondigingen fig doen dienen tot een

goede efwecking , uyt kragt van fijn Jchuldigt plis(t

tot hét goede. Maer laet ons hoeren wat de Heer

VROOM-AERT van dit bedrijf desltaliaenfchett Johmi-

nis Baptifl* gevoeld , en of hy fijne gedane Voorfeg-

ging houd voor een enckele drijving van Gods

Geeft? '

Ontrent diergelijcke gevallen , antwoordede

VRooM-AERT > wil ick my liever latigeavaorfïgtig

tederftkenï als door een haeftig onbegonnen oordeel my

<ver^fiji>tn; en dickmael is'°t daer ontrent beter niets

TM/? K ftelltn als 't Vonnis te vellen. Lut ons weer tot

de Storm-windtn kccren , daer 't ceilige woord Gal-

IHS
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lits ons foo verr' heeft afgevoerd. Ondertuffchen fal

ick fomtijds mijne gepeynfen over defe faeck la.

ten gacn , en naderhand fal wel gelegentheyd voor-

kpomen , om verder hier van re fpreecken. Waer- j^j den on .

lijck , by 't over ons uy tgegane Oiwefr moeten wy fenmacr

niet vergeten , dat de Httre onfe God in 't midden wcynige uy-

Van fijne gramfchap noch gedaght heeft aen fijne ren "

barmhtrtigheyd. 'c la een byfondere genade Gods over

ons geweelt, dat hy dit üjn fouter Oordeel heeft uyt-

gefteld tot na 't eyndigen der Gods-dieoften. Want

indien defen verwoeftenden Storm-wind eenige

weyniger uyren eerder ware ontftaen ; wat een

groote meenigte van Menfchen fouden niet onder

de puyn-hoopen der neerftortende Kercken in een

oogenblick verpletterd zijn geworden. Of fchoon denin'de*

de Hffre toond een walge te hebben aen onfe ferbodi- Kercken om

en (wantditonhevlisonsoverkoomehevenop't 't leven z'Jn(wantditonheylisonsoverkoomehevenop'

ey udigen van Onfen gewoonen Maendlijcken Bedtdag } Scrackt-

foo heert by echter noch willen bewaren de geeoe

Welcke tot hem naderen in 't gtboor fijm Woord»,

fchoon niet met die Heyligingh, welckedaertoever-

eyfcht werd.

In diergelijcke ongelegentheden , feyde LEES- in andere

AERT , heeft de Heere , die alrijd rechfiaerdig is in Landen is 't

fijne (iordeelen en reyn in fijne Gerichte», niet altijd foo f°mtlids fo

gehandeld met andere in andere Plaetfen j 't fy om te 8c§aen-

toonen , dat hy de gedagte fijne Oor<Wr» welttgind

van fijn eyge» Huys ; of 't fy om dat hy affchoutetlijckc

dingen in lijnen Tempel lag; of 't fyjom [andere ons

verborgene redenen. In 't Jaer 1474. °P p<'" en

Tauli dag was door gantfch DtryifcUand een feer hee-

Vige Srdrm-wind. Veele Gebouwen wierden ter J°c°tr^

neer geworpen, en onder defelve oock de nieuw- binnen

lijcks opgerichte Ulrighs-Kerck binnen ^tiighibiirg ; AuyhsbtHi

door wekken Val nevens den Predikant felts , 51. in'tjaet

Menfchen dood bleven , behalven de gewondede. '474-

Ztileri Handbitchs erfler tbeil ,p<tgf8\. In 't Jaer 1 645-.

ontftond in Franchijck een geweldige Storm-wind. Te P«5<«"

Te Ptiftim wierden binnen vier uyreatijts de mee- Anno 1645-

K f fte



fte Kercken en Huyfen over hoop geworpen j waer

onder veele , foo voorname als gemeene Lieden,

verpletterd bleven. Daer op volgden, twee Aerd-

bevingen, door welcke noch een groot deel Kerc

ken en Gebouwen feer gefchuddet wierden , foo

dat eenige Thoornen daer van invielen. Dit ver-

oorfaeckte fulck een fchrick onder de Menfcheo , dat

elck figh ter dood bereydede , meenende , dat nu

den ondergang des Werelds voor handen was. Idem

ibid. pag. 5-81. In 't Jaer 1641. ftortedeplotfelijck

V. ter "eer de Kerck S' Nero te T"><*/"»« . «e" Plaets ,

"c 'behoorende onder 't Gebied der Venetianen ; terwijl

indefelveMiswierdgedaen. Overde^oo. foo Ade-

lijcke als gemeene perfoonen bleven dood dooreen

ellendige verplettering , en ontrent 300. andere

waren feer befehadigd. Theatrum Europóum *4bellt-

tii , dïitte theil , fil.^o.

Storm-win- Komen u, vraegde de Heer ADEL-AERT , niet

denovei de- eenige geweldige Srorm-winden in gedagten , wel-

Ic Lauden; Jee infonderheyd over defe Landen zijn uytgegaen .

en defelve een mercklijke fchade toe-gevocghd heb

ben ?

j k Een groot deel , antwoordede LEES-AERT, kan

cenin'ewef- meu'er vinden in mijn. vertaelde Hijtotijcbe Crottijck

den ver- "»tM Goitfiied -vun 't begin dei Werelds tot of 't )*er

haeid, 1618. Defgelijcks in mijn Algemeene Hijlorifche Jaer-

boeken van 'c Jaer 1618 tot heden toe, welke beyde Wer

ken nu in handen des Druckers zijn. T' fijner tijd fulc

gy hier genoegfame ftof fien , om defe uwe luft te

boeten. Hoor echter nu dit volgende , daer voorby-

Vrceflijcke gegaen. In 't Jaer 860. vertoonden fig inditGe-

\vind , en we(i; Wonderlijcke Teeckïnen aen den Hemel. Men

veroorfick ^ ^e ^tarren van a"e hoecken t'famen-loopen , en

te Water- vyerige Stralen uytfchieten. Hier op zijn gevolgd

vloedt des veelerley droevige plagen , als ; groote ongematig-

Jaeis 8óo. hryd der Lugt , geduerige feer fware Storm-win

den , Stercke en boven gewoone Water-vloeden.

foo van den Rhijn als 't Vlie. DegcdagteKWy», wel

ke tot dien tijd toe fijnen loop pleeg te hebben door

ea



en voorby Wijck te Duetflede, na pnle Stad Utrecht ,

foo al voorts voorby Weerden , van daer voorby \vaer door

Lejdtn , en ^eyndliick te Katwijk in Zee uytliep, fcliierat 't

is, door de geweldige oplooping des Zeewaters, in Geboomte

fijnen ftreeck geftuyt geworden, foo datfe weer te onks L?nds

rugg' keerde. Hierdoor is 't K«>-n>«w over alle Dij- „'orpen ^'

ken en Dammen ge'oorften , jaoock defelve verbre- wierd,

kende. Dit veroorfaeckte , dat in Holland , de B«-

tujt> en 't Stigbt Utreght een groote meenigte van

Menfchen.en Beeften verdroncken. Al de foete

Stroomen wierden brack door de veelheyd des Zee

waters j 't welck door de woedende Storm-winden Welc!(C Bo

in 't Land wierd gedreven. By na al 't Geboomt des men ;„ ,je

Velds lag ter neergeworpen , foodoordegeweldi- Broeckagri-

gc kragt des Winds, als door den ftercken aenftoot Se Landen

des Waters. Al de Stammen, welcke menhedens- noclialle

daegs van Leyden af tot Nieutvmeegen toe in de Btoek- fegecnmet^

agtij-e Landen onder d'Aerde vind , fiet men met deSummen,

de Toppen eenerley weg leggen: ('t Welck vetle voor

ten gta'is Tcecken houden , d<ttfe ter felver tijdgefament- >

lijk door defen Storm fijn neergeveld, en daer na van 't

Slib btdeckt geworden ) . Om nu in 't toekomende dier-

gelijke fwarigheden te ftuyten , fo wicrt by den alge

menen Raed van Holland,Sti°ht en lletarv goed gevon-

den,den loop des Rhijns fig te doen veranderen. Even

hierom maecktemen van Wijck te Vuerflede af tot

voorby Schoonhoven toe, en foo voorts tot in de Mats,

welcke ligh in de Zee pntloft , een kleyne Beeck , £™ d°fen

uyt den Khijn vloeyende , geheeten de Leek ; defel- R/,ft„, ver

ve weerfijds met een ftercken Dijck beleggende, andert, door

gelijck het noch is ten defen dage, tDe Rhijn aldus deZ.«c^.

geftopt zijnde , foo zijn de Duynen by Kutwijck , daer

defè Vloed figh inde Zee pleeg uyt te gieten, weer

toegefchooten , foo datfe hier nu geen uytvloeying

meer heeft. Dus fpreekt'er van d' Oude Kronijck van

Holland, , Zeeland en Utrecht , vergroot doorGoudbovett,

indeï-Divi/ic, tap.yi.fol.óy. " Aenmerc-

't Geen gy , viel VROLYCK-AERT hier in, van king op d'

_ 't . omgeworpene Geboomt hebt verhield. ( waer van omvcUingh

de



dcrgedagtc de blijcken nogh daeglijcks in de Veen-gronden wer-

Boomen. den gevonden) teweten, dat het door defeStorm

wind en Water-vloed fbodanigh is neergeveld ,

koomd my veel gelooftijcker voor , als dat dele Stam

men daer ibuden gelegen hebben van den tijdt der

Sondt vlocdaf , gelijck eenige wiilen.

By welcke ^*e Sene » antwoordede LEES-AERT , welckc

gelegentheit <fcfe omwerping der Boomen foo gantfch ««imaec-

eenigfins ken, alsdeSondrelocdis , gaen , mijns bedunckens,

wijdïoopig daer ;n veelte*8o|. Maermeen'oock, dat'tgedag-

fproken te Jaer van 8<ÏO- ln dit &cva' vrv wat telaegdzeld.

'• , Daer zijn gewightige redenen, om defeBoomvel-

lingeen vroeger tijd als de Sondvloed, en een later als

dit genoemde Jaer te geven, 'k Sal een weynigwijd

loopig hier van fpreeken , vertrouwende, dat u folcks

niet fel mishagen , te meer, om dat daer in lal ge

wag gemaekt werden van den oorsprong onfèr Ftf-

ucti, w^elcke ons onfè Wintcr-Son, 'k meen de Turf,

leveren. Yeder is bekend , datmen in alle Veen

gronden vind een groot getafBoomen, ofttucken

Vanden der fèlver , Isggende gefamentlijck , ofimmers

oorfpiongh verr' het grooffte deel , met de beneden-ftam na 't

en de hoe- Noord-weften , met de Toppen na 't Zuyd-ooften.

danigheyp Oock is 't gewis , dat de Frenen welcke men vind in

in'onfiTlan- M******* , Xraiand , Holland, M*»fltrl<tnd> , Frief-

den. land > Sttght Utrecht , Over-ijffil , Ommelanden,

* Graeffchap Senthet», Emdrrlttnd, Teecklrntitrgh, Oi-

denhurgh , Eremen , Holfiein, en kortlijck langs de

Kuil der Noord-Zee en een groot fluck Landwaerds

in , infonderheyd daer de Vloeden fig in de Noord-

Zee faLontlaflen ; 't is gewis, fegg'-ick, dat defe F«u

ri ven, ol Moeren, ot (omnogh eygentlijckertefpreken

voórtf ds mct dicn vl'Jtigen onderlbecker der Oudheden Jo-

gcwcett f""1 Picard in fijne korte Btfclirijiiitig eeniger vergttme

zijn. en verborgene ^4t!tiquiteiten van Oud- Frièjltt»d , pag.

35- ) de Plaetfen , welcke nu reen-gronden zijn ,

l voortijds hebben geweeft eensdeels digte Boflchen ,

vol van allerley Geboomt ; andersdeels Hoy-en,

Wey- landen van Kley-en Sand-grond , doghlaegh



--.

ca neergefoncken. Want dat'er van 't Begin des We- veen-grjm-

felds af foodanige Veenen nietgeweeft zijn, blijd*^^

daer uyt , datmen in 't meerendeel der fèlver Boo- süicppmgh

men,ja dickmael den eenenBoomopenaendenan- afni« Ce

deren liet leggen j by nage&mehtlijk, gelijk alreeds weeft.

gcfegd is, mGtdeK.ruynenna'tZ,uyd-Ooften. Im

mers konnenfè daer niet gewaflen zijn. Men vind

oock onder de gedagte Veenen ftucken van Schepen,

ta Scheeps-gereedfchappen , Yfer , Aerdewerck , _

Krijd, Schotfe Kolen , tanden vaneenige Zee-mon-

flers, Oefter-fchelpen , Zee-flecken-huysjes , en meer

diergelijcke dingen. Nu , men moet bekennen ,

dat ontrent de Schepping des Werelds, ja oock nog

in een lange tijd daer na, geen Schepen zijn bekend

geweeft. Men bevind desgelijcks dat fommige Vee-

Hen , welcke geen afwatering hebben , jaerlijcks

rijft» en hooger worden. Indicnfè nu van 's Werelds sijn ver-

aenvang af ibodanig genfe» hadden , wat voor hop- oorfaeckt

ge Bergen moeiten 't nu niet zijn. Uyt dit voorge- geworden.

Helde is onloogchenbaer , dat de gedagte Bofichen

en lage landen door een hevige Watervloed , ver-

ooriaeckt door een geweldige Storm-wind , zijn

ondergeloopen , metom verr' werping der boomen ,

en verfmoring van Menfchen en Beeiten , welkers

gebeenten noch hier en gintich in de Veenen wor

den gevonden. Waer door dan de gantfche grond Door een

met ichaedlijck Water en Driftgoed is bedeckt ge- |^j^d

weeft. Vermits nu oock de Kruynen der Boomen en over„

al t' (amen na 't "Luyd-Oou.cn leggen , lbo kan vloeyingh

men niet ontkennen , dat dele Storm-winden van uyt der wateren,

't Noord-weften is gekoomen , en dien-volgens

( gelijck de gedagte Schrij ver het foo opvat) van over

Schotland en een gedeelte van Engellund. Tot nader

bewijs hier van kan dienen , dat dickmael onder de

l'tfitctt worden gevonden ( gelijck alreeds verhaeld

is ) Steen-koolen en Krijd, beyde uyt Schotland ko

mende.

Maer , vraegde de Heer A D EL -A ER T , op wat voor Wanneer dit

een tijd u defe geweldige Water-vloed , veroorfaeckt gebied ls-
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Turf, of

Brand act

door een Stormwind, enfchricklijckeBoomvelling

voorgevallen ?

Nietinden Niet; antwoordedeL,EES-AERT , indentijdder

algemene Sondvloed , op 't Jaer des Werelds lófó.

wijl doe (gelijck ficard feer wel aenmerckt) noch

geen Schepen , en meer andere dingen , welckenu

ónder de Veenen gevonden werden , in gèbruyck

^_ waren. Niet oock inde gedagte overvloeying van 't

in"voor- Jaer 8Ó°' want buvten twijfel hebben defe om verr'-

gedagte JaerwerP'ng der Boomen en de Veen-gronden een ge-

Ï6o. lijcken Oorfprong , en zijn op defelvetijd veroor-

faeckt geworden. Immers nu , Ja en ontrent defe

Landen zijn Veenen geweeft voor 't meergedaghte

Jaer van 860. Tot bewijs hier van kan dienen 'tgeen

^irngrimu! Jonas i een geboorne Yslander , verhaeldin

fijneBefchrijving van den oorfprong der Yslandfche

Volckeren , te weten , Dat defe reenigt Stand-aerdei

gqheeten Turf,gevonden is in d' Orcadifche EylandeHi

ontrent het Jaer 874. [zijnde maer 14. Jaren na de

Vloed des Jaers 860. en immers in fulck een korte

n_ tijd heeft het Slib geen gebruyckbaer Veenkonnen

worden , om Turfdaer van te bereyden] onder de

regeering van den Noonvecgjchen Koning HarMus

TuUricomus. De Vinder was Eituctus , de Soon van

Hertog Rautigualdus in Noorwegen , Broeder van Rol-

fits , of KO//O , die Normttndyen in Franckrijck innarru

Van delen Einaro fbu de gedaghte Braiid-aerde den

naem van Turfeinarus , of Emdrj-fHr/bckonïen heb-

b60- Zeileri Htmdbttchs erfler theil t p<tg. in. Doe

hier by , uyt den gedagten Ticard , dat felfs voor de

koomft der Romeynen in defe Landen , hicralmenig-

mdeie Lan- te yan Moeren en Veenen zij n geweeft. Tlinitis en Ta-

citits getuygen dit beyde uyt eenenmond. Selfslw-

IwCtfar, eerftenRoomJchenKey/er, maecktgewagh

van Moritiis en Terroanis:, leggende in Maendertn.

Wat nu 'vraeghd hy) is Morini anders te feggen als-

Moeren? Wat beteeckend Terroani 5 ofTerrovani, an-

ders als Dfrgh veenen , Torf-veenen ? Wy motten dan

defe Boomveiling enYeenen-oorfprong eenhooger

den

Voorde

toomftder

Romeynen

mde

en'

Zijn hier

al Veenen

geweeft,

tijd
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tijd gaen foecken , als die van 't Jaer86o. Eenige

honderd Jaren voor de Geboorte Chrifti is over al de

fe Landen gegaen een noyt meer gefiene en feerver-

fchricklijcke Waters-nood , veroorfaeckt dooreen

geweldig Onweer j en wierd genoemd de Cimbri- <

fcbe Soitdvloed. Defe overftroomde al de voorhenen Sondvloed.

genoemde Landfchappen , in welcke nu Veentn ge

vonden worden.

Hoe de Cintbrifche , vraeghde VROLYCK- AERT ? TC„.enwet_

Wat gaet de Cimbrifche Vloed ons aen ? 'k Heb wel pin^j, ,

fomtijd van defelve gewag hooren maecken , maer

noyt geweeten , datfe oock onfe Landen trof. De

Cimbren waren immers de Holflciners , enderfelver

Nabueren. Wat raeckt dit dan ons ?

De gemelde Schrijver , vervolgde LEES- AERT, Kortlijck

ken u beright hier van geven. Eer de Rameynen defe beantwoord.

Landen onder hare Hserfchappy hadden gebraght ,

, waren al derfel ver byfondere Namen haer noch niet

bekend. Noemden derhalven de, gefamentlijcke

Landfchappen en Vclckeren , leggende van d' Elve Onfe en de

tot aen de Rhijn , Noord-Zee en daer ontrent , met nabuerige

een algemeene Naem Cimbren , en de Naord-Zee de ^^^ van

Cimbrifche , vermits d' Ooftlijckfte Dselen defer meet a^a"!"

Linden nabueren van de Cimbrenwwen, dat is, de gemeenen

Holfleiners en hare naeftgelegene. Gelijckmen noch naerade

hedenfdaegs in andere Geweften de gantfche feven C-mknfcht

Vereenigde Nederlandfche Trovintien HoUmd noemd, Senoem •

en d'ingeftreno van Gelderlandt , Utrecht, Over-fflel

e. f. v. Hollanders. Ja oock dien vermaerden Frief-

fchen Gefchied-fchrijver Tetrus Winfemius getuygd,

dat de timbre», door 9torm-winden en Zee-vloeden

niet konoende blijven in hare W-oortplaetfen , een

Heyrtogt hebben gedaen na Diiytfchtand , Franckrijck ^^ ye((crs

en Italien , en dat de rriefen , onder den naem der byfonderc

Cimbren fchuylende, fi,* onder haer vermengd heb- naem haer

b;n. Dit oock de Romeynett onder den naem van onbekend

Cimbren begrepen , alles wat fig ftreckt van den was-

Oever der Noord-Zee af tot -in Vuytfchland toe. Wirtfe-

miiKronijckviMfriellitHdt,j()L 14. Hier uyt dan blijckt

kher



Schricldijc-

Waters in de
ecdagte •

Cïiutnfcki

Sondvloed,

Groot tfiflo Ttr,

Welckeon-

gclegent-

Veenen" &

heeft ver-

ooifaeckt.

Hoedanigh

defeVeen-

Denare

ftiaf Gods

fciaer gcnoegh , dat door defe Cintbrifchc Sondvloed

8een andere mag verftaen worden , als even de geene ,'

welcke al defe Landen heeft overftroomd gehad. Dc-

fèlve grouwelijcke doorbreuck heeft al die onuyt-

fpreecklijcke fchade veroorfaeckt. Men onderfoeck

foo men wil , men fal niet ligt yet grondigers uyt-

vinden. Door defe geweldige Storm-wind , en de

daer door veroorlaeckte overvloeying, zijngroote

Boffchen ter neergeworpen, groene Velden van een

fèer groot begrijp , en nu Reenen , ondergeloopen ,

voorts bedeckt geworden met Wier , Boombladeren »

Hoy , Stroo , Gras , Ried, Biefen en Tacken van Boo-

men. Dit ligt en driftig goed is door 't op en afloo-

pen des Waters gefpoeld inde laegten, ofinp.innige

Landen , gelijck dan alle Veengronden ibodanige

z'jni veranderende door langheyd van tijd in delen

Veenigen en Moeraghtigen Aert. De geene , feght

Titard , welcke kennis hebben van d' oude geftelte-

nis der Veenen , moeten toeftaen , dat defelve nu leer

veel verfchillen van haer voorigh welen. Eertijds

warenfe Meiren, Modderig; boven gintienen her-

waerts nlet allerleyruyght bewaden , maer onder

^un ' wee'c > onbegaenbaer voor Menfchen en Bee-

ften ; onbevaeroaer voor de Schepen. Hierom wier-

denlè genoemd Moren of Moeren , beteeckenendc

Meiren. Allenxen zijn defelve opgedroogd , en door

kragt van de Son lbo hard geworden , dadegenoeg-

feem te betreden zijn ; welcke hardigheyd hoe lan

ger hoe meer lal toenemen. Lightlijck ftaet te ver

moeden ,- dat door defe noyt meer gehoorde Storm

wind en Waters-nood een ontelbare menightevan

Menfchen en Beeften zijn vernield geworden ; wan

neer men aenmerckt de grooteruymte der Landen,

welcke ondervloeyden } en de menigte der Veenen,

Moeren en Wateren , die dit Onweer veroorlaeckt en

nagelaten heeft.

Gyhebt, feydede Heer ADEL-AERT .doórdituw

Verhael my een goeden dienlt gedaen. Geerne be-

kenn' ick, datickmy tot noch toe in de koude Winv

ters
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ters by de Turven heb gewarmd , fonder te weten overonfe

waer hare Moeder uyt gefproten was. Ondertuf- Voórfatcn,

fchen leerd roy dit aenmercken , dat de Heerc onfe

God fijne gramfchap tegens onfe Voorfaien heeft ver

anderd in tpcldadigbeyd over ons. 't Geen waer méé Diendont

hy hatr geflraft heeft , diendons tot een Zegen. Haer totec"

onheyl is ons tot geluck geworden. Wantwijl wy |en

nu weyr.ige Boffchen meer hebben , boe fouden wy

hier konnen Leven , indien vvygeen Veenen had

den? Maerweet men niet , ontrent welcke tijd de/e

foo genoemde Cintbrijche Sondvhed fig heefc toege

dragen ?

Defe Waters-nood, antwoordene LEES-AERT ,en ^efe r.i,,.!,,

»lfoo den eerften Oorfprong der Veenen , dier door />/;c vloed

veroorfieckt , moet gefteld worden ontrent 340. Ja- fig hcefr toe

ren voor Cbrijïi geboorte. Want de Nedf rlaegh der gedragen.

Cimbren is gevallen 100. Jaren voorde koomft onfes

Saligmaeckers in't Vleefch , en ontrent 140. jaren

had dit Volck doe nu hier dan daer gewoond. Ti-

tard vetgetene Antiquiteiten van 't oude friefland , fag.

36.

Maer, wierp VROLYCK-AERT hierin , behalven ,^„1^;

de gedagte ftucken van Schepen , Krijd, Yfer.Schot- "ee'n'gron-

fche Kolen , Kinckhoornen , Aerde Vaten en meer den vind,

andere dingen , werd oock in de Veenen Afch ge

vonden , met geheele ftrepen d»er door lopende. Hoe

doch mag defelvedier inzijngeraeckt ?

Buyten twijffel , berigtede LEES-AERT , hebben in Geeft te

dit vreeflijck Onweer, door 't regtvaerdig Oordeel•tyd^ön-

Gods , Wind, Wateren Vyer t' faemgefpannen , om wecreèn

defe Landen te verdelgen , en alfoo te ftellen al: Blixem-

Adamit en Zebojim , Sodomn en Gomomt. Welcke brand is ge-

Steden eerft door Vyer uyt den Hemel verteerd , daer weelti

na met afgrijflijcke Wateren bedeckt wierden. Ver-

moedlijck heeft den Blixem geheeleplaetièn ca

Dorpen aengeftoocken ; oock welgantfche Boffchen

ot immers een feer groot deel Boomen gintfchen

herwaerts verbrand. Dit moet u niet ongelooflijck

vcerkomen. Selfs binnea onfe tijd heeft men'ér

L Voor-
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Waer door Voorbeelden van gefien. In't Jaerió44 heeftfigin

Steden en een Bofch by Neurenbeifgh een fchaedlijcken Brand

Boflchen verheven.welcke ontrent 8000. Mergen Houts heeft

flok^n'el- verwocft. Metgroote moeyte is dit Vyer nocheynd-

worden. l'Kk geblufcbt geworden. Thfatrum Eurofteum Lo-

ticbii, funffte thcil, fol. 398. In't Jaer 1473. was't

Voorbeel- *°° een 8ew£ldigh hecte Somer , dat het Boheemtr-

den van Af Wondt in brand geraeckte, en agthicn weetkenna

brandingh malkander in volle vlammen ftond. 'tSclveweer-

Jer Bof- voer het Thuringer en 't Sivarie Wondt ; oock de Bof

Ichen. fcnen jn 'tGebergt. *tfallfètkaHiflorifckerErqtutk-

flunden, ander theil, pag.8\i. Door foodanig een ver

branding dtr Huyfenen Boomenisbuyten twijffel

d' Afcb in otife Veenltnden geraeckt. Dit ou fal ge

noeg zijn vandenoorfpronckonferVeenen, en de

daer uy t v-portkomende Turven.

't Geliefu dan , feydedeHeer AUEL-AERT .voort

Vervolg van leraren in 't verhael van noch eenige andere Srortn-

stormwm- windei , en de fchade, daer door aen oefe Landen

veroorfaeckr.

In de Herfft des Jaers 1170, vervo,lg.hde LÏES-

Stormwmd AERTj js'c Zee water, door een geweldige Storm-

nood deTja- wi"d • met fulck een kraght opgevloeyd , dat het

ren 1170 en quam tot aen de Muere» van defe onfe Srad Utrecht.

1173. over Ja men heeft met de Netten, wekke men Seegent

defeLan- Boemd, de Zee vifchBolck, of Wijtingh, in defe

n> Stads graght gevangen. Pe grtote oude Knnijck van

Holland, Divifie 1 3. caf. 6. Al defe Landen wierden

overftroomd op een gelijcke wijs drie Jaren daer na.

'c Was doe foo een onnatuerlijcke Storm-wind en

Seergewel- Vloed.dat vaneen diergelijckenoyt meergeheord

digenver- was. Kercken , Thoornen, Huyfenen Boomenla-

woeftende- gen met menigten ter neergeworpen. Veele vreeC-

den voor een nieuwe Sondvloed. Indien de Storm

noch wat had aengehouden , lbo ware de Stad Utrecht

buyten twijffel vergaen geweeft. Oude Hellandfcbe

Kronijck van Goudboven , fol. i8j". In defe Storm

wind ^ijn de Landen van Texel, Wieringen, en.daer

ontrent, verdroncken , en tot kleyne fylandekeus ge

worden ,
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worden , dacrfe te vooren aen Holland vafl waren.

Adriani Juny Befchrijving van Oud-Satavia , cap. jT

In 'tjaer 1361. woey in defeGewefteneengantfch Defgelijckt

verfchricklijcken Stormwind.waer door veele ICerc- <*" Jacrs

ken, Thorens, Molens en Huyfen wierden ter neer- '^ ''

geftort. 't Zee. water ging foo hoog , dat veele Dijc-

kcn doorbraecken , tot verderf van een groot deel

Menfchen en Beeften. Kernf! befckrijving dts Lands

vanAtckel, fag. 89. Op't eynddesjaers 1^67. heeft En des Jiers

de Koordivefte Wind , een Erf-zyand des Nederland- !>^~'

fchen Oevers, foodanip een onftuymieheyd veroor- ,, . „
v i iii ^ i i i TT, i i i j Noordwcite
faeckt , dat de laetfte dagh des Werelds voorhanden %vind iseen

£cheen te zijn. In eenenagt wierden een groot getal Erf-vyand

Thoorens , Molens , ftercke Kaftelen .weigebouwde des Nedcr-

Huyfen en diepge^vortelde Boomen onder de voet landlchea

geruckt. 't Hollend Zee water heeft alles , wathet cts'

maer kon genaecken , in fijnen afgrond verflonden ;

en een loop nemende na 't Strand der Z,uyd-Z.ee on

trent Hardern'ijck en Elburgb , met geweld een groot

deel van 't vaftc Land afgekabbeld. PontanienSligten-

horfl GelderfcheGefchiedtniffen,l>oeck7. jol. 145". n. jy.

Veel meer andere vtrttioeftende Water-vloeden door y ^e l

fchricklijcke Siormnnndin over deje Landen gae ick ^^ V00rby

voorby. 'k Wil oock niet ipreken van de lbo ge- gegacn.

noemde ^//efiy/z^enr/^frf des Jaers 1^70. , als zijn

de een faeck die u genoeg bekend is.

Evenwel, feydcVROLYGK-AERT, moet ick dit Tuflchcn-

daer van feggeii , 't welck yeder nier foo bewuft , en in-werping

waerlijck der geheugenis waerdig is. De Hertogh Vg°^C"f^"

^van A/A* fdie wref/Zi/cAeroïrfedesGodlijcke^toorns, ^,00rddcs

en hardtreffende flockin de hand fijner grimmigheyd, Hertoghs

te gélijek oock dien tvreeden Moofdettaer van io veele van Alba,

duyfènden vroome en tfare Chriftenen ) om in 't toe

komende diergelijcke verderiflijcke Watervloeden

te voorkomen , gafeen bevel uyt ( waer voor de Frie-

fen hem noch danck fchuldigzijn, en daerom fijne

verdöemlijeke gedagfitenis dies te minder verfoeyen)

'dit men langhs geheel Frie/land een vaften onver-

breecklijcken Dijcfc fou leggen, op de wijs van een Edelliedc».,

L i . ' Bord-
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>? gelegen

heid van t

leggen eens

onverbreek-

lijcken

Dijcks in

ïriefland.

Noch een
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des Jaers

Jó'ö. over

defe Lan

den , en an
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Aenwijfing

van noch

Verfcheyde-

Borftweer : Waer aen al d' Ingefetenc , niemand

uytgefonderd , ibuden moeten wercken , of anders

de noodige Onkoften verfchaffen. Sommige Edel-

lijden wendeden by den Hertogh voor , datie altijd

van fbodanige Laften waren vry geweeft, enderhal

ven nu daer in niet betrocken konden worden ; doch

wierden van hem met dit aenmercklijck befcheyd

afgevaerdigd : Sy fbuden hare Vrybricven voor den

dag halen, en op den Oever der Zee leggen , wanneer

defelve op 't aldermeeft verbolgen was. Indienfenu

de Golven en Overftroomiugen konden afwenden ,

lbo (oudenfe met 'er daed de voorgewendede Vryheyi

genieten. Indien niet , foo moeilenfe nevens d' an

dere wercken , of geld in plaets van Ar&cyd geven.

Pontani en Sligtenhorft Gelderjche Gefchiedeniffen , Boeck

j 4. fil. 5- 1 9 . Seecker, had hy geen andere ftrengheyd

geoefend tegens d'Edelen en foo veel andere onfchu 1-

dige Menfchen ; had hy de Voorregten op geen an

dere manier verbroken , fbowaer hy mcerprijfens

als lafterens waerdig geweeft.

Den 27. der Lcnte-maend desjaers 1606. (ver

volgde LEES- AERT weer) fijnde doemaels den twee

den Paefch-dag , rees een boven maten harde Storm

wind , die Dijcken en Dammen deed doorbreken ,

niet alleen in onfe Landen , maer dejgelijcks oock in

Engellttnd , Franckrijck en Ooflland. Menighte van

Huylen , Schueren en Boomen wierden om verr'

gefmeten. Op de nieuwe Marckt binnen K-euten

woeyen 80. Boomen uyt d' Aerde. Heiland leed wel

de groptfte fchade , foo aen Dijcken als aen Schepen.

Capar Ens Kwr^e verfaffung des Niedcrlandijchen

Kriegs , png. 260. t' ^intwerpen vielen vier ot vijf

Thoornen ter neer. Aldeglafenindegroote Kerck

wierden uytgeflagen , wijl onder defe Wind oock

een fwaren Hagel ontftond, Weéeri hunderdt duellen

derUittemdmigs-K.Knft,erftetheil, pag. 8;i. Meer an

dere diergelijcke fchadelijcke Stormwinden hebben

figover defc Landen verheven, als in 't Jaer i ƒ;<>. in

Skgtmaendj j/ji.inLou-maend} 1/70. inSlagt-

maend i
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rnaend ; ij"9J- in Winter-maend ; 1607. in Lou- ne andere

imend;i6io.inLente-maend;i6n.inWijn macnd; feerf*are

i6if. in Winter-maend ; 1615-. in Sprockel-raaend; j™1™""1'

i6fi. inBloey-maend; 165-3. inLoumaend; 165-4.

oock inLou-maend j 165-8. inHerfft-maend , die

onfe Nieuwe Graght lbo ellendig wierd ontboomd ; Beflotc„

en van doe af Jaer op Jaer. Al defe Stormwinden met dien

hebben feergrootefchadeveroorfaecktaen Dijcken, van 't Jaer

Schepen , Landen , Gebouwen en Goederen : By IÓ74-

welck nu voor al van ons wel mag gefteld werden

met grootefwarte Rouw-letteren M. DC. LXX1V.

DEN XXII. DER HOY-MAEND.

D'l/y<*oo»»/Z,feydedeHeerVRooM-AERT, heeft De dighf op

ons geleerd , dat de vqorige foo ügt of een volgende ~

Storm-rviitden gelijck als voorboden zijn geweeft van

t' elckens verdubbelde Oordeelen des Heerea , tfederd

een tijd herwaerts by na van liter tot /«rover ons

uytgefbnden. Wat ons nu gedreygd word door de-

ièn geweldigen over ons gcko menen Orkaen , voor Zijn als

welcke kor.ts te vooren nogh een andere kleyner Voorboden

was vernoomen , fal ons miflchienmaeral tehaeft l'1^6^*14

kondig worden gemaeckt , fchoon 't noch eenige ^^1^1-,

Jaren mocht koomen aenteloopen. Indien wy dus. deoordee-

in onfe fopden geduerig voortgaen , God lal voort len Gods.

gacn in fijne Straffen. Miiïchien lal een andere Wind

uytgaen van voor 't aengcfight des Heeren ; welcke

£al Wateren doen doorbreken om ons te verfmoo-

ren , oteenVyeraenfteken , 't welck veeleduyfen-

den fal verteeren op eenen dag ; of een Swaerd

aenvoeren-, yerderflijcker als 't geen nu onder ons

geweeft is , 't welck onfe Steden fal woeft maken ,

ja de Herten onfer Kinderkensfaldoorbooren , en

onfe fwangere Vrouwen den Buyck opfnijden. Den Grouwlijfc

>z. der Bloeymaend 1611. ontftond in denPatojin onweer m

de Eerghftraet 's namiddags ten 4. uyren een grouw-

JijckenStorm, vergefelfcbapt van Donder ,Blixem, I

Hagel en Regen. Yeder verwagtede den dag des

Oordeels. De Bergen beefden van de fchricklijcke

(lagen. Eqamen , Huyfen wierden om verr' ge-

li 5 w*.
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worPen- Meenighte van ftucken braken af van de

fwaeid nac Bergen en Steenrotfen , fommigefoogroot , datfe

ecnige Ja- fo. paerden niet ibuden hebben konnen voort-trec-

icnis ge- ken. Baiidartii Memorien , eerfte deel , -vierde Boeck,

volgd. ƒ01 2.11. Hoedanig 't Moord-foaerd eenige Jaren daer

na onder haer gewoed heeft, isuyt de Gefchicht-boe-

ken genoeg bekend.

Verfchriclt- 'k Heb , viel de Heer ADEL-AERT hier in , dick-

lijcke \vrad mael hooren fpreecken van dien verfchricklijcken

des^jaeis vioed des Jaers 1411. veroorfaeckt door een hevige

Stormwind ; in wekken oploop des Waters 71. Dor

pen onfes Lands ibuden verdroncken zijn. Hebtgy

' in 't doorbladeren uwer Boecken niet ergens gevon-

, den de namen der gedagte Plaetièn.

foodacn?gh 'k Sal u verhalen, antwoordede LEES-AERT,

een \\atcrs- 't geen my daer van is voorgekoomen. Op den 18.

noodwieid der Wiutermaend des genoemden Jaers 1411. onder

Teroor- (je regering des Giaefs Pbiliff van SHrgimdien , of, foo

Uckt ' andere ftellen , van Vrouw Jacoha , brack de JBits-

f bofch in tuflchen Dordrecht en Geirtruydenbergh , doe-

maels de gntte Waerd genoemt. Ter dier tijd ver

droncken 'er, na'tgemeenegetuygenisderGelchied-

fchrijvers, ji. Dorpen. Vanwelcke 39. ofgeheel

of ten deelen weer zijnbovengekoomen ; d'andere

/r i leggen nogh met Water bedeckt. De Dorpen in de
5^J""cChten gedagte Groete Vfaerd gelegen , en nu geheel of ftuk-

en Geer- Vfi\s weer in wefèn en bedijckt , zijn : i . Vferken-

truyden- dam. i. Duflen-ntunfter-Kcrck- g. Duffen-muyl-Kerck.

berghyi. 4. Sefoyt». f. Sprang. 6. Kafel. 7. Sydtvrijn. 8.

"cXSken Nederteen' 9- Greumffick. 10. KleynWaffick. n.

's Gravemoer. n. Raemfdonck. i?. Driemijlen (door

verbaftering des Woords gelegt Drimmelen) 14. Stttnd-

hafen. i f. Hoogt Stvalutpc. 16. Lage Swaltatic. 17.

Xietuvervaert , nu de blundert. 18. Merwedc. 19.

Krteyeficyn. 10. Laii^-Ambagt ( anders H«fr Klaes ,

of Klaes-Otms-Ambacht ) n. Kort-Ambacht. 11.

Hotuveningtn. 13. Dubbeldam. 14. Mijl- 2.?- L'y~

Namen van der-Ambacht. 16. Foelmjck. 17. Pütters-hoeck. 18.

dcgeene, Mijai HttTt» I*nd 1MM Mtfffaffal. *y, tiejinkcHt-

Offrf.
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Oord. 30. Godfchalcks-Oord. 31. Wetdt en Weedett-

Iroeck. 31. Strijen. 33. Ve Walen , nu Heynen-Oord. die weer to'

34. K/We. 3J-. NKUtP-Kmk. 36. Oofl-Barcndrecbt. vengckoo-

37. Wefl-Barendrecht. 38. Ceruiffe. 39. Pf»Jrecér, men '

De gene , weicke noch bedolven leggen onderde

Wateren defer Sondt- vloed , werden geftcld defe

volgende, i: Wolbrands-Y^erck. i. Kwyt-KwcJt- En van

Ambacht. 3. De WM. 4. >4loeyfen , anders ^lleujen. d andere.die

f. Alnis-voet. 6. Rem. 7. Uyt-Alm. S. Ae«- van 't Water

éerjje» o/» d' ^ilm. 9. Op ^Im en Vooren-Sater-tvatrd. "edeckt ge-

10. Hottckenes. n. Mmonde. u. Ditbbelmonde. 13. blcven zl'n'

Twintig Hoeven. 14. Witldrecht. if. Gerard tAoimc-

Strijen. 16. Strijen-monde. 17. Wieleftein. 18. Wi«i-

»«. 19. Tolloyfe. 10. Achthoeven. n. Sloter-oord ,

' anders Kloofler-oord. Kemfs Befcbrijvinj> des Lands

van Arckel, pag. 117. éy X. Halma in fijn Hiftorifch

vtrhael van verfcheydene Hoogt V/atervloedtn, fag.i^.

Negenendertig weer bovcn-gekoomene Dorpen , ley- Defe opge-

de VROLYCK-AERT, en eenentwintig nogh verdronc- te^e Dot-

Aewe, maken t' famen óo. Waer blijven dan d'ove- ï"en

rigeii. om 't getal van 71. vol te maken ? Of zijn

de namen te gelijck met de Dorpen verdelgd ?

In de nu genoemde Dorpen , antwoordedeLEEs- ..

AERT, zijn Smal-deelingen geweeft ; weicke by 't m'^" £, ^

andere geteld zijnde , 't getal van 71. vervullen, getal i

Door defe grouwüjcke Inbreuck is niet alleen de

Stad Dordrecht van 't ">a(le Land afgefcheurd , maer

oock by na geheel Zuyd-Holland over-vloeyd. An

dere Schrijvers fpreken aldus van defe Water-vloed :

Op Elifabeths naght ( defen dag koomd op den 19.

der Slaeghtmaemd, en fou alfoo juy ft een Maend ver- Wae ,

fchillen) is tuüchen Geertruydenbergh en Dordrecht , dan noch

daer de Moes, met een dunne ftreng uyt Gelderland li.Smaldee-

koomende , figh uytbreyd , de Dordfche of groate lingc» kpo«

Wtttrd (een foo weeldrig Land als men metoogen mende> »

hadmoogenaenfchouwen) geheel ondergeloopen ; 7Z'

de Dijcken door de Zee vloed geborften zijnde. >

't Gebied van Heufden leed oock geen kleyne af-

hicyck. 't Mogt yeoiand vry wat vreemd duncken ,

L 4 dat
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l 00 „e Dorpen. UrOOt ////rOr//f/; Water-vl.

yêrhaeleens dat in dit verdronckene Land (welckers lengte van

anderen fommige op vier, en de breed'e op twee Duytfchc

VMd'c^c Mijlen Werd gerekend,) tspee-en-feventigDorfen, be-

dagte Vloed. ni'ven noch eenige Heeren Huyfen , volgens mel

ding der Hollctndfche la(r-b»ecken, met Veeen Mtn-

fchen fouden zijn vergaen : Ten ware men defe 71.

Karffden voor enckele Buerten wou nemen ; wijj

andere Schrijvers (Albertus Cranfzjus) alleen gewag

maken van 1 6. Vleckenor Dorpen, l'otitani en Sligh-

tenhorft Gelderfche Gefcbiedeniffen , Koeck 8. fal. 191.

». 78. Maer uyt de voonge Lijft kan genoegfaem

blijcken , dat'er niet weynige goede Dorpen onder

zijn gewetft.

Hoedanïgh Soo fien wy dan hier , fcyde ADEL-AERT , een

"tvetfchü mercklij«;k verfchil onder de Schrijvers, nietalleen

in de tijd , maer oock in 't getal der verdronckene

Dorpen.

DerSchrij- Belangende de tijd , antwoqrdede LEES-AERT,

vers ontrent ligtlijck kan of de Schrijver of de Drucker hier on-

de tijd en 't trent een Misflagbegaen , en Vecemher voor Kovent-

getal der i,erse(le\d hebben. D4t fulcks hier gefchied is, blijkt

verdronke- r > --i j i i u j
ne PJaetfen genoegfaem daer uyt , wij' anders den dagh der

Maend juyft oirer eenkoomd. Daer-en-boven vind

men dele Feyl niet weynig in foodanigc Schrijvers,

welck.e Hoogduytfche Schriften volgen , wijl dele de

Maend November Wintermiiend. noemen ; wy daer

tegens December dien nae'm geven, 't Verfchil der

D.orpen ten aenfien van 't getal , waer van Cr&nt-

•xfiu m36f ló.fteld , kan oock een Druck feylzijnl

Maet waerlchijnlijckeris'c, dat hy alleen heeft ge

rekend de voonviemfte der Dorpen , wekke ver-

Boquaemlijk dronckea 2j//« gebleven ; fonder daer in te bevatten de

kan u-eg ge- gene , wekke naderhand jreer ba-ven \ijn gekomen.

noomen '^ ^yj| nu njet feggen , dat fom mige van twee ver-

woeftende Watervloeden in dit Jaergewaghmaec-

ken , en dat Crantym miffchien van d'cene fpreeckf.

Dus fchri}h'etLycoftbenes van : Op den 4. der Wolfs-

maend ( foo noemen fommige Hoogduytfche de

de Maend Decttnber, ot't hier een andere betekend ,

wejc-



Sckouw-ToMeel. K'

welcke vroeger koomd, weetickniet) 1411. qua-

men gropte Slag-regenen, en uyt delelve foo een

groote oplooping der Wateren- , dat te Ltuffenbergb Tweederley

en Brifack de Rkijnbrugge om verr' wierd geworpen , fchadelijke

waer door veele Menfoken en Beelten ': leven ver- vloeden

looren. In Holland verdierven over de JQ. Steden en Lalden fn 't

Dorpen. Op den 19. der Wintermaend ( November) felvejaer

[ dit is nu deneygendag] liep de NederlandfcheTtze 1411.

plotfelijck ioodanig op, en wierp hare Golven foo

ongeftuymigh uyt, dat gantfch Holland een groote

vervvoefHng daer door leed. Bydcyo. Dorpen gin

gen te grond , met Kercken en Vlecken. S;ighten>

Kloofters en alles wierd van 't Water overftroomd ,

Lycoftbenes von Wundenvercken Gottes , fil. 441. On

fe Oude Cnnijck -van Holland (leid oock Elifabeths

Vaght , en 71. Porocfóe» of Dorpen ,fol. 446. Dier- Andere wa-

g^lijcke Rampen zijn ons gevveft dickmael over- ters-nood

kpomen. Op den 5-. der Slagtmaend ifjo. woey des Jaers

biereen geweldige Storm-winduyt 't Wellen , foo *M,'' J°n

dat in Holland en Zeeland veele Dijcken doorbraken } zeeland.

Wier door dan menigten van Bscften en Msnfchen

verdroncken. 't Noord-BcverUnd , Corts endwzijn

onbedijckt gebleven met 44. Dorpen. Koningsber-

jew Joitrnael of daeglijckfche Tijd rekening , op den ƒ,

Novemb, Verfcheydeoe fware Watersnooden ver-

baeld Emanitel van Meteren , in lijne Hiftoriender

tifderlanden , of'tjaer i^jofil. 5-9.

Seker , liet VROL-YCK- AERT figh hier hooren , B uyten.

d'overvloeyingen van Codncina zijn vry waf ver- ipr0ngh,

roaeklijcker en nuttiger, als die , welcke in onie

Linden vallen.

Weinudan, feydede Heer ADEL- AERT, nadien Vaneen

onfe oogen foo verr' niet konnen fien, foo geefons vermaeklij-

door 't gehoor deel aen onfe luft. kf Ov.er",

v. • &. rr . <- vloevingh.
Cocincina , voer VROLYCK-AERT voort , heeft • °

dien naem gekregen van de Portugefche. Anders we^d

het van d'lngefetene Anam geheeten- Ten Suyden

paeld het aen 't Rijck Cbiampit ; ten Noord-ooften R

a$fl Tunchim-, ten Ooften aen de Chinefcbe Zte ; ten „„

L ƒ Welt-
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Lands in

fommige

Ai ae; uil u.

Aenmerck- Weft-noord-weften aen 'tRijck Lat. 'tLeyd op de

lijckeover- hoogte van n. tot 17. graden; en derhalven is 't

ftioomingh hier fser heet ; echter niet foo heet als in Indien. De-

,!!??:_ n fe hitte duerd maer 3. Maenden, dslunhu, luimt

en Auguftus. In September , Oiïober en November is

de lugt gantfch gematigd , wegens de geduerige Re

genen op de Bergen der Kemoifen ; van welcke

't Water foo overvloedig koomd afvallen, datfe't

geheefeRijckoverloopen, en, figh tot de Zee voe

gende, t' famen maer eenen Oce«»{chijnen uytte

maken. Geduerendedefe;. Maenden koomt'erge-

meenlijckyeder iy. dagen fulck eenovervloeyingh

blijvende fomtijds 3. dagen lang op 't land. Dele

diend niet alleen om de lught te verkoelen , maer

oock om d'aerde vrughtbaer te doen worden. Al de

Cocincineefen verlangen'er feer na , wegens de ge-

dagte twee nuttigheden. Hare blij fchap is dan lbo

groot , datfe Feeften en Maeltijden houden ; giften

aen elckander fenden, en gelijckerhand dickmael

uytroepen : Daden Int \ Daden lut ! dat is : Den over

vloed is gekoomen ; hy is gekoomcn ! Dele Wateren

vallen foo plotfelijck op 'tland, dat d'Inwoonders

dickmael 's avonds niets met allen daer van w«ten ,

en 's morgens t'eenemael daer van omringd zijn, •

konnende niet uyt hare Huyfengaen ; Welckeftaen ;

op hooge Colomtien of Bakken , lbo dat de Vloed

daer otfder door loopt, fonderoyt tot hare Kamers

terijfen. Sulckeen fchielijcke overftroomingh ver-

oorfaeckt , dat veele Beefteo op 't Veld verdrincken ,

wijl'er geen tijd is , om defelve op 't Geberghtte

brengen. Defe verfmoordeOflën , Geyten , Verc-

kens, ot wat voor Vee het oock zijn moght, koo-

men, door een Wet in dit Ri j ck, nu niet meer d'Ey-

genaers toe, maer hem diefe eerft vind. Ditbaerd

oock een fonderlinge hlijdfchap in veele. Soohaed •

de Vloed den Aerd-bodem bedeckt , vaerenfe met

hare Schuyten uyt , om de verdronckene Bee-

ficn op te foecken , en dan na Huys te bren-

£«n ; defelve naderhand gebruyckende tot ha-

' re

Nuttighcyd

der felver ,

en blij J-

fchap daer

ovei onder

d' lowoon-

dcrs.

Wet des

Lands on

trent het
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re Maeltijden en Bancketten. IndemctRijsbefaey- Kin

de Velden onthouden figh ecugrootemeenigtevan mc

Muyfen ; welcke door d' overloopingh des Waters Muyfen,

gedwongen werden uyt hare hooien te koomen,

en figh op de Boomen te begeven , om de dood

t'ontvlieden : fbo dat allerwegen de Tacken vol

hangen , en door der felver fwaerte neerbuygen.

De Kinderen varen dan daer na toe ; fcbudden Dient tot

met kleyne Haeckjens de gedagte Telgen , en doen vre

alfbo de Muyfen, in 't water vallen , daerfe dan ver- voor -t

fmooren. Dit Kinderlijk vermaeck gedijd het land Land.

tot een byfonder voordeel , als hier door bevrijd

werdende van dit fchaedlijck Ongediert ; 't welck

al 't gefaeyde fou verflinden. Even defe Vloed geeft

oock bequame gelegentheyd , omlijn Huys van al-

lerley noodfaeklijckheden te voorfien. Want wijl Geduerende

'tgeheele Land geduerende defe dagen bevaerbaer is defe vloed

geworden , foo voerdmen alle dingen gemacklijck ^oórnaem-

van deene Stad nad'andere. Op defe tij d werden de fte Marck-

voornaemfte Marckten gehouden , met een leer ten gehou-

groote toeloop. Elck voorfiet figh dan van alle Voor- den.

raed. Oock brengd men 'tBrand-en Timmer-hout

met Vlotten over de Velden , waer heen men het

hebben wil. Dus is defe Vloed de Cocincineefen

niet fchaedlijck , maer in tegendeel gantfch dien-

ftig en vermaecklijck. Cbri/ïophori Boni Hiftoric vtm

Cocincina pag. 6.

Soodanig, feyde VROOM-AERT , zijn onfe over-

vloeyingen niet. De Cocincineefen mogen fomtijds

by een haeftige overval wat Bef/?e» verliefen ('t welk noden.

echter, ten aenfien van 't gemeen , by haer geen na

deel veroorfaeckt) maer by ons geld het Peeften , Men-

fcben, Huyfen, Landen en Dorfen. Buyten twijffel den

ondergang van 71. Parochien moet een groote me

nigte Volcks hebben vernield. In d'overftrooming Menighte

des Jaers ifjo. verdroncken , na 't verhael der Ge-

fchied-fchrijvers , over de viermael honderd duyfend

Zielen. De Heere onfe God heeftwel beloofd , geen

Algemeens Ovvtvlttying meer te iullea lenden over de

gant-
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gantfche AerJe , maer ondertuflchen ftraft hy al

dickmael de boosheden der Menichen door affonder-

li)cke Sond-vLoeden over bylbndere Geweften. Defc

OnfeLan- onfe La^en zjjn Van oude tijden af d' Inbreucken

d'InbreuG- ^cr ^ee en andere Wateren feer onderworpen ge-

ken feer on- weeft. Hier door is veroorfaeckt d' aficheuring der

derworpen. Zceumfche Eylanden va.n'tvafle Land. Defgelijcksder

frieffche Eyltnden van Friejtand ; oock de frieffche

"Watten. Ja de geheele Zityder-Zee is een Inbreuck.

Derhalven kan men lightlijck vermoeden , datonfe

Schepen hedenfdaegs over niet weynige Steden en

Dorpen varen.

VeC0orteenn 'tlsfeker> hernam LEES-AERT , dat een goed ge-

lèggcncm-n ta' Steden , Dorpen en Vlecken ter deler tijd van

dcrdeWa- Wateren zijn overdeckt , waer van men noch naem

teren bedol- noch geheugenis meer heeft , welcke echter voor-

ven. tijds in een goede welftand hebben geftaen. Somtijds

behaegd het de Heere , ons noch eenige overblij ffelen

en Kenteeckenen daer van te laten lien , op dat wy

ons over fijne Oordeelen ontietten , en ons waerlijck

bekeeren moghten , ten eynde wy niet delgelijcks

Ontdeckmg vergingen. Digt by Goeree , niet verr' van den kriel,

oudeenee" w'er^ indeSomcr desjaers 1618. Noordwaerts aen

nieehon- na ^e ^ee toe ontdeckt een oude vervallene Stad,

derd Jaren welcke eenige honderden van Jaren met Sand was

langh met overftelpt gewecft. Door d'affpoeling van 'tZee-

Sandbe- water isfc weer ontbloot geworden. Men vond hier

wCceft lijnde <^e Grondveften van groote Huyicn ; deigelijcks

Stadby lange Straten : Waer uyt men waerfchijnlijck kon

Gierei. befluyten , dat dit voortijds een aenfienlijckeStad

moeit geweeft zijn ; van wclckers Ondergang noch

tans d' oude Schrijvers geen gewag maecken. Vee-

lerley Oudheden wierden 'er gevonden , en onder

defelve eenige Kopere Penningen daer Afbeeldin

gen op ftonden , fommige met het Omfchriftvan

Oudheden, Adrianus , andere met dat van ^intonius ; waer uyt

vondcn'e men dan oorJee'de ' dat defè verwocftende Stad eer

tijds had geftaen onder 't Gebied der Romeynen.

BaudwtiiMemonen eerfle Deel , thiende Emk, fol. 101.
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Wanneerof hoe defePIaetsdit verderf overquam , is

onbekend. Vermoedelijck heeft een oplooping der

Zee defelve ter neer geftort , en alfoo met Sand

bedeckt gelaten. De veelcrley Eylandcn in den ;-,,

Archifelagus zijn buyten twijffel voor henen vaft veeie E |jn_

Land geweft. Sicilien is, of door d' Algemeene , of den van 't

(.'t geen andere geloofwaardiger dunckt) door een vafte Land

byfondere Sondvloed van Jtalien afgefcheydengewor-a!geicl>curd-

den. Defgelijcks Engelland van Franckrijckenylaen-

deren; waer van {ommige nauwkeurige Onderfoeo

kers verfcheydene blijcken hebben aengemerckt.

Hoe veele Steden en Vlecken leggen dan niet wel

onder defe Zeeën gedompeld ! Seer verwonderlijck Jet 'cld~

is 't, dat men in America, genoemd de Nieuwe We- /o^Jfjn

rM, diep in d' Aerde heeft gevonden d' overblijtfels America, ea

van feer groote ICifteelen , gebouwd van e nckel gehouden

Marmarfteen .fooglad geflepen als een Spiegel , fon- voor,';e!lr

der dat hier toe Kiïck of Leem gebruyckt was. Daer jj joSu

waren Steenen onder van 18. voeten breette, enjö. viocd.

voeten lengte. Suyten wijffel (feyd de Schrijver, uy t

wien ick dit verhael, doch ick wil liever 't Woord

ntijjcbien gebruycken) zijn dit d'overblijffelsvande

Sondvloed ten tijdeNoachsi en geven te kennen, dat

oock d'eerfte Wereld is bewoond geweeft van prag-

tige en machtige Lieden, Picard vergeterte Antiqui

teiten van 't oude Frieflandtpttg.^o.

'k Heb, feydeVROLYCK-AERT , oock al gelefen Twee Ste-

van eenige Steden , over welcke nu de Schepen va- dcnm,Pel°"

ren. In 't Jaer der Wereld 35-78. ( <roor CW/K ge- £3JS£>

boorte 570 . ) is in 't Landfchap Peloponnefo , nu Moten ken.

genoemd, dooreen Waterftorting , Aertbevingen

Oploopingh der Zee feer groote fchade gefchied.

Twee goede Steden in den Zee-boefetn der Corin- \velcke

thiars zijn van de bruyfchende Golven t'eenemael nochlangh

o/erftelpt geworden. D'eene was genoemd BHM daer na on-

d'andere Helice. Ovidius , die 10. Jaren voor Chrifli d^ *««

geboorte noch leefde , en alfoo 360. Jaren na defen ^en,n

ondergang , verhield , dat de geene , welcke by klaer

we'er en (tuk Zee hier henen voeren i noch in fijnen.

tijd
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1 74 lijckT" Groot

tijd de Mueren en Thoornen der gedaghte Stede11

hebben konnen fien. Cotifried Hiftori/cbe Cbronica'

fal. i f 3.

Wy hebben , vervolghdeLEïs-AERT , nu ineen

geruyme tijd onder ons of onfe nabuerige Landen

niet gehoord van den ondergang eeniger Steden of

Dorpen , welcke overftroomd fouden zijn gebleven.

Echter heeft den ^Imaghti^en , felfs binnen onfen

tijd, geen kleyne verwoeftingen door 't Water aen-

gerigt ; foo dat geheele Plaetfèn daer van weghge-

Ipoeld zijn geworden, 'k Sal maer alleen eenige

weynige Voorbeelden verhalen. In 't Jaer 1634. fijn

ontrent Gtluckftad in Holflein de Wateren door feer

hevige Stormwinden foodanig opgerefbn , dat 14.

Dorpen fchielijck wierden overftroomd , en de Ge

bouwen meerencieel weggenomen. Door bevel des

Hertogs van Holfteinwierd van Plaets tot Plaets nette

aenteeckeningh van de geledene fchade gedaen , en

men bevond , dat 'er verdroncken waren 61 13. Men-

fchen , en f oooo. Beefteh. DeweggeipoeldeHuy-

:fen telde men op 1336. behalven noch 6. Kercken.

Schuilden Nerv-ttugine und Continuinc Chromen , pag.

4^3. Seldfaem'is, 't geen ontrent defè Waters-nood

figh heeft toegedragen. De gedagte Vloed wat geval

len zijnde , fbo wierd nevens een verdronckene Man

een grooten Hond gevonden , die met iïjne poten

een kuyl in d' Aerde ftharrede , des dooden Mans

Hoofd daer in (liet , en 't fel ve met de gedagte uyt-

gekrabde aerde bedeckte. Gcducrende dele Over-

' ftrooming vertoonden fig veele Slangen, loopende in

deHuyfen. Sommige der fèlver waren aght , oock

negen voeten lang ; fbo dat de Menfchcn genoeg te

doen hsdden, omhaertegensdcfegiftige Dieren te

verweercn. Hommers HiftorifcherRo/ettgartencap. 30.

Met de acnvang der Winter-maend des Jaers 1641.

vielen geduerige Plasregenen van den Hemel over

ItAlien ; welcke verfcheydene Revieren fbodanigh

deden fwellen,dat daer door veroorfaeckt wierdeen

geweldige Overvloeying en jammerlijcke Vcrwoe-

ftingh



Sdouw-Tooneel.

fting van Steden, Vlecken en Dorpen; vergefelkhapt •

met den ondergang van veel ongelutkige Meniclu'n . '

Wijdlopig fpreeck ick hier van inmijneA/£«»f«ie

Hiftorifche ' Jaerboecken. IQ 'c kort fal ick'er nu yeis

van feggen : Door d'ovefloping der Poo vond men

by Mantua over de 1 100. verdronckene Menfchen.

Menigte van Lieden laten opde DaeckenderHuy-

fen en op de Toppen der Boorncn, ftervcnde ellen- jjoord'o-

dig van honger. Als men naderhand daer by quam , vetloopingh

fagh men fommigc noch in den mond hebbende der P» < en

Boombladeren , waer mee fy haren honger hadden meer andere

•willen verdrijven; doch eyndlijck onder 't kauwen cden'

den Geeft hadden gegeven. Noch veel meerwa-

ren'er vergaen, indien niet de Hertogin v^n-Mautmt

een deel Schepen had uytgefonden , roorlien van

' Lévens middelen , om dele ongeluckige af te halen ,'

ea te fpijfigen. Vi^itnA , een groot Marcktvleck, Waerdoor

wierd door 't Water t'eenemael weggefpoeld , met verfcheyde-

vden ondergang van meer als ifoo. Perfoonen. Te "^-p^6"

Cremona verdroncken'er ontrent 300. Van al d'ln- over-^

wooncrs des Vlecks Ergatelle, groot 300. Huyfen , ftroomd,

ontquamengeen 100. deiejammerlijckedood. Mon-

tt verdronck t'eenemael. Niemand wierd hkr ge

red, en niets als alleen de Kerck bleefftaen. Cafltl

Velri wierd gantfch overdeckt met de Wateren deler

Sondvloed. Veel.Volcks had figh begeven op den

Thoorn der Hoofd, Kertk. Haer gefchrcy veroor- Een„OC(i

faeckts wel groote Onrfjrmingin de geene wtlcke deei derfel-

fulckshoorden,.doch niemand kon by haer komen, vcrgantich

of eeiuge Levens-middelen haer toebrengen. Dit

geheele Vleck wierd weggevoerd , lbo dat maer;o.

perfoonen .nevels den. Gouverneur, dit verderfont

gingen. In 't Vleck Colorno , by Parnta, verfmoorden

over de 100 ; in drie andere daer by gelegene Dor

pen 1000. ,M«:nlchen , G<tvi\i, in 'c Gebied, van >P/<*-

ctayt , verdronck gantfchlijck. Geheel Me\<t»e,

fijndey. Dorpen, ging onder, Too dat niet meer als

ontrent 100. Lieden de Doodpntworftelden. In i°-

andere Dorpen ontquamen defgelijcks gee" i
r "
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Menfcken

verfmoord

wicrdea.

oocknicc

Tr7'

Wattr-

vloeden.

In Rocca lianen kon fig niemand redden , als

dé Marckgraef en eenigegantfch weynige. By Turin

wierden drie Schanffen met al de daer in zijnde Sol

daten weggevoerd ; van welcke by Crentonit foo.

doode wierden gevonden, 't Getal der verfmoorde

in 't Gebied van Ferrane , welcke naderhand in de

Daelen by menigten gefïen wierden , was ongeloof-

lijck groot, 'i Lindftondt meer als 800. Mijlen on

der Water. Andere Geweften gingen ter felver tijd

niet vry van 't Water- verderf. In Neder-Saxe», Bam-

icen, Ham- èurgh , Brecnten gefchiededeook feer groöte fchade.

turg , Tiree- Te Lttyck fpoeldea 100. Gebouwen weg; noch tyo.

2*"? ^*M> andere ftorteden neer. Even delgelijcks woedede

Holland ' 'l Water 'n Luxertburgefland ; te Dinaitt , Namen ,

e. f. v. gaen Buffel , daer't opde Vifchmarckt ftond , en de Stad
"•'" "'"' meer als yoöoo. Rijcksd. aen fchade veroorfaeckte.

Hoy was aen de laege zijde faodanigh geftooten en

doorweeckt geworden , dat over de 5-00. Huyfen

neervielen. Al 't Land van HaerleAt of tot aen de

Duynen toeftond als een Z,ee. Ooft en Weftvricflitnd

kreeg delgelijeks fijn deel. Tbeatrum Eurofxtan ^bel-

lini vierdte theil, fol. 911. ïn 't Jaer \6fi. wierd het

Land tuflchen Graudent^ en Marienberg in Pruyflen,

delengte van z. Duytfche Mijlen met Water over-

deckt; waer door veeleMenfchenen Beeftenom 't

leven geraeckten. Ontrent Graudenty fijn foo. .on

der Mtrienburg en Elbing eeoige duyfend peri'oonen

jamnterlijck verdroncken. Twee gantfche Dorpen

fpoelden wegh , met al de Huyfen , menfchenen

Beeften 5 foo dat men naderhandt ( 't Water weer af-

geloopen zijnde ) niet kon fien, dat'er oyteenige

MVooningen geftien hadden. Franckfurtifther Herbft-

Relation vom lahr i6fi. fag. 88. Veel andere dier-

gelijcke Overvloeyingen in onfe dagen faiickhier

voorbygaen. . , /

Onfe Stad , feyde VROLYCK-AKRT , leght hier

*ca een guede boogt Plaets, daer 't Water ons niet kan

by koomen; en zijn derhalven genoeg verfekerd ,

dat eenigen Inbreuck ons hier niét fal doen verdrin

ken, f Als

des Jaers

1651. in

De hoöge

gelegent-

neydeener

Stad helpt

•iet.
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Als de hand Gods ons fou willen treffen , antwoor-

dede VROOM-AERT, foo heeft hy noch andere Mid-

delen, om «ns in noch meer ellende te dooden. Ja

oock > indien d' ~4lmagktige ons door oiervloeying

fpu gelieven te ftraffen , foo is 'er geen hooghte van

Plaets , wekke hem daer in fou kennen verhinderen;

allou oock 't Water fynengetvootiettlaop veranderen,

en tegens de Gebergten oprijfen. Wj hebben alreeds Defelve

gehoord , dat 't Zee-water hier voor onfe Mueren en ^oor Wa-

Foorten heeft geftaen. Sou 't God fwaer wallen , 't fel- '«s-nood

ve oock daer over te doen ftroomen ? Miff, hien fijn 'er wü ftlatfea

wel Voorbeelden , dat Steden, lig even foo verfeec-

kerd houdende voor Waters-nood , als gy onfe Stad

doet , d»er van zijn overftelpt geworden,

'tls genoeg bekend, vervolgde LEES-AERT , hoe- Voorbeeld

danig de 5tad Mun(ler in Weflphalen gelegen is , en dat ^aer va° '•»

het Water niet lightlijk d»er ontrent kan komen, pi^chë

Evenwel isih'tjisr 1416. 't fejve fop hoog opgerc- stadt Muri-

fen, dat het niet all-en byn.igt, als'tVoIck nu in tter.

flaep lag , de Stads-Poort van de Mueraflbnderdeert

geweldighlick alles verwoeftede ; maer oock meer

als ioo. Menfchen éo jooo. Beeften hier deed ver-

fmooren. Men vond de doode Lichamen gintfclj

en herwaerts gedreven , Ja oock meer als 2. Mijlen

weghs van de Stad »erftroy d leggen. Topographia oder

Zefcbreiliung Wejlphali* , fol. 49. b. Dat de Vloden, £'s(£?'"Vtt.!1

als d' ^/«J^j/gewilftraffen , felfsoock^KBsewoo- ^'a

ritn loof moeten -veranderen ; en dat hy even hierdoor

wonderlijckkanraiiie» degene, welckenuind' uy-

terftebenauwdheydzijngeraeckt , is, ondermeer

andere Voprbeelden,gebleken in 't fz4^c Jaervoor

Cbrifii geboorte. Die van Spoletd en Tuglia (doenmaels s.°°. moeten

Vmbros en Daunos geheten) belegerden de Stad Ctmn , ^nha^n*'

niet verr' van Napels gelegen ; dochnü verwoeft. Al Natuerlijc-

hare Nabueren hadderife tot defen Oorlog opgehitft ken loop

enaen hare zij de gekregen; foodat haerH»-yrfteick veranderen1,

was ontrent 5*0000. Voetknegten en 18000. Ruyters,

alle gantich ftrijdbare Mannen. Alsfe fignuberey-

ëedea om dea Storm aen te voeren , en alfodeSud

M
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Wolckem-

barft.

beld dacr

»anin/t«-

tfnr.

i'chielijcke

\volcken -

*

frcróörfaekt

feergroote

fchade te
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gewelddadiglijck te veroveren , fwollen de twee

fcleyne Vloeden Vidturnus enClanius, ganfch fchic;-

"'^Ck en oamat'g °P' lofteden fig niet meer uyt in

de ^e> maer liepen tegens haren oorfprong; en alfö

tegens de hoogte opwaerts , overftroomende'tge-

heele Leger der Vijanden, die nu alreeds de Zeege in

handen meenden te hebben , en defelve ia aller hacft

van dacr wegjagende. De belegerde Cumaners defe

wonderlijcke en o.nverwagtede goede gelegentheid

waernemende, vervolgden hare Benauwers, en floe-

gen een goed deel der felver dood, foo datfe geen

Tuft meer hadden om defe Stad weer aan te taften.

Lycofthttics von Witndenvenktn Gottes , fol. 67.

Maer .hernam VROOM- AERT, otichoon de Watt--

teu 7an beneden niet ofliifen op een ongewoone wijs,

foo kan echter de Htere onle God defeive gantlch

plotfelijck van koven doen neerflorten , enalfooMen-

fchen, Huyfenmet alles wat'er in is , als in een oo-

gcnblick verderven.

Sulcks, berightede LEES-AERT, isnoch gefchied

in Somer-maend des Jaers iófö. wanneer ontrent

een Mijl weglts van de Keur-Saxifche Hoflioudings-

gtads Drcfdttt een fchielijcke Wolcken- barft wierd

yernomen , welcke een vcrderflijcke fchade veroor.

faeckte , en byna de gantfche Voorftad van Vreflen

onder Water deed ftaen. Ztileri Handbucbs erjler

'Wi^l'^S1- Een andere Wolcken- barft ( ontrent

Pinxtenijd dés Jaerr i ffi.) heeft in Franckeit , boven

a,He andere fchade , veeleMenfchen en Heeften om 't

Leven gebragt. Te Rmttlfat wierden ƒ. Huyfen 1 6;

Perfooneu , en feerveele Heeften weggenomen. T»

Kleyn Xecker fijn defgelijks y. Huyfen weggefpoeld ,

met verfmooring van 6. Kinderen en een groot ge

tal Heeften. Te Spcckfurt heeft het if Menfchen

't leven gekoft. Te Bttmbergb is een Molen met 7.

Huyfen weggedreven. ^4fole/>bthes Hiftorifcher Er-

q,,iekj}unden ander theil, ftg 795-. In de Somerde*

Jaers '^14. üjn in'tGebergtdigtbyDw»iiicidoor

Ma Wolckeiv bresck yecie Hujfca weggefpoeld, en



Vecle Menfchen verdroncken. Gttt/ried Hifiorifche

Chronicafol. 1081. Inden Herfft des Jaers 1616. ont-

flond in 't Graeffchap Aw'gno» een groet Onwter

fan Donder en Wind. Even ter fel ver tijd gefchie-

dede een Wolcken-breuck , die alles daer rondom

foodanigh met Water vcrvuldede, dat' er meer als

1800- Menfchen verdronckea , behalven 't verlies

van Veeen Goederen. IiiemGottfried , fol. 1084.

's Avonds voor Petri en Tauli dagh in'tjaer 1640.

viel over Slutgard een Wolckeu-barft neer , \\-aer

door 't Water gewcldiglijck al de Poorten indrong ,

fooditde halve Stad overflroomdwas. Nietalleen

de Kelders, maeroockde benedenfte Verdiepingen

der Huyfen wierden 'er van vervuld. Groot was ds

fchade, foo binnen als buyten de Stads mueren. In

dien 't by nagtwaregefchiedfoo fouden vcele Men-

fchea en Beeften op 't Lantverlooren zijn gegaan.

Theatriim Euroffitm ^ibelitti vierdte tkeil , fol. 380.'

Den i. der Bloey-maend Ouden ftijl desjaers i6fl. ,

ontftond in Thwingen een fwaerOnweer. Ortrent BX E'furtl

1. Mijlen van Erfart barftede eenWolck. Door de J7J*"rf'"i'r~

meenigte des neervallenden Waters wierden groote

Boomen uyt d' Aerde geruckt , geweldige Steenrn

voortgedreven , eenige Huyfen en Schueren over

hoop gefmeten , veele Menfohen en Beeflen van 'c

Leven beroofd. Tbetiruni Eurofxiim Schtederi febendi

theil ,fol. 1 39.

Wy hebben, feyde de Heer ADEL-AERT , korts Linden

hier vooren gehoord ; dat eenige Landen en Steden in fór^at ien

Zteïn , Meire» en Wateren zijn veranderd. Maer

fijo'er oock niet wel Watereit tot bewoond Landt ge

worden ?

Sulcksis , antwoordede LEES-AERT, genoeg be- Wateren ia

kend inonseygeneGeweeft. W.//W geeft'er blije- ^f^d

ken ran , daer verfcheydene Meiren droog gemae- vrllg;bact

len,en tot heerlijck vrugtbaer Land gcmacckt zijn. Landge-

tJoch te vooren waren 't Landen gewceft. 'k Sal worUen.

echter, als yet aenmcrcklijcks voor uwe Nieuws-

eieriEheyd, dit dasr by doen. DwrtegenwoorHiij
6 " J M z 't Jlit



Groot HtHorifd £<nUn-

t Vlit en den Duiken in Oofl-Frie/lund uyt en inlo

pen, hebben voortijds heerlijcke HuyieH , Steden,

Dorpen en Beemden geftaen. Integendeel, daer

voortijts Water was , fiet men nu welbebouwde

Voörbeel- Flaetfen. Voor eenige honderd Jaren was frieflimd

den van 't foodanig niet bevvaerd met Dijcken en Dammen,

een en 't an- ^ wei hedenfdaegs. 't Geen nu de befte en fterckfte

Steden aen de Zee-kant zij n als Stad en fKdjatingtr-

Ituil , geheel Jeverland , 't grootfte deel van Ooft-

Frieflitnd , en ioo voorts tot in Wtft-fritflattd toe , heeft

't Grootfte men voortijds niet met alle geaght , maer d»er hee -

o s p30/" Den ' **' tumt ^'"k* haren Toevlught laten nemen ,

U«4* ?m de 'S0*1 met Viffchen te'winnen. Defe hebben

in 't begin eenige Heuveltjes opgeworpen, om daer by

aftemeeten,hoeboog't Water konoploopen.oock

om haer op defelve te begeven , wanneerfe onder

bare Vifchvangfl van de Vloed overyld moghten

worden. Naderhand heeft de Zee, doorgeduerig

Ebben en Vloejen , allenxec de Uege plactfett ver

hoogd, en 't Slijck met hopen daer aengeworpen ;

waer door dan de Grond verheven rvierd, en 't Gras

fig daer op heeft laten fien, op de wijs van Beemden.

Tot tand Doe hebben de Rijcke fig vervoegd by d'^irme, welc-

8C™foo de ke''5 woornenen ^adden uytgtflatten ; brengende niet

Kae*kcn alleen gantfche Bergen van Aerde by een , en op de -

der Zee ont- felve Huyfen bouwende , mier oock aenvancklijck

mckt. kleyne Dijcken opwerpende rondom feeckerettuc-

ken Lands , om daer door af te keeren den daeglijck-

fchen aenloopdes Waters; tot datfe hoe langer hoe

meer geheele Velden de Zee uyt de Kaecken ruckte-

den, roaeckertde daer van ièer vrugtbare Koorn en

We y- landen. IJamehnnnni Oldenbitrgifcbt iCbrouick ,in't

begin.

u.•yviadea. *"er in> hebben ons al weer van de Storm-wMen

afgeleyd) maer laet ons noch wat van iteiclirefpre-

ken. Indiergelijcke Stormen gebeuren fomtijds feer

vreemde dingen. Jae de Duyvel fchijnd al dickmael

*• /'}'« Sftl daer «ader te drijven , alhoewel men hem

eek-



Wonder- O /..,... T?.,,.,,,.../ We-nder- , Q.

wind f Els. O cbOttW-TOOnfel.vind f Els. l O l

echter niet mag toefchrijven alles wat daer in ons Mcnfi-hea,

, wonderlijckvoorkomd. My is verhaeld , dat gifte- een goed

ren avond , geduerende onfen verfchricklijcken ftuckwceg»

Biddags-Storm , twee Mans-perfoonen , nevens elk- weggcvoeic.

ander giendeop'tSandt-pad tuflchen de A'/0/>enon-

le Stad , zij o opgevat , en van de Wind over de daer

nevens-leggende Sloot aend'anderefijdeder Veght

een Stuckweghs landwaerds in gevoerd > eyndlijck

pock weer neergefet geworden , fonder datfc(be-

halven d'onfteltcnis doordegrootefchrick)eenigh

leed ontfingen.

Yet diergelijcks , hernam LEES-AERT , is meer Seldfame

gebeurd , niet alleen a«n Menfchen , maeroock aen g^ecn^gèr

andere dingen. In'tjaenj-sf. ht'Olft , of t' Elf , stormvmi-

vier Mijlen van Ere/lauw in Silefien , met den aen- den.

vang der Herfilmaendfchielijckfodanig een Storm

wind opgerefen , dat Over de 60. Huyfengantfch

pntdaeckt wierdea , even als ot de Daecken met een

Beefem waren weghgevaegd. Veele Gevels ende

Schoorfteenen vielen ter neer. Agt perfoonen ble-
ven dood. Maer'tgeen verwonderlijckftis, een Ie- ^e"c^0aje*

dige Wtgen wierd boven op 't Vack vaö feker Huys ,„e§n > en

geïet , lbo dat d' agterfte Raderen inde Latten ble- op 't Dack

ven hangen , en devoorftefigh voor van 't Huys af vaneen

lieten fien. Ditheehmen, alsyetfeldfaems, aldus Huys Scfet'

eenige dagen ten toon laten Itaen. Opdefewijsver-

haeld het Scbaftiaen Franck bt't tvttdedtdfijner Cm-

mjckfol. 98. a. Maer DoSw^«Awi Wd/in/w heeft 'er

een wijdloopige Befchrijving van uytgegeven, waer van t

in veelerley [eer vretmde Vytwttckingtn defes Windt

ftaen aengetekend- Noch kortshebick ditVerhael

herlcfen , en 't leyd my derhalven gantfchyarfch in

geheugenis , foo dat ick alles ten vollen foukonnen

vertellen , indien ick niet vreefde, datdelanghe'yd

u verdriet mogtaenbrengen.

Ey neen, voer ADEL-AERT uyt , en even 't fel- Met al de,

ve ftyden oock beyde d'andere. Indien gy uwe tong omftandïg-

foo lang geliefd te vermoeyen , gy fult bevinden , heden,

dat oois gatm niet ntknm Tullen worden. Miffchien

M 3 W
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fal dit rciic Voorbeeld ons voor ve«I <<»</(« konnen ver»

ftrecken.

Wel aen dan, hcrnsm L E E s- A E R T , wijl gy niet

onluftig wilt worden in'chooren, foofalickmy

oock 't fprekcn niet laéen verdrieten. In't Jaer ifjf.

op JËgidü dag (den l. der Herfftmaend) ontftond

een grouwlijcknoytmeergehoord onweer over ds

Stad olfe , of Els, in Sileft'en. 's Avonds fagmen van

drie hoechn des Werelds (van 't Zuyden , Noorden

en Weften) drieverfchricklijckeOmpemaacnkomen,

uyt elcken Hoeck een , na degedagteSrad , due-

rende ontrent anderhalfuyr , opde volgende wijs.

Defe Onweeren waren van fulck een vreeflijcke ver-

we , dat yeder daer over tfidderde. Alsfe nu alle drie

te gelijck elck uy t fij nen hoeck q uamen aentrecken ,

hoordemen foodahig eengekraeck , gebarft en gebul

der , onder 'tgtbruyfch van een fcer geweldige Storm'

wind , dat noytyemand yetdiergelijcks had verno.

men.Veele floegen 'er wel agt op.doch konden.we-

gertsfcbrick en beving , niet eygentlijck feggen wa'fe

fagen ; verklarende naderhand, t'eenemael onmo-

eelijcktezijn , foodanige dingen te vertellen of te

oefchnjven. Geduerende dit Onweer heeft het oock

feer hevig geblixemd , boven gewoonte ; tot dat alle

drie dele OKIPCCWI waren t'famengetrocken , en al-

foo onder een gemengd , boven de Sradftonden.

perftlijck wierd een Hout-wagen , fonder dat men

weet hoe of vanwaer , of ie Marcktneergefet. Defe

iseenigemalenop'tfnelfteroodom geloopen ,even

aisoffe van Paerden op een hollende wijs waer1 om-

gedreven. Daer na isfe gelijck als voortgevlogen

tot voor de deur des Riedsheers Georg Rudet; alwaer

eene der Raderen afbrack ; dies de gedagte Wagen

om verr' viel , en voorts bleef leggen. Ondertuf-

fchen hoordemen maer eenen getveldigeit Donder/lag ,

waer van de gantfche grond en al de Huyfen beef

den , even als ofer een Aerdichudding ware ge-

weeft. D»er op volgde een verfchrickhjcke Storm

wind j welcke infonderheyd de Water- putteo der
•'••'• ' Stad
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wind t' Tto.Schoww-Tooneel. wind t- EU. i o 5

Stad, maermeeftdegene, welcke in de Straten en Geweld!.

opdeMarckt ftonden, befchadigde, en foo won- l^j"^*'

derlijck met defelve te werck gegaen ie , dijt of <jcs fe'ive*

d' Emmers , of de Keetenen riaer d' Emmers aen vaft vreemde

waren , of de Rollen , waer doorfeopwaertsof neer- uytwerck-

waerts gingen , verbroocken , in veeleftuckenge- pC'en afnd*

flagen, en gintfch en herwaerts vervoerd wierden : uttpn»

Soo dat men, indien 'er een Brand had ontftaen , niet

't minfle Water uyt al de Putten had konnen bekoo-

roen , om'tonrftoockeneVyerte bluflchen. Daer

na heeft defe Storm rvinddeDaeckeneneemgefarc- Aen de Ge.

keSteer.eGwe/jderHuyfen, nietna beneden neer- J^j"tD*~

geflort , maer over tndere Huyfeit henen gevoerd , Huyienj

en daer tegen; die van andere weerindeplaetsge- '

worpen ; Oock de ftucken defer Gebouwen in de

luet foodanig onder een vermengd , dat niemand

't fijne kon kennen. De Straten lagen vol Plancken

fn ander Hout ; food.it, indien 't Vycr, 'twelck

even ter felver tijd neer-regende , daer in gevat had ,

al 't Volck gewiflëlijck had moeten verderven. Ver- Seer wón-

tnits nu de Steenen , Latten, Pottenen Hout door derlijckon-

defe Wind feer geweldig tegens de Straten wierden trentd^jj"

aengebonfd, föo maeckteditfulckeen gerught.dat lacnde"*

veele meenden, 't regende oock Steenen. Hierover

bevonden figh de Lieden foo verfchrickt en ver-r

tfaegd , datfë meerendeel in Keldersen andere hey-

melijjckePlaetfen liepen , om fighaldaerterjErber-

gen. DeSperren, Latten en Plancken lagen op fuik

een wijs voor de Huyfen neergeworpen dat de daer \vonderlij-

in ftekende I^agelen met hetfcharp boven (tonden ; ken Vyet-

waer door dan de Menfchen hare Voeten gevaerlijck Regen van

(ouden gewond hebben , indien't neervallende Vyer v"'-c^^'

waer' aengegaen , en fy uyt hare Huyfen hadden

moeten loopen , om 't lelve te bluflchen. Wantin,

defen verfchricklijcken Windrf£«nk»'/(gelijck al

reeds gelegd is) oock Tfyer , van veelerley gemeng

de verwen. Niemandt kan foo feldfaem daer van Envancc>

fpreken , als 't figh wel feldfaem vertoonde. De ielijtkcn

ck defe» Vytts was feerleelijck. Sommige ftuc- ftanck.

M 4 ke»
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Hoender-Eyeren ; andere weer een andere geftalte.

Op d' Aerde koomende , foo gaf 't een fiilend ge^

]uyd i en verdeelde figh in veel kleyne deelen j wel-:

ke dan weer na de hoogte vlogen ; even als of een

Smit voor de Blaesbalck geftaen , of 't gloeyend yfer

gefmeed en geflagenhad. Onder dit vreeflijck ge-

bruyfch des Winds wierd'tVolk half dood van vrees,

niet anders meenende , z\sd*tde gfootedagdes Htt-

ren voor handen was ; of datfe , gelijck Sodom , jam-

merlijckfouden worden omgekeerd. Geduerende

dit getier des Winds , hoorde men oock een feldfaen»

gtliiyd engefchrey. Doch te gelijck viel'er een ƒ»>«-

ren Regtn , welcke 't gedagte Vyer dempte , ver

deelde en wegnam. Onder dit Onweer hebben de

volgende feldfame Gevallen ivih toegedragen. I.

In de Herberg van Thomas Kurt\ vloog een handend

fttick Vyers door een Venfter in de Kamer , daereen

Edelman (HtnsSortat^tot BeUuw) te bed lag. 't Ge

dagte Vyei heeft figh voor fij n oogen verdeeld. D'ee-

ne helft vloog op een Bed nevens 't fijne ; d' andere

helft viel voor 't felveneer, beyde brandende. Ter-

ftond ftond hy op , en heeft 't eene op 't bed leggen

de ftuck uyt geblufcht. Maerals hy 't andere foght,-

om defgelijckstedoen , foo is 't hem onder de han

den verdwenen. II.Defe wind heeft eengroet Wijnvtt

van malkander gefneden . wég-gen oomen van voor

't Huys eens Burgers (Simon Hoppe) hoog in de lught

gevoerd ; daer na w,eer neer gefield op de Plaets voor

'rRacdhuys ; de Hoepen en drie ftoeken vanden

Bodem daer laten leggen , maer 't ander Hout feer

wonderlijck gintfch en herwaerts gedragen , foo

dat men een gedeelte daer van by den Thoorn.d'an-

dere gedeelten in de Hoven en Boomgaerdcn gevon

den heeft. III. Op de Marckt ftonden veele Vitttu

metWater. Eenuytdefc, tpt boven toe gevuld zijn

de, heefr de Wind met geweld weg geruckt, voor

de nieuwe Schrijf-Sael neergefet , en aldaer in ftuc-

kengcbraoken. Veele der andere wierden om verr'
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geworpen , en alfoo al 't Water daer uytgefchud.

IV. By een arme ^aken-bereyder wierd door defe 4- In een

Wind opgefmeten de Deur eens Kamers , in wel- ^h "

ke 10. Steen ponJ en Wollig > waeraendegantfche

Welvaert deles Mans (Mathijs Kuhne) gelegen was.

Al defe Wol wierd hem ontvoerd , fbodatby niet

eene hand vol daer van behield. Naderhand heeft

men defelve gintfch en herwaerts verftroyt gevon

den, meer als anderhalve Duytfche Mijl weegs van

de Stad EU. V. Aen defelve tij de , daerdegenoem-

de Simon Heffe woonde , heeft dit Onweer feer won- Huyien aen

derlijck in de Huyfen te werqkgegaen. DeKeuc- Deuren en

ken en andere Deuren , oock de Venfteren , wier- Venftcren.

den door defe Wind uyt de Harren en en Haecken

geligt ; de Tafelen om verr' geworpen ; Kannen,

Kandelaers en andere dingen verftroyd- In 't Huys

pens Herbergiers (Ftt^ke Metten) heeftfein't Hout-

werck des Gebindseenige Gaten geflagen, evenals

met eenfwaren Vuyft'haamer. In een ander Huys

heeftfe ^. Tafelen om verr' geftooten , maer de der- gcn ;„ ee„

de, welcke in 't midden ftond, op fijne plaetsgela- Tafslj

ten : Doch men vondt 'er ingedruckt de gtMentt

eens 'Beers , krabbende met de Klauwen der vo^rfte

pooten in defen Difch. De Stal van dit Huys wierd

niet alleen om verr' gefmeten , maer 't onderde koven

gekeerd.

De feldfame Indrucking in defe Tafel, viel de Heer Meer de B1U

VROOM-AERT hier in , heeft miflchten n»et de

Wind , maer wel de bygaende Blixent veroorfaekt ;

welcke niet vreemd is , foodanige Beelden iflèn en

Ingravingen aen Hout , Steen , Yfer en andere Har

de Stof&n te geven. Doch hier na fullen wy wel ge-

legentheydt vinden , om verder van defe faeck te

fpreken.

Veelerley Voorbeelden hiervan, vervolgde LEES-

AERT , welcke vry verwonderlijck zijn, fou men 6. In 'tHuys

konnenbybrengen ; maer om nu 't begonnene ver-

hael te vervolgen , VI. Dit Onweer heeft het Huys

eens Bad-meeftsrs, nevens de Huyfenfijner Nibue-

M f ren,
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ren , verbroocken en weghgevoerd ; daerenboven

drie Eftricken uyt de Vloer geruckt , en boven door

Kamer en Dack des'Bad- meefters weg gebragt, fon-

der dityemand oyt geweten heeft -.vaerfe gebleven

zijn. Als hy oock na 't ophouden defes Storm- wind»

fijn Huys begon te ruymen van 'tHout en de Steenen,

weleke van andere Huyfen derwaerrs waren gewor

pen , foo heeft hy daer onder gevonden veelerlejr

Huysra^d en andere dingen, als Braed-fpeten, Vlas,

Heeckels , Korf-manden , groote ftucken van t' fi-

men-gedraeyde Wafchlighten , een groote lange

Kocks-lepel meteen yferering daer onder aen,e.f.r.

Vermits nu niets van dit alles 't fijne was , foo heeft

hy door degantfcheStadnad'Eygenaers gefoght,

doch niemand gevonden , dieeenigedefer dingen

iïgh toe-ey gende. De Boomen ia fijnen Hof , vlack

aen fijn Huys gelegen , gelijck oock die van fijne

Nabueren , zijn door den Vier-rtgen feerverfeng4

geworden. VII. Voor 't Huys eens P*r4»'eH hingen

verfcheydene Beckens aen een lange Srjng. Twee

derfelver wierden van de wind weg-geruckt , en

voor 't Raedhuys neergeworpen , 't een aen d'eene,

't ander aen d' andere fijde. Als hy nu toeliep, om

de ged agte Beckens weer te halen, en ondertulïchen

eens opwaerts keeck , (bofcheen 't dat den Hemel

figh gantfch van malkander hjd gedaen. Oock viel-

'er foo een mentghte Vyers na beneden , dat de Von

ken hem van alle kanten om d' ooren vlogen , (on

der hem. evenwel tebefchadigen ; alleendatfijn

gefigt naderhand vry verfwackt bleef ; 'twelckhy

noyt weer foukonnen verwinnen. Oock voeldehy

de volgende Morgen een groore fwaerheyden fuy-

fèling des Hoofds. Daerenbocen ftoncken fijne

Kleederen eenige dagen lang feer lelijck na 't Vyer ,

even alsotfe verfmeuld waren geweeft. VIII. Als hy

van deftraetweer inHuyswasgeloopen , enkorts

daer ni eens uytkeeck.faghhy 't Huys van deRaeds-

heer Chrifloffel Tfchaidcn>ahn boven in vollen brand,

imihcrs foo hy meende , en te gelijck de geheele,

Straet
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Straet vol Vier. Daer op trad hy. haeftlijck na fija

Wijf in de Kcucken , feggeode , datfe nu moeftea

verderven.Strack fneldede hy figh weer na 't Voor-

huys, en fag, dat om 'cHuy s des genoemden Raeds-

heers, gelijck oock in de geheele Straet, een groote

duy fteruis was ontftaen.Flucks quam'er een Elixern,

door welck light hy befcheydemlijk gewaer wierd,

dat de Gevel en 't Dack. midden in 't Vyer hingen , 9 sonder

en alfoo wierden weghgevoerd. IX. Op de Marckt linge bewa-

woonde een Burger Laurenl\ Thyfaraske ; die in de- ringe Gods

fe bsnauwtheyd met fijne Huys vrouwen Kinde- aeneemge'

ren God van gantflher herten aenriep ; oock eenige 1

Ffalmea fongh. Alsfe nu in hungrootfte Aendaght

waren , heeft dit Omveer de Steene Gevel van 't

Huys afgeruckt van de Mueren , enmethetDack

aen ftucken om verr' geworpen.Echter is noch hem

noch yemand der fijne eenigh leed hier door toege-

voeghd. X. Van de ICerek wierd een groote halve i°- Scld-

Peur weg-genoomen , en op een Thuyn neergefet: ^,"j^

Oock wierd meer als't halve Dack weghgevoerd, Kerek.

en noyt heeft men gevvetenwaer 't gebleven was.

XI. Benard van Soraum , anders Keffel geheeten , ter i , . De Die

dier tijdt Bevel-hebber in defePlaets , fond fijnen naervan

Knecht uyt 't Slot (gelegen binnen de Ring-muer) den 'j-om-

in de Stad , om ergens light te gaen ontfteken. De- jjjifo stad»

fen wierd met de brandende Kaers in de hand (buy-

ten twijffel droeg hy deielveineen Lantaern) door werd opge-

de Wind opgenoormn , en over eenige Huyfen henen ge- noomen>, el*

VOttd. Veele Lieden hoorden hem in de hoogte feer ^^f!

erbarmlijck roepen. Eyndlijck wierdhy weerneer n"ngevoert.

gefet , en den volgenden morgen gevonden fonder

eenige verfeering fijnsLigchaems ; alleen washy

in 't eerft als buyten hem iel ven ; en heeft oock na-

derhand altij d gebreck aen fijn gehoor gehad. XII. ^Ton(ierlijc-

In een Brouwery , daer men doemaels met Bier- ke-feld-

brouwen befigh was , heeft men feldfame dingen faemheden,

vernoomen. Boven aen 't Dackrvenfter hoordemen

een geblaes ; waer op 't Dack terftond in brand ge-

raectte : Doch de Knechten goten foo veel Waters ,

dat
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«lat dit Vyergeblufchtwierd. Stracksdaernawierd

ditgeblues andermael vernomen , en flucks ontftond

'er een nieuwen Brand , die men oock dempte. Dit

yoorgeval- geDe"rde tot verfcheydene malen aghtereen. Ter

Jen in twee wekker oorfaeck de gedagte Brouwers-Knechts,

yerfcheyde- om verder fchade te verhoeden , al 'tVyer onderde

ne Brouw/c- Ketel uytfmoordden. Dit gedien zijnde , foois 't

ÏStad * ^ 8een men te vooren aen 't D.ick-venfterhadgefien

en hooren blufe* , gelijck een Wervel- ^ind ra be

neden gefchooten ; heeft iigh voor de Ketel omge-

draeyd , daer na een hoop Afch en Gloed opgevat,

en alles boven ter Venfteruyrgevoerd. Evea'tfelve

heeft figh oock ter fel ver tij d in een andere Brouwe-

ij. Schade ry toegedragen. XIII. Al de Mouteryen , van den

aen de Mou- Raed der Stad opgerighi- tot dien ft van 't Gemeen,

teryen. wierden om verr' geworpen en fohricklijck ver-

woeft, tot feergroote fchade. XIV. In fekere Straet

héél Huys6" w'erd een geheel Huys , ftaende tuflchen andere;

wonderlijk Huyfen , een goed ftuckweghs van fijne plaetsge-

veifet. ruckt , en eyndlijckweerneergefet , verr'vandc;

grond daer 't eerft geftien had. Dit heeft nader

hand als yet wonders , met eygene oogene ko

men befien Hertog Johan van Munfterèergh , Graef

van Gliii^, ikc. nevensveele van fijn Hofgefin. XV.

f 't ?chrlcl<"De man , woonende op den Thoornvan'tRaed-

;ngeens£" ^"y3 ' ^'gt niet anders , of de Grondveft der mue-

Thoorns, ren en 't geheele Aerdrijck was bodemloos gewor

den , föo dat hy yeder oogenblick meende , met

het gantfche Gebouw te fjllen moeten om vallen,

't Muer-werck, enoockhy felver, wierdfoodanig

beweegd , d at hy figh lietvoorftaen , in een Wieg

te leggen. Naderhand heeft hy oock verklaerd ,

En vreef- ontrent den aenvangh des Onweert en gedurende

lijcke Lugt 'tfelve, fulckewonderlijckeenverfchricklijckGcfigteit

gefigten. aen den Hemel' gefien te hebben T dat hem onmoge-

lijck was , yets daer van te verhalen. Daer by voe

gende, dat al fijne leden begonden te tfidderen, foo

i6.Een\va- hsefthy yet van die dingen wou beginnen te fprekë.

gen op eens XVI. Kven dit felve Oaweer heeft een Wagen ge

field



fleld boven op 't Huysdack van een Jode, foodat

men den felvcn 's morgens tnet al fij n toebehooren gevoerd-

daer op fagftaen. XVII. Infonderheydfijnde Joden ,7 DCJO-

van defe ütornt-wmd feer hard befogt geworden. Ha- den , met

re Huyfen wierden foodanigh aengegrepen , dat de Vrouwen ,

Daecken weggenomen , de Gebouwen meerendeel *;"<jeren cri

om verr' gefmcten , en op anderer Lieden grond ge- ^K shèp^

worpen zijn. Eenige onder de hare wierden met kamers

Vrouwen.KJnderen enBedden uyt hare Slaep-kame- «-eggeno-

ren over de Daecken hceneu gevoerd , en op de ftra- "»en-

ten necrgeploft. Sr hadden hier een Druckery opge-

right , tot de nieuwe vervaerdiging eens Hebreeurv-

fcbea Bijbels, daer hars uytleggingen waren byge-

voeghd. Met de gedruckte Hoopen defes grooten

Werckswas een gantfche Kamer vervuld. Dochde-

felve, gelijck oock de geheele Druckery , heeft dit

Onweer weggenomen ; om verr'gefmeten ; de Bla- r^ên^

deren over de Huyfen henen gevoerd, endefelve j"

neer doen vallen op de ftraten , voor de Stad, en buy-

ten defelve in de Velden ; gantfcb onder een ver- B y>>els jam-

ward, verfcheurd, aenTuynenenBoomengehan- m«lijck

gen, en alfoo in alles verdorven. Doe 't dag was ge- vetwocft *

worden , vond men in , voor , en meer als een Duyt-

fche Mijl wegs buy ten defe Plaets fukk een menigte

defer Bladeren, dat het Pappier geregend fcheen te

hebben. De Boeren en Burgers raepren alles op, en

droegen groote Packen na haere Huyfen. Ook fij n de

meergedagte gedruckte Bladeren in fommigc Woo- y^onder-

aingen tot in de binnenfle Kameren gevloden , fonder1 ijjci<e wjjs

dat men kon bedencken, door welcke opening fydter verftrovd

benen geraeckt rviuen. Doe dit verfchricklijck On-.gew°iden.

weer eerft begon , hadden dele door 't reghtvaerdig

Óórdeel Gods gantfch verftockte Menfchen de Deuren

en Venfteren harer Huyfen , infonderheyd harerSy-

nagoge, volgens hare gewoonte, met alle plegtlijck-

heden open gefet , vervvaptende haren Meffïas , en ^re p.0!1*"

door hem den tijd harer Vcrloffingb. Maer als de [^énen «n

Storm winden onder den Donder en Blixem flus Opfiet VLJn

kcyigh begonden te woeden , en alles om verr' te

wef-
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werpen, foo vergatenfe wel haeft de komft haers

Konings. Ja, fommige omlagen fig niet te feggen

( gelijck , doe 't On weer voorby was, dickmael van

haer gehoord wierd.' ) Indien haeren Meffias niet anders

als opfulck een wijf wou enfou hamen , foo mogbt hy n>tt

geheel agbter blijven. Op foodanig een manier wildenje

*"* nitf ™rn>agten. XVIII. Dir Onweer heeft oocfc

*n 'c Slot feer wonderlijck te werckgegien. Als

d'onftuvmige Wind dg verhief , fatde voergedagte

Bevel hebber op de Brugg' onder de Poort. Met groo-

te verfchricking ftondhy haeftlijckop, en keeck na

beneden ; meeoende gpfien te hebben, dat de ge-.

dagte Brugg' gantfchelijck uythareonderfteunffels

en vaftigheyd met hem wierd opgeheven, datdaer

onder oock niet anders als £«cW r^yer fweefde. In de-

fe verbaefdheyd viel hy op de Valbrngg' neer , en

toegrijpende, om fig vaft te houden , wierd defelve

fodanig opgeligt , dat hy fig liet voorflaen, de Wind

fou nern met 't geheelè Gebouw van daerweghge-

voert hebbeo. Hier over geraeckte hy in foodanigh

eenangfl, dathy naderhand dickmael feyde.delèl-

vé met geene woorden te konnenuytdrucken. On-

dertuflchen wierden in 't Slot de Daecken vaneenige

Vertrecken , nevens fommige Gangen ,: verbroken.
t r- n. , • ü • rt»i rt,é

Inlonderheyd wierd aen'tuytterftebenedenftedeel

dergedagte Brugg' een groot ftuck van 't Dack wég-

genomen,en gevoerd door de twee Venfteren, welc.

ke op del-e Brugg' tegens over elckander ftonden,

werpende 't felveflukopd'andere zijde in deG ragt.

Hertog Henrick liet doemaehaen den Thoorn defe*

Slots een nieuw Spits van Hout bouwen. Vermits

nu 't felve feer hoog en noch onvolmaeckt was , {oo

meende men, dat dit Onweer 't werk verwoefl fou'

hebben ; doch 't nieuwe Gebouw is gantfch geen

leed gefchied. Alleen teneder Trappen in 't binnen-

fte dés Thoorns wierd door een Venfter-gat uytge-

voerd , en naderhand beneden by de Stal gevonden,;

De borenfte Knoop der nieuwe Spits bleeft'eene-

mael onbefchadigd ; macr onder aen 'c Kafteel wier

dei)



den eenige Knoopen wonderlijck van de Stangen

geruckt . en weggeworpen. Sommige houre Pinnen Houtepih-

metwelcke'tHoutwerckin malkander was gehegr, ne°^tgg^,

waren gantfch uytgetrocken, enecr.igetöcoverde weeringe..

helft daer weer mgeftoocken ; foo dat al a' A;n- ftoocken.

fchouvvers fig ten uyterrten daer over verwonder

den. XIX. Defe verlchrickelijcke Wind heeft aen 't 10. Inval.

Raedhuys reergeworpen een ftercke en roetAnc- ^cns,^fel*

kers leer wel bewaerde Sreene Gevel , die nu over de Jienfchen.

100. Jaren lang had geftaen. Vijfperlbonen , woo- .

nende in de Huyfen aen 't gedaghte Raedhuys ge

bouwd , bleven doordefen Inval dood. Drie andere Drie andere,

(want t' fimenwarenfeaght in getal) fijn wonder- eninfon-

baerlijck 't gevaer ontkomen. InJbnderheyd heeft derheyd eea

degoedertierentheyd Gods behouden een KlcynKindj Kl"dilltl*n

leggende in de Wieg. Als men 't fel ve hier van on- Jrjjfc'klje""

dervraegde , foo wees het met de vinger na den Hemel; houden,

waer uyt men vermoedede, dat dit onnoajele Wigbt

yet by fonders moed vernomen hebben , 't wekk het

door de fpraek niet wift uyt te brengen. De yijt

doodgeblevene , van onder de Puynhoopen uytge

trocken werdende, vond men feerdeerlijckgefteld.

Hire Leden en Hoofden Waren afgrijflijck ge-

kneufd. De Beenderen der Beenen, Armenen Beo.

keneelen ftaecken feer verr' buyten de Hayd uyt;

Niet meer als defevijffijn door dit vreeflijckontpeet

om 't leven gekomen. XX. Een groot 5/«»e Kruys , r^Sf^'ji

ran de lengte eens Mans ; ftaende boven op 't Dack * beur? aèn

iran deMdrw Kerck, wel verforgd met yfere Spijlen lèMar»««,

enHouw-vaften, wierd foodanig weggeruckt , dat

men noyt yets daer van heeft konnen weervindenJ

De Stangh met de groots Knoop , ftaende op de Kerck

des H. Ligchaents , wierd onder aen 'tDack wegge

nomen , en geworpen in den Hof van Lucits KofeUer,

Geheymfchrijver deler Stad. 't Bovenfte Gebouw En noch

der Kerck, gelijckoock de Kloek, ftortedeteraer-aeneenan-

dcn neer. Als men nu 's anderen daegs vroeg in de dete Kerck.

Morgenftondt de gedagte Knoop noch onverfeerd

fez , foo heeft men ia 't onderfte des lelven , ter plaeti

datrl»
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daerfe na 't Dack hadgeftaen, en vah binnen hol

was , gevonden een groot getal bladeren des gedag-

ten Hebreeiiwfcben Bijbels. Ja defe holligheyd was'er

foogantfch van vervuld , alsof men 'er defePappie-

ren met groot geweld had ingedampt. D.^tndr. Mu-

fculi Untenichtuttg von des Ttiiffels Tyranny , nugtund

grondt. Litt. C. 4.

Onder dier- Verfcheydene deferdingen , feyde de Heer ADEL-

gelijcke AERT f infonder het II. V. XII. XVII. en laetfte geval

Onweeien fou(jen my ljgtlijckkonnen doen gelooven , dat de

Duyvel occk fijn handen ia 't ffel, en ibodanigc Liiyten-

ge&ooneftecken verrigt heeft.

Heeft de Daf defotrte Geeft , antwoordede LEES-AERT, ia

Duyvel dik- diergelijckeongelegentheden, nevens fijre boosheyd,

H^ndm'! omde Menfchen te verderven, oork fijne Kurfijeni

fpel , 'n 't werck fteld , en, wanneer de Heefe onfe God den

toom hem ruym geeft , dingen kan verngren, welc-

ke in oniê oogen t' eenemacl ftldfitem fchijnen, als :

Wonderlijcke vervoeringen van feer fa><tn Ligchameii

Seer fcldfa- op andere , felfs oock feer verr' afgelfgene Plaetien ;

me vieem- nregkneetningh van Kleederen , Lijnwaed en andere

verrietende- ^aecken uyr welgejlotent Kaflên en Koffers , en in der

' felver fltuts leggende Endekroos , Wier, en andere

vuyligheyd , fonder dat men éenige ontfluytinghka.n

gewaer worden; een Sthildery te werpen door een

Glas-ruyi van veel minder grootte , fonder d'andere

daer by flaende Ruyten eenigftns te befchadigen ;

dicke ïjeré Spijlen boven maten konftigtedttyén, en

niet andere diergelijcke dingen , is uyt de Gdchied-

boecken genoeg bekend , en feeckere Stad in Keord-

, Holldnd heeft voor éenige Jaren d'ervarentheyd van

mogende- al defe dingen gehad. Ondertuflchen evenwel fijn

felve niet al de Vreemdigbcdeit , welcke in foodanige Ómveere»

alle noch veeltijds voorvallen, de verdoemde Oeeften niet.toe

aliijdde tefchrijven. DeHèere onfe God (behalvendat hy fel-

ften w«dên ver wmiddelbaer dickroael Wonimn doet ) heeft in de

toegefchre- Slixemen een venvonderlijcke Ey^exfcbap gelegt ; foo

ven. dat men TandefeWemagfeggen: Harej?o/wel«i<-

tutrlijck , rnaer bare uytjperckfelen fomtijts hovende
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Natittr te zijn , immers te fchijnen. Sy verbranden God heeft

de Menfchen , fonder hare Kleederen te ">erftngtn fcer ver

en verkeufen 't Gebeent , fonder 't Vleefch eenig leed wonderlijc-

tedocn. Nemen de Wijn t'eenemael weg , fonder de fc<j1ayscïn~-

Vaten te befchadigen ; ofdoen dit Druyven bloed ont- <je tuixèmn*

vlietbaerftaen, evenalsof'thardéroriwfwwas. Ver- gelegd,

fmelten 't Geld , en verfeercn den Kiiydelmet. Kon-

neninHout, harde Stcenen, felfs oock in Marmar ,

konftige Beeldeniflen vormen , en honderdderley an

dere feldfaemheden verrigten ; waer van ick in mijn

meergedagt groot Werck verfcheydene Voorbeelden

geef; en vcelligt fullen wy oock hier na gelegent-

Ecyd vinden, om noch verder van dele Stofte Ipre-

ken. Defgelijcks heeft d' Almagtige de Winden hare En oock At

kragt gegeven; om, ten aenfien van ons , Wonderen Wmdtn har»

te verrigten. Door defe en andere fijne Schepfelen y^g^e~

werckt hy alles wat hy begeerd. En even dit moet tvidi'a'me

ons dienen aen d'eene zijde tot Trooft, aen d'andere djigen te

tot Meeren Verwondering over de Wijiheyd en Almag- verrigten.

tigbeyd des Heerlijcken Scheppers. Voor mijn deel , in

dien ick in een van beyden moefl dwalen , 'k wou lie

ver daer in miffen , dat ick entrent foodanige dingen

dien Helichen Boofwigt terveynig toefchreef , als ick

fijne Hoverdy fbu ilercken , door hem eenigfins/e

veel te geven.

Maer , viel VROLYCK-AERT hier in , gy hebt vraegh , hier

daedlijck verhaeld; dat de Duyvel een ftuck Schil- ontrent

dery door een Glas-ruyt heeft geworpen , veel kley- voort-ge-

ner in hoogte en breedte als de gedaghte Schildery "'S"*»

was, fonder d'andere daer nevens ftaende Ruytcn te

beichadigen. Dit wil my in de Kop niet. Sou d'an

Heyntje-pick oock wel Mirakelen konnen doen ?

De verhaelde faeck , hernam LEES-AERT, is my Of de Duy-

foodanig verteld van een voornaem en geloofwaer- Jf! °°^
dig Heer , die my verfeeckerde , goede kennis daer \e^Qff'

van te hebben. Oock heb ick defèlve , ofyets dier^e- \vondcr-

lijcks , geleien in fèecker Boeck , wiens Schrijver my wcrcken.ka»

nu niet in gedagten koomd. Dat de Ouyvel geen verrigten?

Mtrattkeltn of trutntffnige Vfondeneenktn bovea de

1^ Natusr
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Natuer k»n doen , ftaetbyalle Reghtfinnigeonbe-

Wi-'cgüjck vaft. 't Is alleen onie God die Wonderen

doet , P/ate LXXII. 18. te weten, ware Wonderen, be

ven de Natuer en /o«<ier £«/ƒ <2er Natuer. Maer even

foo feecker is 't oock , dat de Helfche Geeft Schijn-

tnirteckelen , valfcbe Wonderen kan verfigten , gelijck

uytdrucklijck werd getuygdMatth. xxiv. ij i TAe/^-

Geen waer- ƒ„/. It. p. ^Oc. xni. ij. Ja oock ware Natuerlijcké

"^'Tff'tue161 Won~aerl (onderfcheyden van deMiratckelenbovendc

'ïiicke^doch N*»») foo verr' als de Ara^éf rfcr Jvd(«er toelaet.

inceft valfchv.- Breder kond gy hier van naliea den geleerden fer-

Schijnwon- Jaus, in R]ne Verhandeling van deTovery, ftaendein't

deren. derde Deelfijner Wercken > vanfit. 37 3. tet. 378. Oock

Jodocus Hacker , Der Teuffelfelbjl vanpag. 3 63 . tot 3 80 .

al waer oock te vinden zijn de redenen van verfcliey-

eene Geleerds Mannen ontrent defefaeck ; als van

Mufculus, Petrus Martyr , Lutherits, en meer andere .

jBedencking Belangende nu 't verhaelde , 't is de Duyvel, ja al de

ovet fecckci Diiyvelen op eenen hoop , gantfch onmogelijck ,

hecnen°vcr- een'g Ligchaem waerlijck tedoengaen door een ofe*

haeld Gevai; >tingv3.n minder , 'klaet ftaen veel minder grootte , ion*

der verdeding , l' fomenbuyging, in-een- dringing ot uyt-

jfeckingh , of einig ander Natucrlijck Middel. Dit nu

fchijnd in defe Schildery geen plaets te konnen ge

had hebben -, ten ware dan dat de Satan de Pannee-

lenhaeftlijckvaneengedaen , en aldus door deRuyt

gegaen zij nde , flueks weer by een gevoegd had : Of

dat hy de nevensftaendeRuy ten behendig had weg-

.genornen , en ftracksdaernaweer in hare plaets ge-

,• i -Unit, fteld. Miflchien hesfthy 'tGhs,'tzy doordewerc-
Op hoedanig im- ,, •* t -111

èenwiis 'tlclk'ng des Bhxems , 'tzy door eenigander middel t

ve heeft kon- fnellijck gebuygfaem , weeck en toegevend , ter

gen gefchie- ftonddaer na weer hard doen worden. Doch dit fijn

onfeeckere , veelligt oock niet feer bequame gifpingen.

Geiroeglijcker kan men een gen>ifferreden geven , als

lijnde debooleGeeftinal fi)nbedrï}fgantjch gemeen.

Dien ii«^/ê»4-Ao»/?eM<ïerheeftd'oogender Aenlchou-

Wers weten te verblinden , foo ditfe gemeend heb-

bon , de Schildery door de Ruyt te fien vliagan <

welcfce
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welcke hy ondertuflchen gefwindelijck door een

andere grooter opening in de Kamer heeft gebragt.

Even foodanige verblindingen zijn gewceft de din- Seldfatne

gen , welcke by verfcheydene geloofivaerdigc Vj„b(}p"<1"1"

Schrijvers geleten worden van de {eldfame Verrig- ï)UyV"s fn

tingen of Schijn wonderen der Toveracrs ; als: Datfe der Tove-

( zijnde Mannen van een gemeene Menfchlijcke «crs , fijne

grootte) gekropen \ijn door 't gat eens Muers , niet wij- L>tf cysei»e.

aers als dat'er even eens Mans vuy ft door kon gnen.

Datfè een Wagen met lloy , haer tegemoet komen

de, hebben opgeflockt. Datfe een Menfch 't Hoop x}-

gffltgen , en 't felve daer nawcero/j'/LigcIWjM^e/ff

hebben ; nevens meer andere diergelijcke dingen;

alhocwel'cr fomtijds niet weynig verdigtfclen on

der loopen. Vttbravius verhaeld in fijne Boheemfche

Hiflarien , dat een Boheemer , genoemd Zython , de To- flómGuy™*

verkond feer Meefterlijckwilt te drijven. Nu {cheen chelaet en

hy een Rtut , dan een Dtvtr^ ; Dickmael reed hy over Duyvels

wegh, hebbende Htentn voor fijnen H^gfn gefpan- konftenaer

nen. Hy ging op 't Water , en deed meer andere fbo- m Boh"" " »

danige iacckcn. Somtijds befpottede hy de geen ,

\velcke de Koning acn fijne Tafel te gaft had gcnoo-

digd ; doende ; dat niemand in de Schotel derfJe

talten , wijlfe meenden , dat hare Handen Paerds -voe

ten waren geworden. Op feeckeretijdrnaccktehy

uyt een Bofcb Stno dertig Verckem, feer vet en wel

gefteld. Defe verkogt liy gefamentlijkaenecn Bac- Verricht fcct

ker , doch met waerichouwing, dat hy defelve door yóo" der ' '"

geen Witter moeft drijven. De Koper loeg metdejè Menlchen

vermaning, en by een kleyneVloedgekomen zijn- oogcn

de, foo joeg hy de Swijnen daer door, welcke ter- ganrlch

ftond verdweenen , er. weer Stroo wierden. Flucks *'

ging de Hacker fijnen Verkooper ibecken, en vond

hem in een Wij n- kelder op een Banck leggen ila-

pen. Hy greep hem by d'eene voet , om hem v/ic-

ker te maecken; doch. 't geheele Been bleefhem ,

als hy 't felve nafigtrock, in de hand. Zythonhivr

överontwaeckende, beklacgde rgoverden Backcr,

f.:g^endc-i dathy.fijn been nyt,cfc-Lijfhad gefchturdi

N } 'twetck
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't welck defen niet wiftteloogchenen. Watfouhy
enckelein nu met ^en Opper-Boofwigt beginnen ? Hy lag lig

Verblindin- bedrogen , maer moft een noch grooter onheyl

gen des vreefen , wijl'er geen vergelijckingh was tufTchcu

Duyvels ge- 't verlies der Verckens en des Beens. Hy liet hem

weeft. derhalven 't betaelde Geld vreedelijck behouden , en

moeit boven de fchade noch de Ipot dier toe heb

ben. Diibravii Hiflorin Bohémien lib, 13. en uyt hem

G. P. Htirfdorfer , Gejchickt-Spiegel, ut. ff. pag. 290.

Dit alles lijn geweeit enckele Duyvels- verblind in-

gen.

Hv flockt Daer werd noch al vry wat anders van delen Zy-

ecnen andc-- thon vcrhaeld , liet VROLYCK-AERT iigh hooren,

ren 'Bnyer- waer uyt men te gelijck fien kan , dat den eenen To-

ƒ hen Tove- veraer beter Meefter is als den anderen. Degedagte

raer geheel Zythtn was je Swartkonftenaer des K.eyfers\Vf»ce//a».

De Vorft van Payeren bragt eens een geheele Wagen

vol van defe Duyvels-Slavenna.'Yrffgè, ten gevalle

des genoemden Keyfers , lijnenSchoonlbon. Zython

nuiparrede fijnen Mond wij d op, en verJlond eenen

defèr Bayerfche Toveraers met alles wat hyaen'tlig-

haem had ; doch vermits de Schoenen wat vuyl wa-

En^eeft ren , {bolpooghydelclvc weer uyt. Naderhand ftel-

hem nader- de hy fig , om fijn gevoeg te doen , over een Vat met

handdoor Water, en liet dele fwarelaft des Maegsdoord'ag/j-

de Stoel- ter-ptort weer uyt ( lbo fcheen het. ) Als d aenfchou-

|„t^w ' wers defèn Guychelaer fbo nat weer voor den dagh

fagen komen , begondenfe geweldigh te lagchen.

Doch desfèlven Medgefellen verfchrickten hier over

foodanig , datfe aftraden , en hier niet begeerden te

guygchelen op dat haer van delen groutvlijckenMen-

fcbeit-eeter , dicnfe nu voor haren Meefter erkende-

den , n iet yet diergelijcks , of noch wat argers, mogt

weervaren. Era/mi Francifci Gefchichl-Kitnft-und-

Sittenfpiegel auslandifchcr Volcker , fol. 141 . uyt den

voorgedagten Diitraviuf, lib 13 Hiftor. Bohem.

Loon dcfes Maer, feyde JL.EES-AERT , uytditgewaendjt«rrr-

ovcraets. „,,-y/^ Guychelfp* is eyndlijck een jammerlijck Treur-

fptl geworden, t^fiot ten laeften wierd- Zytbon ( of
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Zyto } midden onder 't Volck ftaende , weggenomen

dóór den Meefter dien hy gediend had , en die hem

nu fijnen loon gaf. Idem £rafinus Francifciu ibid.

fol. 144.

'k Heb noch yet anders geleien, vervolgde VR o- Vreemden

LYCK-AERT , 't welck ick hier niet voor by kan tandelvan

gaen. Seker Tooveraer voerde een Vrouw , welc- J* ovc

kehy beminde , op een Haute faerd , 't welck tnif-

fchien een Befemftock tnagh geweeft zijn , door de

lugt weg. Eenen anderen in Burgundien dit gewaer

wordende, braght door fijnen Geeft te weeg, dat

defèn Ontvoerer figh met lijnen Roof moeft neer -

laten , en voor d' oogen van allemenfchenftellen.

Hy figh fbodanig beipot vindende , en fijnen vy- /n d'an-

and uyt fijn Kamer-venlter ïicnde leggen , deed aet ;n 3»^

hem terftond fbo groote Hoornen acnwaflèn , dathy Aandien

't Hooft niet weer te rugg' kon treckcn. Nadien

oockde Kamer, in welcke hy figh doemaels bevond ,

vry hoog boven d' aerde was , fbo derfde hy niet na,

beneden fpringen ; en wierd derhalven niet min

der ten fpot, alsden genen , diehy eerftdcgdagte

fchimp had aengedaen. Hier over tradtnfè met el- |rCB belpot-

kander in onderhandeling ; en die met de Hoornen l jcten

moeft fijnen Duyvelfchen KonftgenootVry-geley- '«^

de vergunnen met fijne Deerne, indien hy anders

uyt 't Venfter geraken, en van fijne Harten-Kroon

ontflagen zijn wou. Rob. frieynslnfulcnfiscletcchiiit

&• impofturis Daemon. Caf. ƒ . by Harsdarffèr , Ge/chicht-

Sfiegel.iit. 5-5-. f<tg-W°-

Wat het votrcn door de lugt belangd , {èyde LEES- Wat daer in

AERT , fulcks kan dien rorft der lught ligtlijck en wa

waerlijck verrigten , als zijnde een kragtigen en

feer fnellen Geeft. Maer dat den anderen Hoornen

fcheen bekomen te hebben , is een enckele ver-

llinding geweeft. Dat hy lijn Hooft nier weer uyt

'c Venltcr te rugg' koa trecken , wierd veroorfaeckt,

of door een jtcrcke Inbeelding van niet tekonnen ; of

door een dadelijche vaflhoudin^ der booiè Geeften ; ot

door tcnig licghaoit , onficnl\j.ckerwijs ia 'c Venfter



Een Tove-

Doeteen

voorbyva-

gebraght , en al(b de ruymte ganrfchlijck benauwdj

waer toe de Duyvel een verdichte /«gfcf foukonnen

g'-'bruycken. Honderdd<;rky diergelijcke begoog-

chelingca. en Bedncgeryen des Satans fou ick kon-

nen verhalen , indien 't noodigh ware , en nut kon

zijn.

£>;t moet j^ evenwel noch feggen, hernam VRO-

LYCK-AERT. Michael Sicidites fag eens van boven

uyt de Burght te Conftantinoftl beneden een Schipje

voor by varen . geladen met Aerden Potten en Scho

telen. Straks verfchaftedehy door fijne Toverkonft ,

datdefchipperopftond , en aldefe vaten in ftukken

floeg ; fonder op te houden , voordatfegeftment-

lijck verbrooken waren. Kortsdaer nabedaerdehy ,

trock figh felven van mismoedigheydt den Bacrd

rendSchip- uyt > beweende fijne fchade jammerlijck , enbe-

'

Alfijne

Pottenen

klaegde , dat fijne finnen foo onfinmg waren ge-

weeft. Gevraegd zijnde, waarom hy tegens fijn ey-

gcne Waer foo gewoed had ? heeft hy , met betoo

ning van een (onderling leedwefen , berightgege-

ven : Dat, terwijlhy befigh wjs met Roeyen , een

verfchrickelijcke SUngh boven over de Potten was

Schotelen in gckroopen , hem foo vre flijckaenkijckende , als

ftucken oflc hem had willen verflinden. Hsd oock niet op-

gehouJe'n , van figh onder de Vaten om en om te

wentelen, voor dat hy al defelve had tot fchaetden

gemaeckr.waerop dan'tgedrogtfchielijck voor fijn

oogen verdwenen was. E, Francifci ^iuslandifchet.

Uiten*fpitgtl, fol. 145. ajtNicetas.

pe ee\ven Maer, vraegdc cie Heer AUEL-AERT , watfullen

de wonder- Wjfcggenvmü'EgyftifcbeTvotHtl! , welcke voor

wercken Tharao hebben na gedaen al de Wonderwercken ,

die door Mofes verrigt wierden , uytgefonderd dac

van de Luyfen ?

l>cr Effypti- Al haer doen , antwoordede LEES-AERT , isniet

fche Tove- anders geweeft , als't geen.icfc alreeds gefegd heb,

ra?» zijn te weten, enckete .Duyvelfche Eegoogcbelingen en

geweeft en- rtrUindingtn de* Gefifets. Waerom dan oock al dief-

gelijcke ICunftjens deifes Vorüs dcr-duyfternis van

" « '1 " den
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den H. Taulus. (i Theffal. 1 1 . p.) wel genoemd v.'o

den: Wenkingen des Satans , hagten, teeckmen en

wonderen , maer niet anders als<ferk«ge». Wonde- blindingen,

ren der leugen , fegd hy , namentiijckenotiB/ww

felven leugen , of , fchoon 't al Katuerlijcke Wonderen

zij» , datis, Wonderen door Natuerlijcke Midde-

len te weeg gebragt , tot leugenagtige eyndenzenge-

legt , om 'tVolck te voeren tn t' onderhouden ia

Dwaling en Bygeloof. Waeragbtige Wonderrvercken

heeft onfen Gcfegenden Saligmaker de Heere lefus

verrigt j maer de fulcke heeft niemand anders waerlijk

gedaen, lob.xv.z^. DeDuyvclgenoemd deGoddc-

fes Werelds , wil by de fijne (ja cock f.lver , kon

' 't zijn , byd'uytverkoorne, de verzegelde des Hee- ne

ren) wat groots fchijnen ; en poogdderhïlven figh f/ifs 00^ b»

foo wel aenfietilijck te maken door Wondtrtvercken , de Gelovige,

als de God des Hemels daer door verbeerlijcktvretd. Aenfienlijck

Doch vermits .hy geen wnernzhtite Wonderen kan te maken» el»

i / i ', &.. i -* ia /-i . t- wat groots

vernghten (welcke d ^4lmïgtige hem felven neefttel-c^i:n<,n

voorbehouden) foo behelpt hy fig met Scbijn-won-?

deren ; die hy uytwerckt , of door Xatueilijcke (ons

onbekende, maer hem.als eea Hopg-ervarene Geeft,

fcer welbewufte) middelen ; of door de gedagce rei1-

bliniing , onfe oogen een Schijn voorilellende in Vee[e<i;n.

plaets van 't ware Sijn , en alfoo defelve bedrkgen- gen, vvdcke

de. Natuerlijcker wijs kan hy dingen wercken , oas feldficm

welcke ons leer tvonderlijck fchijnen , en nochtans vooikpj-

ligtlijck konnen te weeg gebragtwerden : Derhal- men>

yen onfe Ompetenheyd de Moeder on(ervern>onderingb

is. Die maer een weynig kennis van d' Optica of

Ge/ïgt-kuttde hebben , weten genoegfaem , wat voor

feldlame , ja Toveragtig fchijnende dingen daer

door verright konnen worden. Yeder oogenblick^61,.?^ '^

foutnen een Schildery voor uw oogen konnen doen ™"s '^f.*

veranderen , foo dat yet anders daer op afgebeeld right.

fal fchijnen. Daer te vooren eea.Roos ftond , falmen

pen Lely •. een Sonnebloem , een Doods-hoofd fien. Heb

ben nu de menfchen foodanig'e Konf.en uytgevon-

deti > wat fou dan üsDuyvd met konnen uytvverken,

fsf 4 dl?
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die een vee! grooter kennis en handeling heeft van

alle natuerlijcke laken.

Seldfaen- My valt daer yets in , begon VROLYCK-AERT ,

heydvai 't welck ick by dele gelegencheyd moet verhalen.

ccnTurck- De Heer Sufbeecq, Keyferlijcken Gefant aen 'tOt-

fchen Pel- tomannifch Hof, maeckt gewag van een turckfchen

iran, -pelgrim , die een langen witten Mantel en grooten

Baerd droeg, tegens de gewoonte der Turcktn. Dele

wierd van al de Mthomeianen hooglijck geëerd , als

een feer Heylig Man, die Wonder-teeckenen deed.

Op fekeren tijd at hy aen de Tafel des gedagten Ge-

fants, doch weynig , want hy hield ligh gantlch

Endedin- ingetogen. Na de Maeltijdginghy in den Hof, vat

een , welke tende een groote Steen van d' Aerde op , en floegh

ny veirigte- figh daer mee voor de bord , welcke ontbloot was ,

.' fbo geweldig, dat geen Os fulcks foukonnenuyt-

ftaen. Hier na nam hy een gloeyend Yfer , byfonder-

lijck ten dien eynde in 't Vyer gelegd ; roerde 't fel-

ve met de hand aen , even als of 't koud ware gc-

• weelt ; ftack het oock in de mond , en draeyden 't

In de tegen- (}aer ;n om > foo dat het ipeeckfeldaeropfifde. Na

hevd vfn de ^e^en gedane Proef heeft de Heer Geianr hem eenige

Heer Buf- Ducaten vereerd , en allbo laten gaen- Sijne Die-

bcecq, naers verwonderden fig over defen Pelgrim; doch

eenen onder haer feydc : Dat hy dit werck foo wel

wou verrighten als dien Bedrieger; mcenendedat

eenig bedrog ontrent 'tyfer fchuylde , 't welck hy

<5g ouderwond aen te vatten daer 't niet gloeyde j

Keyferlijc- niaer verbrandede fijne hand loodanigh , dathyin

ke i Gefant veele dagen daer mee niet kon toetaften. D'andere

a MI 't Otto- Joegen om dit lijn ongeval, ligh felven moedwil-

Hof. 'CUs veroor!laeckt , vragende , Ofhy nu niet geloof

de , dat Vyer warm was ? en of hy luft had , om

noch eens heet Yler aen te grijpen? Maerhyant-

woordede : Dat een Hond , die in de Keuckcn lie

dend Water op 't l ij f heeft gekregen, oock nader

hand felfs voor t koude fchroomd , en dat een Kind,

't welck figh ééns gebrand heeft , altijd voor 't Vyer

vreefd. Harfloïftrs tuft und Lehr-rticbt Ce]dichte ,

til. ifq.pitg ioi- Gy
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Tovery isgeichied. Veelligt is'tfbo; maer behoeft or'niet wel

niet noodwendig foo te zijn. 't Sou oock natuerlij- dcielvc m-

ker wijs konnen toegegaen konnen hebben. Men

weet , dat'er eenige Guygchelaers zijn gevonden, '

welcke een Molefteen op haren fuyck lieten leggen ,

en den felven daer op in fineken /Iaën. 'tGeheymbe-

ftond in de manier des leggtns en desjlaens. Defge-

lijcks weet men, dat Ibmmigen hare handen hebben SonderTo-

gervafichen infiedend Pek en gefmoolten Loot ; doch defel- very Ibuden

ve te vooren beftreken hebbende met feker Voght, konnen t°«-

waer aen noch brandend Peck noch vlietend Loot Seêaen zl)n-

yat heeft. Men kan wel Lijnwaed in een vollen

gloed des Vyers werpen , fonder dat het verbranden

lal. Waerom kon defe Pelgrim oock niet yet in de .

mond en hand gehad hebben , 't welck de kraght

des Vyers weerftaet ? V

't Waer te wenfchen , feyde de Heer VROOM. Dwalingh

AERT , dat die van de Roomlcht JCrrciopdit ftuck der

wat beter aght floegen ; foo foudenfe de hedenf-

daegfche Mirakelen, of wel meeTDuyvelfchebegiiyg-

cheLngen of Menfchetijcke Bedrieziryen , niet Hellen

tot bewijs van de waerheyd der Leere , of van de

Heyligheydfommiger Perfonnen.

Cewiflelijck , antwoprdede LEES-AERT, deoe Gromv-

grouwlijckfte Ketters en vervloeckfte Botftvivbten lijckfte Ket-

hebben wel , door bedrijf des Duyvels , foodanige t;rs c'n voe

dingen verrigt , welcke van d'eenvoudige waerlijk B^j-J^yj,.

voor Mirakelen gehouden wierden. De Voorbeelden ten doen wel

hier van lijn meenigvuldig ; doch maer alken een fchiju-Mira-

derfelvcr , in onfc tijd voorgevallen, wil ick hier kelen.

verhaelen. In't Jaer lózó. heeft figh te Xcningtber-

gen in Prityffin voortgedaen eenen valichen nieuwen

Mejfias , of lieverichricklijckenGods-laiteraer. Hy

noemde figh Johan ^Ibrecht ^tdelgreif , Syrdos , *4-

rn.ttit , Cantmata , Kikis , Smalkilimundis , Elioris

0/>per-^erti-Hoo£priefler : Des H. Godlijcken Rijcks <,.-,,,

Knningb : Drs gaxtfchen Weretói Vrede-f'orfl : Der voorbeeld

levende en Doode Kiybter : GodtnVtfer, mrf'ans h'eer- A^f vanin

M j lijck- fckcr PCI-
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lijckbtyd Chrijlusftl koomtn ten jongen Gerigf. Heer

'". aller tieeren, Koning aller Koningen. Van geboorte was

' hy eens frieflers Hotren-Soon , dight by Elbingb ter

Wereld gekoomen. Hy faad«W/^»i/ctó»opgc-

fteld , welcke ick , wegens de Godslafterlijckheyd ,

wil voorby gaeo. Door hulp des Duyvels deed hy

Teeckenen aen Lugt en Starren. Hy verltond ten vol

len de Hebreeufche , Grieckfthe , Latijnfche en andere

Talen. Vervoerde veel eenvoudige Lieden. laden

Sybel was hy foodaoig belefen , dit hydenfelvea

gantfch van buytenwift. Aengaende geftalte de-

fes HeyHooien Booswigts, 't Aengefigtwas vrolijk

en moedig. Hy had heldere oog«n 5 een lange Ha-

vicks neus ; fwart-vael Hoofdhayr enBaerd. Was

kort van perfoon, gefwind van fpraeck. Droegh

op 't Hoofd een oud ruygh Mutsje , boven wat in-

gedruckt ; om 't ligchaem een oude Lakeniche Kok,

voortiids wit geweeft , maernukaelen beimeurd.

Boven maten (eer wierd hy van de Luyfen geplaegd ,

foo dat men alreeds de Godlijckt ftraf zen Mm bc*

merckte. Boven de gedaghte n. ^trtijckelen heett

hy noch andere Schriften ingefteld , welcke , om

d'argernis , niet gedoogd werden te koomen m de

handen des gen.eenen Volcks. In de fcl»e fcghd

hy oock , dat hy nu voor j. Jaren by Thoorn fijnen

grooten dagb der wligbting had gehad, "Iwaerhem

feeven Engelen by een HOM Crucifix (Qaendeopden

weg) A' ofenting van den Hemel bragten , dat hy

' den Terfoln Gods da raden hierop aerdenltgcbawli,ck

'en „efentlijck in MtJcUijckf geënte ƒ«• «r««i«i•}

tft hoofe «yt de Wereld veghdoen , en de IVereldhjfke

Overheden fan met Yfert Rotden. Hierom voerde hy

een froot breed Zegel, waerineen^r»»ftondt»M<eM

Swwduyt de Wolcken. De Godslaftering vandefen

Boofwigt ontdeckt zijnde.foo wierd hy m Gevaok-

nis gelegd. Als de Predikanten hem befogten , hem

voor ooien (lellende de verleyding des Duyvels, en

hem vermanende aght te nemen op de Saligheyd fij

ner ziel . foo feytehy : ^fafctffcf* «*|*0*



Schuw-Tooneel. SU**- 205

De Soon God-i , de H. Geeft , Engelen en Duyvelen moe-

fen hem onderdanigh ^ijn. Sijne Godslaftcrlijckel.ee-

re had hy fomtijds beveiligd met getvaende Mirake- \

len. Aen verfchcydene plaetfenheert hy figtbaerlijck

Schijn-wenderen gedacn. Hy gebood de Sa» in de

rondte om te loopen. 's Avonds beval hydePi«»e-

ten , ot dwael- darren, hare plaets te veranderen, en

gintfch of herwaerts tegaen 5 'twelckoock alfoo Hydoet

in fchijn gefchicdede , gelijck van een groot getal j™M

Menfchengefienengetuyg.-lis. Waerlijck een reec-

ken, da de verblindende Geeft hem bywoonde. Buy-

tea pijniging beleed hy , dsthy in Sevenbergen over

de j-o. Echte Vrouwen 't Water dts Levens (dit waren Sjjn groiw-

lïjne verfoeylijcke woorden) ityt ftjn ligchaem door f^^"*~

de fondige vermengingb had meegedeelt , otck foo dick-

mael , dat het hem aen kragten had ontbroocken. Bre

der verhael doe ick hier van in mijn' Algemtene Hi-

ffiorifcbe Jaer-boecken. Eyndlijck wierd het Vonnis Werd ter

des Doods hem voorgelefen . Hy toonde echter geen g°°^jj5_"

vrees, maer feyde , Datfijn Ligcbaem ten derden dag

ttyt de verbrandedc *4fch meer levendigh fou vforden, E-

venwel begon hy eens bitterlijck te weenen. M. Col-

biut vraegde hem , waerom hy nu tranen flortede?

Hy antwoordede : Over de boofheden en fanden aller.

Menfchcn j en oockdacroni , om dat de wereld fïgb derf- Gaetal

de onderwinden , hem te doode». Men voerde hem te voort in /ij-

gemoet , dat by om fijne Sonden weenen , en figh ne . Godslaf-,

over fijne faligheyd bekommeren fou , doch hy ant- tcrinScn-

woordede : Wnt reden is 'er , emmyte bekommeren over

mijne faligheyd , die Jelver andere defaligheyd kan mef-

dec/en ? Op Saturdag den n. der Wijnmaend wierd

hy na de Gerighs-plaets gevoerd. By het Slot koo-

mende , riep hy : Wee wee over Truyflen en over de

verjlockte hoeck- en winckel- Tredikers ? Eenen der jn blijft tot

Predikanten feyde hier op tot hem : Weeoveru , op'tlaetfte

onbostvaerdige Sondaer ! IQ 'tgaen over de wegh toehardnc&>

(aghhynadefuyverfteplaetfcn , evenalsofhy figh {"'S °"b*-

had ontficn , fijne Schoenen vuyl te maken. De ")l"''

Peul fogt hem , doorverfcheydenevertooningeo

fijner
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fijner wercktuygen , te verfchricken , entotbekei

ring te brengen , doch hy fpottede met alles. De

Keurvorftin van Brandenburgh had hem uyt de Gc-

vanckenis voor haer doen koomen , en alle vlijt

aengewend, om hem van fijne Godslafteringen te

doen afftaen , doch te vergeefs. Dus is hy eynd-

lijck onthooft en verbrand geworden, fonderdat

hy ten derden dagh uyt d' Aichweertevoorfchijn

quam. Theamm Eunf^um *4bellini dritter theilfol.

720.

Door Duyvelfche Schijn-wondercn , liet VROOM-

AERT figh hooien , zijn die van 't Paufdom niet wey-

nigmael leer lelijck bedrogen geworden, felfshun

eygene voorname Schrijvers moeten 't bekennen.

Vermits 't hier te pas koomd, fb moet ick een fchrik-

lijck Geval hier van verhalen , onder veel meer an

dere , welcke ick fou konnen bybrengen. Sekere

Dochter , genoemd Mtgdaloia , wóonagtig in Sfaeit-r

je, was, noch gantfch jongh zijnde , ineen K.Ioo-

fter geitooken Een ti]d lang droegfe iigh wel, en

leerde vlijtigh. Maer naderliand namfe fbodanigh

daer in tos, datiè al haer Medgeiellinnen overtrof

op een uytllekende wijs. Sy had ' fchoon nog maer

14. Jaren oud) de Duyvel tot haren Boel ; die haer

dagelijcks befogt , met haer in ontugt leefde; en

van hem kreegle de gauwheyd , om boven alle an

dere Nonnen de gefwindfte m 't leercn te zijn. Alsiè

nu 14. Jarcnoudwas, verfogt de Satan aenhaer,dat

ie hem ten Houwlijck fou neemen , dog in 't heym-

lijck. Hier tegens beloofde hy haer, te fullen ma

ken, datfe door geheel Sfimjen fou gehouden wor

den vomHeyliger als oyt ycmand gewceft was. Ter

wijl nu Magdaierta ( dit Verdrag met d'onreyne Geeft

opgeright hebbende) in haer Vertreck de tijd met

hem tocbraght in een Heliche vermenging ( hoe

danig fulcks kan gcfchieden , fullen wy miflchien

hier na eens verhandelen ) foo vertoonde (igh een

andere Duyvel , hare gedacnte hebbende aengenoo •

men, in de Kcrckljy t Gelang, en in alle vcrgado-

rin-
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ringen der Nonnen , met een fchijn van groote Aen-
 

Maegd agtedcn te zijn , haer nu voorts voor een Pro- met de Duy-

pketa hielden. Hierom wierdfe, fchoon nog jong, v<:l.

eendragtig tot denStaetvan AWw verheven. Als nu

dt: Nonnen haer Paefch-Feeft vierden , riep de Prie-

fter altijd, dat men hemeen Hoftie hadontnoomen.

Defe wierd dan van dien vervloeck ten Engel Mag-

dalenx ( fittende midden onder haer Sufteren ) toegc-

bragt ; welcke defelve in haren mond nam , en'als Seldfame

een groot wonder-werck toonde. Alfle fomtijds Schijn-Mi-

niet by de M/jwas , en een Muertuflchenbeyden "^D*"^*"

Hond , foo kloofde defe Wand ilgh van een , even ontrent

ter dier fel ver tij d als deHoftie wierd opgeheven, op haergedacn.

dat Magdtlena dien Ourvel f-en , en delèlve daerna

ontfangen mogt. 't Was een.'gantfch bekende faeck,

als de Nonnen op eenigen byfonderen Feeftdag in

froceffi gingen , dat(e dan door een gewoon ge-

\vaend Mirakel in aller tcgenwoordigheyd drie en

meer Ellen hoogh boven d' Aerde wierd opgeligt.

Somtijds droegïè een klein Jefa-Bceldeken ; en on- Krijgd foo-

der,' haer geween (w^ntfykon, foodickmaelalsfè dan:Sccn

wou, overvloedige tranen ftorten) wies haer Hayr H^lioheyd ,

foo langh , dat het tot aen hare voeten reyckte. Waer

mee fy dan 't gedagte Beeld bedeckte. Daer na ver

toonden hare Hayrcn figh in een oogenblick weer

in hacre voorige lengte. Sy ( of de Duy vel ) (lelde

veelderley andere diergelïjcke Verblindingen in 't

werck; infonderheyd op hooge Feeft-dagen ; waer

doorfe de naem en agting van uylftekende Heyligheyd D

bequam: Welcke iigh foo wijd vcrfpreydede , dat Keyfe*cn

de Paus , de Keyfar, en de groot[Ie Heeren inSpaenje andere gro-

aen haer fchreven , haer biddende , datfc hter en te Hceren

htere /atewinharegebedenwougedagtiglijn. Vraeg- J.c«haer

den haer oock raed in de gewigtigfte dingen ; gelijk e^ jj^n>

dan naderhand een groot deel defer Brieven in hare voorbeden

(tl zijn gevonden. Veel' Edele Vrouwen wilden verfogtcn,

hare
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Sy krijghd

hare nieuw-geboorene Kinderen tiietgebakefd heb

ben , voor dat d'^bdis Magdalena met hare fJeyligé

Handen eerft de Windelen en Doecten had aengeraeckt

engttfgend. Al de Nonnen in Spanje waren won

der wel te vreeden , dntfe tiilck een Moeder

hadden , aen welcke men toefchreef een groot

deel van de Heyligheyd haers Ordens. Èynd-

lijck geliefden 't de Hcetc onfc God , dat dit

Duyvelfch bedrogh fbu openbaer worden. Als

Magdalena nu denigh Jaren langh gemeenichap

met de Helfche Geeft had gepleegd , en twaelf Jaren

Abdis was geweeft , fob kreegie mishagen in haer

voorig leven ; verfaeckte de Duyveliche Konften en

fijn grouwelijck gelelfchap. Doe men alderminft

daer op dagt , ontdecktefe aen de Beibeckers der Or

den dit fchrickliick Stuck. Sy vreel'de, dat het Be

drog doch eyndelijck openbaer worden , endanten

alderquaedilen voor haer uytvallen Ibu. Derhalven

woude fulcks door eygene bekentenis voorkomen,

wij l 't in S/7<ze»/e de gewoonte is , dat men de Mifda-

digers, welcke van fèlfs haerbedrijfontdecken , ge

nade bewijfd. Wonderlijck luydede dit in d'ooren

van elck. Men ftelde haer in 't Kloofter gevangen)

men onderfogt haer nauwer. Men vraegde na alles ,

en fy beleed alles gelijck 't gefchied was. Ondertuf-

fchen gingh de Helfcbe Moor in fijne Gttychelryen en

Verblindingen t'elckens voort. Want terwijlie in ha

re Gevancknis wel nauw bewaerd wierd , fooge^

beurden 't , als de Nonnen 's nagts inde Kerck gin

gen , om de Vroeg-Metten te fingen , dat Magdalena ',

of de Duyvel in hare gedaente , fig , volgens gewoon

te , fettende in de voornaemile Stoel des Choors.

Men fag haer knielend , even offe bad , en d'andere

verwagtede: Soo datfe alle meenden , datditwaer-

lijck hare ^fbdis was: en dat de Heercn Befoeckers

haer verlofhadden gegeven , om figh hier te mogen

laten vinden , wijlfe grooteteeckcncn van berouw

liet blijcken ; miilchien om dies te ligter genade re

bekomen. Als nu de gedaghte Nonnen 's morgen»

hoor-
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hoorden , dat Magdalcna noch in Gevancknis fat , foo

gavenfe de Betoeckers te kennen , wat dien nagt figh

had toegedragen : Die, nagedaenonderfoeckaende vergifnis.

Waghtws , bevonden , dat de Mifdadige niet uyt de

plaets harer hegteniswasgeweeft. Haer Procejwierd

na Komt» gefonden , maerom datfe haren grouwel

yrywillig had bekend , fbo verkreegfê Vergifnis en

Quijtfchelding. Gafftodorits Reney infuisRelationibus.

Ztvingerus in Theatro vit* human* , volum. f. lib. 4.

Xodinuslib. t. Vgmonom. (Af. 7. Rollenhagen Hundts-

tagiger Erquickflunden ander theil fag. 5-84. 't Is noch c

niet lang geleden , dat het Crucifix van feeckere Non e£

te K.e«/e» bloed van figh gaf ; 't wclck eerft voor een Hmlen geeft

fonderling Miraeckel , en fy voor een uytfteeckende bloed uyt ,

Heylige gehouden wierd. Doch naderhand bevond door Tovery.'

men alles Tovery te zijnj waerom danoockdege-

dagte Non verbrand is geworden. Idem K-ollenhttgeu j

pag. 3-83.

Honderd diergelijcke Voorbeelden, feydeLEEs- DeDuyvel

AERT, fou men konncn voort brengen. Ondeituf- wl1 %h op

fchen fien wy uyt 't geen tot noch toe van defe Stof ^"„joots''5

is verhaeld , dat de Duyvel , 't zy door Natuerlijke ^^ agten.

Middelen , 't zy door bedrieglijcke Verblindingen , fèld-

fame Schijn-Wonderen kan verrighten , wt'lcke van

d'eenvoudige ( oock wel van anderfins verftandige i

ja geleerde ) dickmael voor waeraghtige Mirakelen

werden opgenomen ; en allefinsdaeropuytis, om

fig felven wat groots te doen aghten.; oock om de

Menfchen in valfcbe Leere en «dfgodery of te vcrftric-

ken, ofalreeds verftrickt pijnde , noch dieper daer in te

doen verwanen. Ja felfs wil hy God daer in gelijck Ofhyeen

fchijnen, dat hy de Doode weer doet gaen, ftaenea c°°^fë~n

fpreecken. Een Doode levendig te maecken , is hem foo b'elevendi-

gantfch onmogdijch , alshemondoenlijckis,uytfig gen?

te verloflen van fijn eeuwige Keetenen der duyflernis,

en «weer te komen in de Plaets van daer hy is uytge-

vallen. Maer een dood Ligchaem te bmegen , te doen

wandelen, en andere uyterlijcke Menfchlijcke daden te "°te toerei v

doen verrigten, valt -hem (als 't de Httn wil toelaten e ' ''

feer
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feerligt; wijl hy fefoer fig in 't felve beifeeghd ,uyt

't felve fpreeckt( gelijck dickmael uyt deBefeteae)

en door 't felve werckt , fonder dat nochtans 't gedag-

te Lij ck felfs yets daer toe doet , yets daer van meet , of

yets daer van tw/<f j maer dood is en dood blijft, ge

lijck voor heenen. Verfcheydene Voorbeelden hier

van verhael ick inmijnGrooteSchoutPpUets derjam-

merlijcke Bloed en Moordgefchiedenificn , tit. 69. /><*£•

f8j. En veellight fullen wy hier na gelegentheyd

vinden, om noch wat verder vanditftucktefpre-

ken. Als onfe God d' AlmagBtige een Doode ver

weckt, foo koomd de Geeft des Levens waerlijck

weer in 't geftorvene Ligchaem , en de doode leeft.

Maer als de Duyvel ( niet onbillijck een AepGodsge-

1 noemd ) eenigh overleden Menfch beweeghd , doet

gaen, ftaen en fpreken, foo gefchieden aldefe be

drijven buyten weer-in-keering der Ziel ; buyten

toedoen , gevoelen en levendigheyd des Lijcksj

'twelck maer alleen werd bewogen gelijck een

Houten Beeld door eenige ingemaeckte Raderen , of

gelijck een Haring door 't daeringeleydeQuickfil-

ver,als'er de warmte van 't Vyer bykoomd. Maer de

doode blijft dood; en middelen onder dit Schijn-teven

lal oock 't Ligchaem 'verrotten , gelijck alle andere

doode Ligchamen eygen is ; ten ware dan dat de

boofe Geeft 't felve door Balffemingh ofandere Mid

delen voor de verrottende Toevallen quam te bewa

ren.

Onder defèlaeftc woorden had VROLYCK-AERT ,

door eenige treckingen lijns monds en fchudding

lijns ligchaems getoond, dathyhertlijckinfigfel-

ven loeg: De Heer ADEL- AERTfuIcks waerncmen-

de, feyde: Onfèn VROLYCK-AERT, hceftgewifle-

lijck weer. een vrolijcken Inval gekregen. En indien

ick de Nagel op 't Hooft heb geraeckt , foo bid ick

hem , dat hy geen Brood voor Vrienden fpaer , te

meer, wijlhynietteminderfalhebben, fchoonhy

ons daer van mee deeld. Dat hy ons dan oock een

weynig verluftig met 't geen hem de Milt foo feer

heeft
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heeft geketeld. lek houde ihy verièeckerd , dat het

tinfèraenhooring wel waerdigfal zijn.

Doe LEES-A ER T (antwoordede VROLYCK-AERT)

de Duyvcl een Ae/> Gods noemde . r|uam my inge- Omtevcr-

dagten 't feer feldfaem Geval vanfeeckefenA<f,dié {j^J,"".

al de bedrij ven der Menfchen levendig nabootfte, en ten béiagcli-

daer door yets aenrightedé , welrke warelijckten lijck Gcva!.

hoogden belagchlijck was. 'k Sal u de gantfche Ge-

fchi'edenis verhalen, wijl ick vertrouw, datièuec'n

byfonder groot vermaeck fal aenbrengen. Doe Louis

Sfortia noch Heïtogh van Milaen was , had hy in de

gedaghte Stad by ligh een Aep van verwonderlijcke .

grootte j in wiens doen hy een uytfteeckencle verlu- J,^"" A"p

ftiging vond, en hem derhalven vlijtig liet verfor- ^.s Hcrtoüs

gcnj, lbo van eeten en drinckeri , als van een goede van AHiaeu";

Slaep-plaets. Dit Dier quam niet alleen in uyter-

lijcke gedacnte , maer oock in leerlaemheyd en ièe-

dige fagtmoedigheyd de Menfcheri fcernaby. Hy s;:ncie on.

hield fig niet alleen in 't Slot, macr oock vvas hem ,,en]ecn

toegelaten door de Stad te! mogen gaen ; foo dat hy mack

daeglijcks les en vry de Burger Huy'fen cjuam befóec- vricndliich

ken, Ibnder yemand eenig leed te doen. Hygroc- cn llftl&lu

tede de Lieden , welcke hém bejegenden , door

Hooft-knicking, en toonde fig gantlch vriendlijck

tegens een yeder. Menigerley Spelen en acrdige

Kortswijlen bedreefhy .; infondérheyd onder en met x

de kleyne Jongens ; foo dat elck fig moeft verwon

deren over fijne loosheyd en gefchicktheyd. Noyt

had men defen Aep grimrflig gefién, fchoon men

hem fomtijds genoeg ter'gde. Wijlhy nu vanfooeen Soódathy

goeden Aert , en daerenboven den Hertog fcer lief daeglijcks

was : lbo deed yedér hem goed , en over al kreeg hy door d,e Sra(1

11 i • /-NJ i n r ° s • en in der
leckere beetjens. Onder meer andere Huyien der jjtjr„ereij

Edellieden; welcke wat verf' van Slotaflagen , be- Huyien

fogt hy infondérheyd feer dickmael de wdcrning'h gingh.

vaneen rijckeenfeer lioógbedaegde Vrouw , fijnde

een Weduw , genoemd Konna. Dele had twee So-

ricn; onder welcke den öudften , ^liifelmits , fijr.e

Moeder byfonder-groote Liefde en liindcrlijcke

O Ecïbia--



110

wegens fijn

uytftekende

aerd'gheyd

en door

traptheyd,

wierd.

Eerbiedigheyd betoonde. Vermits hy nu fagh.dat

!iy , defe goede Oude feer geerne met den Af/> fpeelde ,

foo gebood hy al de Huyfgenoten , datfe dit Dier ,

als 't daer quam , geen leed , maar in tegendeel alle

goed doen , en 't felve wel van Eten verforgen fou-

den , op dat defe hogbedaeghde in haren befwaer-

lijcken Ouderdom defe verluftiging moght behou

den. Aldus quam dc-fen Halfmenjch fchier daegh-

lijcks daer in Huys, bleef een paer uyren tijds by

Secrwelont- j,ro««<«, en keerde tegens den avond met een wel-

haeld enge- gevu|,je Buyck weer na't Sloten fijn Leger. Eynd-

lijck wierd de meergenoemde Nonna doordeveel-

heyd harer Jaren foodanigoverlaft, datfe geen voet

meer buytens huys fetten , oock langer noch gaen

noch ftaen kon, maer geduerig in 't Bed mocft blij

ven leggen ; daerfe, na de gewoonte detRoomfch-

gefinde, onophoudelijck haer Rofenkransje prevelde,

en andere Gebedekens aen God en de Heyligen op-

ofierde , foo voor haer felven als voor hare Kinderen :

Die oock niet nalieten, allestedoen, wathaerten

goede en tot verquickingmogtgedyen. D' Aef be-

logt defe fwacke (tot noch toe fijne Weldoenfter ge-

weeft) op 't vlijtigfte, ja veel meer als te vooren..Hy

weeck byna noyt van haer Bed , hoch gingh oy t uyc

haer oogen ; te meer , vermits men hem nu de mee-

fte vriendfchap betoonde, foo met goede woorden ,

als aengename Spijfen. Infonderhcyd verheughde

Nonna hem met Suycker, Honigh en diergelijcke

Leckernyen. Ten laeftenquam by degebrecklijck-

heyd des Ouderdoras een hevige Koorts; welcke

defe Oude van'tPedna 'tGra/fond. De Lijck-ftatie

heeft men praghtigtoebereyd, na eyfch vanharen

ftaet. 't Zielloos Ligchaem wierd door feeckere daer

. toe beftelde Wijven gewaflen , met lieflijk reuck-

hy dickmael wercken geurige Bloemen beftroyd, in nieuw Lijn-

waed, en alfoo in de Kiftgeleghd. Menkemdeen

vlogt haer Hayr na gewoonte. Men deed haer een

Doeckhuyf enSluyerotn 't Hooft, welckerseynden

. aen beydede zijden langs 't aengefight na beneden

Om verlu-

ftiging van

.hem te ge

nieten.

InfbncTer-

heydquam

fain-
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hingen. Kortlijck, men liet niets met allen na van 't Jn ^ ^

gebruyck defes Lands. Ter beftemder tijd verfche- ninghvan

nen de Priefters en Monicken met al haerc gewoone feeckere

Prulleryen, en in vry een groot getal ( wijl'ereen Oude Edel*

vette Sop van ftond te komen) om 't Lijcknade

Ruft-placis te vergefelfchappen. Terwijl nu al 't

. Huysgefin yder in 't fijne beefigh was, floopdefen

Aef , ibndcr dat yemand fulcks bemerckte, na boven

in de Kamer , daer d' Oude den Geeft had opgege

ven j en befigtigde ( even als of hy'gefteld ware ge-

weeft ten wettigen Erfyentem van hare Nalatenfchap)

al de daer noch ftaende Bullen .Porjensen Glaesjens , vermits hy

vol leeckere beetjens , Suycker-ooft , en Hertfterc- haer veeier»

kende Drancken. Dit alles paftedede hy lig 't een na leï-f^ v"j,

't ander loovaerdig toe, dat'erweynig overbleef, en faèckt",0

de Genees-meeftcr nu niet te klagen had, dat fijne

verordende dingen niet vlijtiggenoeghgebruyckt

waren . Wijl nu 't Dier figh hier mee dapper had op

gevuld, foo quam 't een {onderlinge luftaen, urn

in 't Bed van d' Oude Norm* te gaen leggen. Hy

ging derhalven derwaerts , en wierd ftracks gewaer

de Doeckhuyf.nevens al 't ander Hoofd-tuyg.'c welk

de Dienftmaegden d'Overledene afgedaen , en op 'c

Oor-kuilen laten leggen hadden , doefe haer met an

der wit Lijnwaedtoerufteden. Vermits nu den Aep . ,

kortste vooren kad gefien , hoedanig men haer met be'e endei

diergelijcke dingen had versierd, foo onderftond hy^en ^et lec-

fig , dit allesna tebootien : Kaptefigh evengelijck kerebeet-

Voratit was gekapt geweeft , en deed de Sluyer, boven Jens wel

geftickt als een Net , aerdig daer over ; makende al- verforgde.

les foo 't behoorde. Dusopgeproncktleydehy figh

gemacklijck op fijnen rugg' in Bed , even als een

Menfch ; en fijnen befluyerdtn K.of op 't Kuflèn. Oock

beurdehy 'tDeckfel manierlijckop; floeghetweer

fij nijcns over fijn lij i, en ruftedealfoo ee» goede wijl

tij ds in een faghte ftilte. Als nu de Dienftmaegden AJs nu ^^

quamen , om de Slaapkamer van hare Overledene en Outje cyn(j.

nu alreeds na 't Graf uytgedragene Vrouw wat te lijckfieck.

rcynigcn, foo wierdenfe den Aef gewaer, foetjens

O z in 't
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in 't Bed leggende , fonder fig eefiigfins te bcwegeri.

Veelligt was hy in een gerufte Slafcp geracckt , door 't

innemen der velerley Drancken \ onder welcke eè-

nige toebereyd waren om vaek tfe verwecken. Na-

dienfenugantfchlijcknietwlften'^ dat dit Beeft figh

daer henen had begeven , foo veroorfaeckte 'igehulde

Apen-honfd by haereen ftercke Inbeelding , dat de na

't Graf uytgevoerde Vrouw weer t'Huys was geko

men. Sy verfchricktcn derhalven boven maten feer1 ,

liepen met een groot gefchreeuw te rugg' , en had-

den , lbo door haeft als door verbaefdheyd, wel byria

van al <]e Trappen gerold , en alibodenhalsgebró-

^en' Beneden komende , foo kondenfevan anghft

nauw adem halen. Met groote moeyte , al hijgende

en ftamelcnde braghtenfe noch lbo veel uyt , datfe

feyden : Sy hadden hure geftorvene Viov.ro rtiet baei e)-

gene fbndige oogen weer in 't Bedfien leggen , nengedtttii

met hgergejfooMlijchHóofd-^en'aed. Soo veel herts von-

denfe niet in haer gantlche Ligchaem ( onaengefifin

^aer fulcks bevolen wierd ) om weer na boven te

keeren , en naerder voor 't Bed te treden, omopal-

les beter aght te nemen: maCr ftyden rond uyt : D*

geene , tvelcke ftoutmotdi^er alsfy wamt , mogten (ïg der •

tvaerts vervoegen, en dan foudenfe bevinden , dttfe de

tvfterheyd hadden geffroken. Ondertuflchcn quam de

Soon AnfelntHS j met fijnen Broeder Afdrubal en al de

naefte Bloedvrienden van de Begrafnis weer t' Huys.

Defe nu van de Dienftmaegdén hoorende , wat figh

in 't Bed der geftorvene en nu ter aerden befteldedc

vei'toonde, wierden dapper ontroerd , enklommen

gefamentüjck de Trappen op, om in de Kamer te

gaen , en t'aenfchouwen wat van dien handel zijn

niogt. Sy waren te minderbevrceiü , omdatlèllgh

foo fterck ;n getai j,y een bevonden. Niettemin

wierdenfe , foo haeftfe dit Schouwfpel in 't oog kre

gen geweldig verbaefd ; lagen elckandef ftiliwij-

gendaen ; weecken al bevende weer te rugg'; klom

men gefwindlijck na beneden , en fonden terftond

na de Priefter , Biechtvader der overledene. Hy,

die
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d ie voor een Godvrugtig Man wierd acpgeCen ; ge

hoord hebbende d' oorfaeck fijner ontbieding, deed

flucks fijn Choor-hembd en andere Priefterlijcke i"c~cn

Gewaden aen; beval oock twee KJtfckea, datfc in een '

diergelijcke Pricfterlijcke fmuck fouden vopr uyt-

gaen. Eenen der felvcr droeg 't Goitde Kruys ; den,

anderen 't Vat met;gtn>ijd Water. Hyfelfs, dcWy- De DJenft-

quifpel in handen hebbende , befpeurde al de Lre- maegden in

den, wclcke heiïi bejegenden, en prevelde de ge- ^ Scc'*o'uc

heelc wegh oyer eenige Gcbedekens. Sie daer 'teen nie™dc, a"

Apenfpel by 't andcte. Soo haeft de goede Priefter fij

nen voet in 't IClaeg huys had gefet , \vierden de ge

ne, welckc daer in waren , hertlijckverblijd,lieten

hun voorige vrees ten meerendel vallen , en ver

trouwden , immers hoopten , dat da daer boven fpooc-,

kende Geeft door delen Gefalflen dapper geringeloord

iou worden. Heerom felfs fprack beyde de vroome Tcrwhl't-

Broeders een hert in 't lijf, feggende: Henttvasge- Lijckvanal

Hoegfoem bekend , hoe aendaghiig en Godvrugbtig hare de Vrienden

Godptlige Mfleder altijd had geleefd ; derhahen kon haer n? r Gra^

geen tjmted weervaren. De Duyvel was rvel gewoon, door |vief C8e~

Natuerlijckc Middelen een be£rie°lijcke Veïblindingk en '

Guygcbelffel <un te rigten. Men foudit Spoockwslhaeft

verdrijven door de Godlijckc hulp , door Befn'eerin°en en

ttndert Kercklijcke Wapenen- Na defe redenen klom.- verfchricfc-

xnea onfè Gfefllijcke Perfoonen de Trappen op, en ten over dit

vervoegden fig in de Kamer , welcke al lang te voo- ge%t 'eer-

ten haer bekend was geweeft. Echter derfde geen 'Kvlgh >

van beyde de ¥Llerck,en hem teverr' daer in wagen,

maer bleven aen den. Ingang ftaen , en lieten de

Deur agter hacr wijd open , even gelijck de vertfaeg-

de Oorlogs-Befoldingen plegen te doen ; wclcke ,

eer "t tot den Slag koómd, over al-na de wegen om-

kijcken , om te letten, waer menalderfeeckerftfou

mogen ontloopen , indien 't op een Vlieden moght ^"are c-

gaen. Op dcfelye wijs hielden defe kloekhertige x,-efene "

Klercken de gedagte Deurop'twijdfte geopend, en Vrouw was

haren Rugg' digt daer ontrent, opdatfe , indiende weerge-

Vuyvel mijfthit» ten Stbtlm tfierd , en hacr geweld 1<ect<*'

O j wow
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wou doen , fpoedig mogten uytbreecken. Soo flrijd-

baer en ftandvatligh waren defe Geefllijcke Ridders !

Soo een groot vertrouwen haddenfe op Ade/e Kerck-

vapentn ! Maer hoegingt 't metde Prie/fcrfeltsf Hy

was ten naeften by even foodanig een Held als beyüe

d'aadere. Echter gelief hy fig, Eerens-halven , eea

Ofdat de weynig Manhaftef tegens den boofen vyand. Als

?uhyavrg "Sh hy eerft 't aengefight dergewaendeNo»>win 't Bed

plaetsin't gewaer wierd (aen welcke hy met eygenerhand

bed had ge- 't laetfte Olijfel gegeven ; haer oock mcê na 't Graf

legd. begeleyd , en met eygener oogen haer daer in fien

fetten had) foo ontfettede hy fig niet weynig , bleef

digt ontrent de Deur ftaen , enfprackeenige Gebe-

Even dien den. Stracks daer na wecktede hy fijnen Moeder op ;

felven on- trad tot voor 't Bed ; toonde fig onvertfaegd tegens

matigen dit Beeft, en begon uyt PaWsP/i/W op te heften de

fiond oock" Spreuck : ^fftrges me Domine , Vc.BeftreHgmyHee-

re, en^. Op defe ftera fweeg den Aef&ti, even ge-

lijck tevooren, en verroerde fig niet. Maerfiende

dat de Friefler de reghter arm metde Wy-quas ver

hief, foo wierd hyan^hftig, meenendedatheteen.

ftock was. Waer mee de toetredende Eaep hem een

. , flagh wou geven. Hy begon derhalven de Muyl te

Soncn en krommen, met de tanden teknarflèn, deielveaf-

d'andere fchouwlijck te laten blieken , en fulcke feldfame

Bloedvrien- grijnfingen te maecken , dat d'armePnV/rernietan-

den der ders waende, of 't wasdenlevendigen Duyvel per.

Oveneocnc, foon]ijck _ en een Oljbefchaemden Aaerts-boofen

Geeft , die noch op de Heylige Tecckenen , noch op

de Plegtlijckheden der Roomfche Kerck , noch op ge

beden yets paftede. Door een feer benauwden fchi ick

liethydeWy-quifpsluyt de hand vallen, en 't Hert

Alsfevandein debielen fincken ; loopende met al den haeft die

Begraefenis j^m moge|jjck was ter Kamer uyt, even alsofer

n een icgw« Duyvelen aghter hem waren geweeft.

By de(e inelle aerfeling bejegende hem 't ongeluck ,

dat fijn Geefilijckf S/>ics-gefellen , beyde de Klercktn

( figh boven maten feer beangft vindende over 't lee-

lijck aenfién en 'c fchroomlijck brommelend ge

murmel
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murmel defes tandknarflènden Atfs , o, t*

Drommel fei ver hielden ) 'tvoordeeld\

genomen ; Wywattr-vat , Kruyt en Bocc\

geworpen , en figh na de Trappen gefneldy

alwaer de laetftetegensdevoorftequam te V,

te ftruyckelen , en alfoo beyde na beneden beg

te tuy melen ; met fulck een onftuy migheyd , e\

gantfch qualijck gefchickt, dat de Hoofden (X*-* ,

gantfch avenegtfche orde] ondervvaerts, de voeten na'

boven gekeerd waren. Terwijl nu de Priefter defe

fchielijck-afdalende op de gedagte Trappen noch be

jegende, foo geraeckte hy defgelijcksaen'cMe» ,

rollen meen ick, en wentelde met geen kleyneae»-

flootingfn haer fehichtig na ; ja viel ten laetften met

lijn vet en gantfch fwaer Ligchaem gantfchlijck op

haer, eerfe noch ten vollen beneden op d'aerde wa

ren geraeckt. Dus dapper hielden defe drie Geeftlijcke Dic °°ck

Soldaten lig by den Toom en 't Vaendel. 't Groot ge- 1£/trtï'ee

boider deferover en met malkander foo ongenadig dXeraen"

neerdalende perfoonen veroorfaeckte in de Sonen quam,

en 't geheele Huylgefin een nieuwe fchielijckever-

b aefühey d , en te gjlijck een groote onfceckerheyd,

of hier de goede of quitde Engel de voortogthad ; of

de Gecftelijcke of dat de Gf*/?,of datfe wel beyde te ge-

lijck met malkander foo ongezeegend hals over

hooft quamen at te buy telen ? Tot datfe eyndlijck Omde Duj-

den rriefler en fijne moedige byftanders onder aen spoock te

de Trap fagen leggen , fonder 't Spoock te vernemen, verdrijven.

Sy liepen derhal ven toe, om defe ongeluckigeKamr

pioenen ( welcke goede diepe gaten in 't Hoofd had

den gerold, en wel leclijck van hun eygen bloed \vatfieon-

befoedeld waren ) weeropterigten- Terftond vraeg- tren't lefe

denle, wat haer weervaren was, en vvacrom hare faeck en per-

'Aengefighten foo gantfch verbaefd ftondcn? Noch foonen toe-

de Paep , noch beyde de heldaerdige Broeders "roe8-

( welcke men , wegens hare betoonde Dapperheyd,

billijck had behooren te vereeren met het Teep-

ken der Ridderlijcke Orde van St. Joris } konden in

*en Unge tijd niet 't alderminfte antwoorden ; wijl

04. de
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Je fchrick haer een Slot aen de Mond had gehangen-

Eyndelijck evenwel wicrd de belemmerde Tongh ,

door een hernoomenc tnacr echter noch fcer fwac-

Velkfr ver-ke nioedigheyd, weer ten deelen herftejd enont-

|-aefdheyd bonden. WaeropdegoedcPr»e/?er, terwijl de Buy-

en fchrick len en gaten van beydc de Klercken verbonden wier-

foo gewei- den > met cen djep opgehaclde fugt en bevende Up-

dig was, pfn fagQa tc Jèggen : lek heb gffien ! en dat regt ey-

ftmlijck , nxtnt mijn gefïgt heeft my niet bedroegen ; Jc^

eb f,eflen \ 't is geen oog- dwaling noch •verblinding gt-

weejl j ach ickt heb gefien ! jage/ien heb ich met defe mijn'

oogen den reglen , ach ja, ick heb leyder gepen denregh-

ten, Ujflijcken, levenden Vuyvel'. De Duyvel indege-

dacnte der geftorvene ï'nun>. Hy ff>U in defe fijne door

verbaefdheydt gantfch vevwaerde redenen noch al

Datfc fchic- voort gegaen hebben , ten waer een onvcrwaght

lijckde voorval hem had doen ophouden. DcaAef, die lig

ylught ncc- nu dubbel had verluftigd , ten deele rnet d'inge-

pcude, flickte leckernyen , ten deelen met de van hem aen-

gcrigtede verraommingh , welcke hy nu al moede

was , veelligt figh oock niet langer in 't Bed derven

de vertrouwen wegens den ontftanen ~4larm , ftond,

op, gingh fèerügtjeni de Trappen af, enverfcheen

pnverfiens midden tuffchen den twee klagcnden

Tacf en 't rondom hem diende Vol ck ; 't welckfijn

redenen met feer groote onfteltenisaenhoorde. Hy

X'nffen ' had. al >£ Hulfrcl der Overledene nogli om 't Hoofd ,

alle/latcndc geüjck oock de Hayrbanden , inevenlbodanigeen

yallen, orde , als cl' oude gewoon was gew.eeft defelve te

fchicken ; Delgclijcks oock den daer aen vaft zijn

den Sluyer , na d' Italiaenfche wijs van dien tijd ; die

hy fecr wel , trots een Wijf, had, weten op de Kop t?

fetten. In 't eerft wierden al de Toefienders als ver-

Hol oycr hol fteend , en de geweldige vrees deed, dat niemand*

van de Trap- tong eenig geluyd floegh. Want eenige waenden,

fen afiuy- dat "het Non»a wacraglitclijck felver , andere dat het

jncMen. ccn boofc Geeft was , die hare gedaente had aenge-

noomen. Dele Inbeelding kon dies tcligterplaetsin

haer vinden j vermits 't Aengefigt des *4tps dat van

d'oü-
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d' pilde gantfch verschrompelde Vrouw niet feer .

ongeiijck fcheen. Nadien hyoock ongemeen groot

Norm* daer tegens kleyn van perfoonwas, fookan, . ^

in de lengte fop ten ecrftengeen wijd verfchil wor

den gemerckt. Als nu dit Dier na fijne gewoonte

begon te Danffen , te Springen , te Speelenentc

Lief-koofen , foo vondenfe figh jn 't begin ten hoog-

ften verwonderd , niet konnende bedenckcn , wat s;:nc|c een

dit doch voor een vriendlij.cktH 'Bvyvel zijn moght. gantfch leid-

Eyndlijek wierdenfe gewaer , dat het den ^ief was; famc Ge

en barftéden daer over in fodanig een gelagch uyt , als fthiedcnis ,

of in 't Huys geen Lijth betreurd , mapr een, Fó»r-

Bruylo/t gehouden ware geworden. De Trieflcr felfs ,

fchoon hy in fijne fijde d'overblijffelen van fijnen

Val gevoellijck genocgh gevoelde , en daerenbp-

ven feer ter herten trock de nogh veel grooter be-

fchadiging der beydc luieriken , kon figh dcfgelijks

van lagchen niet onthouden. Defèn >4ep wirt niet rjaerenbove

• alleen de K,lctdmn en Hoofd-fmxck , maer opck de voorgeftcld

Seeden en Gebeerden der Bcgravenc foo aerdig na te met een feer

bootfen , datmen figh hooglijck daer over moeft fmakelijkc

verwonderen , en twijfFelen , welck van beyden f1*^"*"

grooter wras, de verinfliging, diehynu veroorfaek-

té , ofdefchrick , waer mee hy korts te vooren 't

geheele Huys had overfchuddet. Als hy nu fijne

kueren langh genoeg had gedreven, ginghyeynd-

lijk /doeden avond begon te vallen , metdefelve

Verqierffejen na buytbn op de ftraet-, middendoor

d^cn Hoop der gener , welcke met menigte quamen

toeloopen, om dit luftigh Schouwfpel te ficn ; en,

vervoegde figh alfoo infijnNagt-leger ; metfoo-

danige gebeerden, als of hy over fijne Vcrrigtingh

had gezegepraeld- Weberi banden Ójteüen aer Unter-

rednngks-K.nnft , ttndtr thtil , QueUe 76. ctf. T-fag.

477-

Dit fchijnd , feyde de Heer ADEL-AERT, wel tegenwet-

een Vtrfieringh der Onroornfche te zij n , om de Roomfcht pingh.

te befchimpen.

Gecnffins , gaf LEES-AERT tat antwoord ; de Ofdit Geval

O ƒ Schrij- niet wel
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Gods.
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om d' On

Genoee-

faem arge-

wecfcn.

Schrijvers , waer nyt de Heer VROLYCK-AERT dit

Geval heeft verhaeld , te weten Jobannes Adamiu

om d' On- WcAcrm , is een yverig Roomfcb Catholijck , Canoniek

Rt&l*r v"» $• Auguflin in Tyrol; Doflor inde Theo-

logie en Pauflijcke Rechten , Raedsheer der Keyferlijckc

Majeftdt. Alleen heett onfen J'erteller de woordea

hier en gintfch wat koddige? voortgebragt , als de ge

noemde Weberus defelve heeft gefchreven, en oock

eens of twettnael yet weynigs van 't fij ne daer in ge

worpen, doch aen de faeck felfi noch gevende noch

namende. Maer eren gelijck defen Aff feer nauw

wift na te bootfen de Seden en Gebeerden defer J'reutp ,

vee Ie menfchen daer door bedriegende, foo poogd

oock de Duyvel den Heere onfen Cnd nat' afen in fijne

Wenken, infonderheyd ontrent Geflgten, Openbarin

gen , roorfeggingen tv Vfonderdaden : Waer door hy

dan oock koomd te verleyden de gene-welcke ver-

Toepafling loore"jgaen , i Tbeffal- 1 1 : 1 3 . en indien 't mogelijk

vanVdoen ware, lulcks oock d' uyiverkoorne fou doen , nietal-

defes Aeps leen door Teeckenen , maer door groote Teickenenett

op 't bedrijf Wonderen. Siet, feyd onfen Saligmakcr, ditbebicku

dc-s Duyvels VWffaf,M»ttb.'n i v-14 ij-.Doch gelijck 'tbedrijfvan

«fefen Art nietandersals A[>en-it>erck was, waerlijelc

niet menjcblijcks daer ontrent zijnde , foo is oock al

'f bedrijf des ttofen Geefls in fijne gewaende Wowrfer-

dadtn maer enckcl Schijn , en gantich niet Godlijcks

is'erby, als alleen de Toelating.

Ondertuflcheti heb ick( viel de Heer ADEL-AERT

hierin, wijl hygeerne noch y ets meer van dekliig-

tige Bedrijven der Aff» had gehoord) de Heer VRO-

LYCK-AERT hooglijck te bcdancken voor fijnver-

hael van defen klugtigen Comedittnt, ende nog lufti-

ger gevolgen op fijne feldfaeme Bootfemikery.

'k Weet niet , dat ick in hngen tij_d foo hertlijck ge-

lagcht heb , als nu over defe deck: Niet alleen

, ... om 't Geval fèlfs , maer oock om debehaeglijcke

noch verder 5Preeckwijfen , waer mee hy 'r (el ve foo levendigh

v«haelt heeft voorgefteld. Doek eer wy tot yet anders ko

men , heeft LEES-AERT noch niet ytt byfonders

Op 't ver-

focck van

eenen der

T'famen-

fprekers

van
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van defe by na vtmnftige Dieren ? 't Sou my in mij

ne tegenwoordige iwaermoedigheyd een groote

verlighting zijn, noch yets meer daer van te moo-

gen hooren.

'k Sal u te Paerd helpen , feydeLEEs-AEftT , en -t seei Scld-

eenen anderen Af/> te voorfchij n brengen, die dien faem bedrijf

van de Heer VROOM-AERT niet feer veel behoefd te van eenfect

wijken. Sekere Edelman te Uarflien had een Aef , j^é •

die de meefte Daden der roenfchen gantfch aerdigh, " * '*

maer oock fomtijds ilordig genoeg , wift na te boot-

fen. Eenmael fagh hy , dat de Dienftmaeghdde

Kinderen Bry voederde, en wou haer fulcks na doen.

Op de volgende Sondag, aiselcknadeKerckwasTocbehodr.

gegaen , behalven 't kleynfte Kindten eene der rende een

Dienftmaegden om op 't felve te paflèn( doch die on- Edelman

dertuflchen met eene der Buervryers aen 't praten van M»r>-

geraecktc , volgens de gemeene gewoonte defer '"'

fAapagtige en Manfiecke Deernen) ging dcfen Aef

na de Pot met Bry , die by 't Vyer ftond , en terwijl

hy'tkleyneWight , 't welckhyuytde Wiegnam,

daer van t'eten wou geven, foo fleldehy 'taenge-

flgt foodanight toe , dat men de Neus van d'Oogen

niet kon oiiderfcheyden. Daer na wou hy 't Kind

de Kleederen aeriirecken , meenende mi chien ,

dat hy 't foo welfou klaren als de gedagteDienft-

maegd , doch deed alles verkeerd- De Voeten ftack sijncn

hy in de Momvm van 't Rockje , en d' Armtn in de p1"^

Komjtns ; foo dat niet belacghlijckers op de We- K'fn
• i j i f ' . i . * ^i . handel

reld kan genen worden, als defe onnolele van den .

Aep gekledede Soygeling ; wekkeoverluyd begon

telchreyen, derhalven hy van daer weg giog, lae-

tende 't Wigt leggen in foodanig een feldiaem Toe-

ftel. Op dit geween quam de Deerne fchielijck aen- ontrent een

loopen, en 't Kind dus opgefrnuckt fieode, foo be- kleyn Kind

gonfe veele ICruflen'te maken , even als offe de Duy- in °c Wiegh

vel uyt een Befetene had willen bannen. Terfelver lcggendc-

tijd quamen de Vader en Moeder uyt de Kerk t'huys.

Welcke laeftgenoemde over ditonverwagtgefight

foogeweldigh verfchrickte , dttfe ia onmaght ter

aerden
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aerden viel. Doch de Vader vcrftandiger zijnde,

oordeelde terftond , dat fijnen Aep dit fchoone Poti-

(ptl had aengerigt , en, begon derhalvenhertlijcktc

Defgelijcks lagchen. Maer de Moeder was loo verbitterd , datfe;

ontrent een dien goeden Bootfemtker {onder uytftel- gedood wou

***• fien, vrccfcnde dat hy met hare Kinderen noch yet

argcrs fou mpgen beginnen. Echter wicrd hy noch

voor dien tijdt van den Edelman verbcden. Yeder

Saturdas quam een Barbier , om defcs Jonckers Baerd

te.ichcercn. Den Aef , die op alksagtnam, wou

de K.<tt deigelijck doen : Boud haer met de Wiegh.-

Ixind aen een Stoel valt -, nam daer na een oude

Keucken-lpmp of Vaet-doeck , deed defelvc haer

J^eion e met Spe"en om den Hals , vond een Pot met Srvan-

i/ceng«ftig /*' • wacr mcê de Dienftmaegd eenigc Schoenen

d* Bubier had gefwart; goot een weynigh Water daer in , en

fpcclde. wies Puysje ( 't wekkondertuflchen een eerbarmelij-

ke Miifijck had opgeheven ) den Baerd foo wel , dat

de gantfche Kop peck fwsrt was, behalven alleen

d,'oogcn. Dit verrigt hebbende , fneed hy met een

oude Scheer haer niet allen den Baerd, maeroock

al 't Hayr,rondom de Kinnebackcn af. Daernabe-

drcef hy noch hondcrdcrley kueren in de Keucken ,

en keerde alles 't onderde boven. Onder delèwon-

dcrlijckcHuyshoudingcjuam den Edelman daer aen j

die, fijne Kat foo aerdigh gcbarbicrd ilende , lïg te,

barlten meende te l.'gchen. 't Was niet gcnocgh ,

dat hy dele lult voor figh letven alleen had , macr

hy riep oock al fijne Nabueren ; om figh over dit

heerlijck wcrck van lijuen ^4tp te verwonderen.

Begiet een Doch vermits hy vreefdc , dat ditklugtigDierin,

HfïlcScdcs ^''n afwclen eenigh groot Onheylfoumoogenaen-.-

gedagten E- rigten, foo beval hy 't IclveaeodenBoerdicopiij-

dtlmans al- nc Hofftede woonde ; doch met waerfchouwingh ,

Icrlev dat hy fonderling-goede af;ht op hem mocll flaen.

Schdmöuc- Nauwijjcts had de Landman dcfen Aef een Maend

langgehad , ofhy had alreeds voor meer als vijfhon

derd guldens in waerdclchade geleden. 'tGelayde

fpittede hy in d'acrde we« om : DcVrugtenbrack-
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hyaf : Een gedeelte van 'tHuysdacknarrt hy wegh-

Vatcn en Potten brack hy in ftucken. Kortelijck ,

daer waren geenSchelmftuckenfoo groot , welcke

hy niet bedreef. De Boer, hierover vertoornd wor

dende , wou hem fijnen Heer weer t'huys bren-

ge» ; fëttede hem derhalven op fijne Karr' ; en te

gelijck leyde hy daer op een Sn>ijit ; defgelijcks

een Vttttjc Wijn, om beyde defe Waren in de Stad te s-.

verkoopcn, Als nu 't Vercktn onderweegen de lught

taemlijck vervalfchte , en den Aep delen ftincken-

den reuck in den neus kreeg, foo trock hy de P«<-

vick uyt 't Wijn-vat , en eygende defclvc toe ter

plaets, daer 't Svijn deiè onfiryvert HWloftedc ; maer

onderwijl liep al de Wijn weg. De Boer in de Stad Aen„n

koomende, en 't Vaetje ledig vindende, dagtter- yerckende-

ftond wel, dat den Arnhem defe Pots had gefpecld ; fcsBoers.cn

waer over hy foodanig wierd vertoornd, dat hy dien een Vaetje

Inofen Schitlck ftaens vocts fou om 't leven gebraght Vtlln-

hebben, ten waer hy 't mifnoegen van fijnen Heer

had ontfien. 'tSwijn vcrkogt hebbende , ging hy

' by fijnen Joncker ; gafhemïïjn Beeft wederom , en

bad om verontschuldiging, dat hy hem niet langer

kon houden , wij l hy ibo veel Fielteftucken bedreef.

Den Edelman wierd gram , om dat hy moeft hoo-

ren, dat fijnen Aep fbo fchdmfch was , enbefloot,

hem te willen verkoopen. Ondertufïchen deed hy

hem in fijne Kamer aen een Yfere Keeten leggen ,

op dat hy geen quaed meer deed. Korts hier na ge

beurden 't, dat de meer gedagte Joncker van een

kevig Buyckwee wierd aengetaft: ter wekker oor-

faeck een Genees-meefter by hem wierd gehield; sJl^r- "*

die een Artzenyoppappierftelde.endeKruyd-men- dranck,

ger beval, defelve tot den Siecken te brengen. Dc-

fen hemeen weynig in flaep vindende, en hem niet

wacker willende maken, liet het Geneesmiddel in

een filvere Schael op de Tafel llaen , en beval den

Dicnaer , 't ftlve fijnen Heertegeven, alshy ont-

wacckte OndertufTchen maeckte den Aepfighvan Voordien

fijne Keeten los; fprongop de Tafel j proefde den J01"-'^1 !»e-

Dranck
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reytfelver drahck, en gootfe , wijt hy dcfelve foet bevond,

in'tlijf gantfch in fijn lijf. Ontrent een uyr daer na begon

defe Suycker-^frtyny te wercken ; dies dit Dier ge

weldig gimfch en hercvaerts liep , Stoelen en Banc-

ken over hoop werpende. Door dit gerugt omwacc-

te den Edelman ; en ter felver tijd quam de Dienaer ,

om hem den Dranckaen te bieden , doch vond de

Giet ter dier ^chae' ledigh-. Terftond viel 't vermoeden op den

oorfaek foo ~*et > en <** J«ilcker wou fien , wat'er van komen

gantfch feld- f°u. 't Bedrogene en nueengrootefnijdinggevoe-

iaemte lende Beeft trueckte foodanige wonderlijke Poftue-

werck, ren } Muyl-grimmigen en Tand- blickeringen >

dat den Edelman , door 't geweldig gelagch , ca

vervrolijcking desGemoeds, van dat oogenbliek af

aen fig beter gevoelde ; en noch dien eygen dag fig

Dat den fie- genefèn bevond. De Gttttrael over de Fttnfclit Sche-

kenineen ^w> even docmaels te Mar/ïlien zijnde , enveelhoo-

la"cfun- ren£le fpreeken vandekortfwijligeBootfemakeryen

batftende, des ^e/>f, koght hem van de Joncker fijnen Heer,

en nam groot verinaeck in fijne Bedrijven. 'tGe-

beurdenu, dat op d'inkoomft des Hertogs van Guife

't grof-geichut op de Wallen defer Stad wierd afge

brand. Den ^ief dit gefien hebbende, maecktefig

eens tos ; ging met een brandende Hout na de Stads-

Daerdoor Muer, leyde 't felve, fooder dat yemand daer agt

van fijne op nam, op de Kruyd-kamer van een grootgela-

ouaelgene- denftuckj en liep geiwindelijck, eer 't noch afging

jen wier . VOOr.na de Mond , omtelettenop'tgeen'eruytfou

komen; doch de Slagh voerde hem foo verr' weg,

dat men noyt eem'gh teken van hem gewaer is ge

worden. Wtberi Hundert Qjtellm der Unterredung-

Kunft , yveittr tbtil üjulte jü.pag- 486.

Verder ge- ^X hebtmy, feyde deHeerAoEL-AERT , door

fpreck van defen luftigen A«/> niet weynig verluftigd. Doch

Apen. ickbidu, wijl wy op defe Stofzijn geraekt, noch

een weynig daer in te willen voortgaen.

Croote me- De menigte defer Dieren, vervolgde LEES-AERT ,

D'gtcndcr, isin fommige Geweflen boven maten groot. Alva-

rt\ verhaeld, dat op feeckeren Bergh by Barna in

Toep



P<*e/> Jans Land , of Etkiopien ,een uytfteeckend ge- feiTer;n g.

tal van ^4pen heeft gefien , met hopen, niet minder ttiofit* tri

als van joo.of 300. byeen. Eenige der felver waren an<J5le G«-

fèer groot, gelijck Hamels, 't Bovendeel tot het halve weften-

Lijf toe was bewaffen met lange hayren , als met

locken, gelijck de Leeuwen hebben, francifci ^iha-

re\ , tfahrhaftiger bericht von den Landen Ethiofit,

fol. 108. AI 't Land , fegdjonfloniiis, tuflchenÊgy-

ften, EthiopienenLybien, fig wijd en breed uytftrec-

kende, is vol van allerley geflagten der~4pen. Op de

Bergen van Indien fijnfè foo overvloedig, datfè dick-

mael 't Leger van den Grooten ^tlexander hebben ver-

fchrickt. Jonjlonii Vefchrijving der viervoetige Dieren >

fol. 115-. 't Geen d' Indianen verfieren , hoe haren Af- Byeeloofdet

god Ram eens te Veld trock met 3 60000.Apen, om i/ey4en-

Sytha weer tehaelen vanCcylon, kond gy lefen in fcht indunn

Baldei Befchrijvin%h van Malabar en Ceylon , in 't deel v»n defclve.

•van d' ^fgodery der Ooft-Indifche Heydenen , fol. 83. 84.

Defe Dieren hebben in fommige Landftreecken een

ieer groot Aenfien. Geen Indiciën, indien hy anders

een regten Heyden is , fal fig onderftaen , fijne handen

te befoedelen met ^fenbloed ; wijl fulcks van defe

Overgeloovige Menfchen voor een leer eroote ïbn-

de werd geaght. Integendeel houdenfedefelvein

nytfteeckcndcEer,als vernuftige Dieren, enSchep-

felen van haren grooten God Ram ; fijnde Heyligh ,

waerdig; en bequaem om 't Taradijs te verdienen.

Erafmi Erancifci Scbamvbuhnen dritter' theil , fag. ƒ97.

In de groote Stad iffedone , anders Quinfay , hebben Aelmocïïcn

deTurckfcbt Mpnicken in hare Kloofters allerley flagh dcrT«rc<[-

van Afen, welckefe, wijlfeeenigfins een Menfch- /'*' Monic-

lijcke gedaente vertoonen, met eeten endrincken ^ pieren

wel verforgen. Defe roepenfe , door 'tluyen vaneen

Klockje , byeen ; waeropterftondeenigeduyfcn-

den t'famcn komen ; en dan genieten deSpijfen,

wdcke van der Monicken Tafel is overgebleven.

Als men haer vraeghd , waeromfy niet liever defe

n'eldadigheyd aen arme behoeftige Menfchen bewijfèn?

Soo gcvciul- tot aatwoord : Dcfc hebte» banden , kon- Reden , va*

nca
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... ,

doen zege-
ven. J

Valfchen

xvaen van de

zielen der

vciftorvene.

t)lt Indi-

aenlchBy-

geloofgeeft

n :"

ScT en lo°

Harevoor-

fightighcyd

gen worden

nentfrbeyden , en a.\foo hzer brood winnen; rhaerdefê

Dieren konncn hare Koft niet verdienen , en der

halven lijn d'Aelmoeflên .haergedaen, den Schep

per des gantfchen Werelds feer aengenaem Harfdor-

fers Gefchicht-Spiegil , tit 69. pag. 5-01. Hierby koomd

noch den waen , dat deZielen der Overledene in de

Ligchamen defer Dieren moeten lijden, en voor hare

mifdaden boeten : Waerom haer dan oock noch ec->-

nigfins de geflaltederMenfchenis overgebleven. Als

nu defc Beelien defgelijcks fterven , foo keeren de

Zielen weer in Menjchlijckt Ligcbanten. Ja fommige

Indianen gaen foo grof, datfe d' Apen Goddelijckc

Eere betoonen ; waer van ick cenige Voorbeelden

heb bygebraght in mijn uytgelefenfte Wonderen -van

America,' Afit en Afiica. Ddgelijcks in mijn Oude

tn Nieuwe tijds Wonder-tooneel. Dit Sygeloof geeft

d' Apen {ulckeen'votrreght , datlê onverhinderd over

al mogen gaen llroopen , endeVrughtendesVelds

°PC£tcn , infondcrheyd 't Suycker-Ried , wijlfe

geerne wat foets en leckers hebben. Echterftcllen

defè Becften, wijlfe feer wantrouwigh zij n, eenen

uyt haren hoop op Schildivagt. Die dan all en op

een Boom ftaet , en v l ij tig rondom fiet, ofoockee-

n*Se Menfchen daer ontrent komen. Ondertuflchen

roven d'anderc dapper door 't Veld , beladen figh

fwaer genoeg met allerley haeraengenaemeSpijfen,

en brengen den Buyt aen de beftemde plaets. Daer na

keerenfe weer te rugg' om meer te halen. Indien nu

de Schildwaght eenige Lieden gewaarwerd , foo

^ë^^ h7 overluyd te roepen Oup ! Ouf \ Óup l tot

verfcheydene malen toe. Boulayc Ie Gou\ Reifen en

Opteeckeniitgen , tweede Soeck , cap. 34. ptg. 131. Strack»

laten dan dele P/<wrfe»VKrsdeSuycker-Rieten( welc-

kelè iu de linckerpoot houden) vallen, bewarende

alleen 't geenfe in de regter hebben , en maccken Pgh,

fnellijck op drie beenen daer vandaen. Vervolghd

men haer( gelijck diekmael gefchied van Mahome-

tanen en andere, die met dit ffeydenfchbygelo'>fni«t

behebt zijn) foo werpcnfe gock haren'buyt uyt de

regter
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rcgter Voor- poot , omdiest'onverhindcrderwegte ncicke ibo-

mogen fpoedigen ; vliedende alfoo na deBoomen, danig een

op wcicke fy hare Wooningen en Legers hebben , Bygeloof

ftaende digt by de Huyfcn der Indianen ; voorwelc- nictheblen-

kefefig gantfchlijcknietvreefen , wijl haer van de-

iêlve noyt yet quaeds weervacrt. Maeralsfe vreem

de Lieden in 't gefight krijgen, fooklauterenfeinde

hoogftc Toppen der Boomen , roepende luydkeels

haer gewoon Veld-woord Ouf \ Oup '. Oup ! Erafmi

francifci Schaubuktien ditter theil , pag. fp8. Dercy- Diefeop't

fende Vreemdelingen hebben wel tóe te fien , datfe hoofd kac-

figh niet begeven onder foodanige Boomen ; want '

buyten twijffel foudenfe haer op 't hoofd kacken,

volgens hun gebruyck ; en alloo 't aengefight fraey ,

of liever lelijck , bedrecken. De gedagte Franfchmnn

Ie Gou\ oordeeld , dat dit van haer uyt vrees ; macr

d' Indianen feggen , dat het uyt Boosheyd gefchied.

Want nadien ft d' ApfB-sfi'MH/'toefchrijven , ïoomee-

nenfe, dat dit uyt gramfchap werd gedaen, omfigh

aen de Vremdelingen te wreeckcn , wijllehaergc-

duerig quaed toevoegen.

Schoon d' Aftn , feyde VROLYCK-AER T , geen rede- us a

lijck Vernufhebben , foo houd ick 't echter met d' In- f"hfed uyt

dianen daer voor , dat dit fuyverc werck van haer enckclc

werd verrigt , niet alleen uytvrees ; maergewiflè- boosheyd ;

lijck oock uyt Boosbeyd : Gelijck ick dan meer als

eens hier in ons Land hebgefien , datfe , geroepen

zijnde van yérnand dienfevyandig waren , denfel-

ven 'taghtcrdeel toekeerden , met beyde de voor- Gelijck wy

voeten op 't felve wefen , en hem in die/w>'7ifreKe«r- hier genoeg

htn gclijck als te gaft noodigden : Waer opïb dan oock g-ficn heb-

lieten vallen yets 't geen ick niet noemen wil. On- ben'

dertuflchen warenfe foo weynig voor hem bevreelH,

datfe felfs na hem toefprongcn , en hem met hare

Tanden fogten te begroeten.

De genoemden Franfchen Edelman , vervolghde Witteen

LEES-AERT weer , fteld in I«<fi>Ktweederley Apen, fwartcApe»

fwarte en witte. De foanc werden gevonden in Ca- m '"*""•

'
en M(j/rf4«ri dejp»'«ein'tKoningrijckB»*w;>»(<r

P en
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Sommige

gevangen

f fcheyden-

" heyd.

en andere Jndiaenfche Lantfchappen. Tuffchen bey-

de dele Geflagten is een ongelooflijck groote vyand-

fchap , wegens 't verfchil der verwe. BoullayeleGou^

Reifen, tweede Hoeck, cup. 34 ptg. 131. of veel meer

wegens een heymlijcke Antipathie of tegenftrijdig-

Onfe Apen heyd in haren Aert en Gematighdheyd. D'^ff»,

tomen mee- welcke wy hier in onfè Landen fien , werden mee-

l^/rit« "^ rendeel uyt Africa herwaerts gebraght ; alwaer de

Geflagten oock fèer verfcheyden zijn. In'tEyland

Madagafcar fiet men inlbnderheyd vierderley flagh

defer Dieren, i . Den gemeenen Aert Vary. Dele fijn

grauw ; hebben lange aengefigten, gelijck al d'an

dere ; groote Stacrten alseen Vofch. Veelerley won-

derlijcke kueren bedrij venfe , dochkonnen befwaer-

lijck tam gemaeckt worden. Indien men haer wen

nen wil, foo moet menfe jongh vangen ; want oud

geworden zijnde , konnenfe hare Vryheyd foo gantfch

van honger nietvergeten.datfe, wegens bekommering, niet de

ftervcn , als minfle fpijs aennemen , maer van honger fterven

hare vry- fullen. 1 1. Even delgelijcks doet noch een anderen

heyd nuffen. ^ert yan grauwe Apen, wannerfe figh onder 'tge-

weld der Menfchen bevinden. Defe fijn kort ea

fchoonvanhayn hebben oock oogen , welcke flic-

keren gelijck Vyer ; doch laten fig niet temmen , en

verkiefen de dood voor de Gevancknis. ui. De derde

grauwen Aert iskleyn; hebben ingeboogene Neu-

fën ; en fijn ligt tetemmen. i v. Noch vind men hier

witte Apen, of Meirkatten , maer over 't hoofd en ge-

heele Lijf met fwarte Vlecken geteeckend. Seer

grimmig zijnfe , en qualijck aen den band te leggen ,

wijlfe woeden even gelijck de Tygers. Thiender

hare maeckenin eenBofchlbodanigeangerugt, als

ofer meer dan honderd by een waren. Defè noemd

men Vitrykoffi, en fijn fèer groot. Waer tegens de

witte Apen ,geheeten5//ict, veelkleyner, endoor

andere kenteeckenen van dele fèer verfchillende

zijn. Die van Guinea hebben meer Apen als haer lief

is. Eenige der fel ver hebben witte Baerdcn, fwarte

Aengefigten , gefprickelde Huydcn , witte Buyeken,

bruyne

Woedende

Apen.

Veelheyd

van Apen

in Gumt».
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bruyneStaerten, oock op den rugg' een brecde f«ar-

te ftreep Sommiger Neufen fijn gantfch wit. Sierrc- cnftetk

Lion heeft, onder meer andere GeQagten, oock een Apen in

byfonderen Aertvan Aft», genoemd Saris,feer grot Siirra-Lim 5

van ledematen ; oock foo doortrapt en leerfaera ,

dttfè (van der Jeugd aen daer toeafgerigt wordende)

Menfchüjcke dienften en wercken konnen verrig-

ten. Gemeenlijck gaenfe op hun aghterfle pooten ,

halen iri kleyne Kruycken Water uyt de Vloed, of

dragen 't oock in grooter Vaten op 't Hoofd. Indien

de Kan ofPot haer by ongeluck mogt komen t' ont

vallen, foo beginnenfe feer klaeglijcktehuylenen

teweenen. Men laet haer de Tuickfche Weyt ttam- <?,CT?jnVht

pen in groote Vijfels j 't Gebraed aen 't Spit omwen- iijckc kien

den , de Tatel bedienen ; 't Drincken infchencken; ften.

om boodfchappen gaen , en andere diergelijcke

wercken verrigten. E. francifci Schaubuhnen drifter

thcil,fag. 600.

Van ditilagh, feydeVROLYCK-AERT, moetge- Grootcn

wiflilijck geweeft zijn dien feer^roott» Ae/> , welcke Aep des Ko-

Koning Johan van Dauw/treken ( geftorven in 't Jaer nmos J'-

i/ij.) onderhield in'tSlpttcNiaavbifffb, op'tüy-

hndfunen-, ontrent ter dier tijd, als hem gebooren

wierd fijnen Soon Ckrifliernits de tweede , nader

hand een reghten Bloed- Koning. Van den gedagten

Atp verhaeld Snraningius i dat hy uyt Lijbien , en van

een fonderlinge grootte was. Hy liep los en vry door

de Burgt om. Nufneldehy nadeKelder, dan na

deSpijs-kamer.Meteengeüjckegefwindheydklom t„s

hy op 't hoogfte van 't Dack des Kafteels, veroorfaec- en in fijne

kende door defe fijne vaerdigheyd, en dan oock door bedrijven

de belagchlijcke Klieren welckehy bedreef, aenal feerklugh-

de Hovelingen een feer groote verluftiging. Dick- US •

mael alsfe met elckander Weddingen deeden, dat dit

Dierdaerof daer niet fou konnen opklimmen , foo

heeft hy fig , fchier in 't felve oogenblick des tijds ,

buy ten alle vermoeden op de genoemde Plaets laten Wwr door

vinden ; tot de hoogfte verwondering van een yeder, j,y ai -t Hof-

hoe doch defenAep kon verftaen'tgeenvandege- volckeen

F 2 d»gte
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byfondere dagte Hovelingen wierd gewed. Vermits men nu

vcrluftiging fijn op ,af , en omloopen met'er tijd gewoon was ge-

veroorfacck- worden ^ fo f,ebben degeene, welckers Ampt was

op den kleynen Jongen Prins te paflen .figeyndlijck.

voor defen klugtigen Af/> niet meer bekommerd :

En op dat hy geduerig noch rammer mogt zij n , foo

wierpenfe hem Ooft en andere hem welfmaecken-

de dingen toe : Lierkooi'den hem oock met vriend-

En van haei ''Jcke woorden en fagre ftreelingen; waerdoorhy

gedurigh binnen weynig tijds al fijne in hem noch overgeble-

nochtammcr vene wildheyd afleyde , en feergeerneby de Men-

wTrd * frhen was , alles doende wa' men van hem begeerde;

foo dat men fig over hem niet genoeg kon verwon

deren. Terdefer oorfaeck had men voortaen gantfch

geen aghterdencken van yet quaedsmeerophem ;

maer men liet hem onbefchroomdloopen in de Ka

mer daer de Jonge Prins (liep, foodickmael alshy

wilde. Hy Tjegon den kleynen Vorftallenxen meer

Hy neemt cn meer vriendfchip te bewijlen ; gefijck dan

eens de Jon- d' Apen de Kinderen gemeenlijckfeer £«»;'»»«». Som-

ge Prins uyt tijds quam hy digt by de Wieg , makende fijne Eer-

de,\Vicghi biedigheyd met bucken , knie-buigen en muyl-

krommen , kirren en fnateren , foo booven maten

fèldfaem en klugtig.dat de Voedfters, Bakers en an

dere daer tegenwoordig fig bynateberftenloegen.

Een nrild Dier, hoe tam het oock gemaeckt word ,

Draegd hem leyd echter fijnen Natuerlijken hert niet geheel af;

boven op^'t 't welck men oock aen delen ^4ef vernam. ' Want als

dackran t de Kinder-maegden enaldegene, welcke de hoede

* van den kK-yneo Prins was aanbevolen, eensuytde

Kamer waren gegaen , foo trad dit Dier behendig».

na de Wieg ; nam'erde Vorftmet fijnvoorfte Poo-

ten fagtelijck uyt ; droeg hem na de hoogde Ver

dieping van 't Slot, en van daer tot op 't fpits des Ge-

, vels , latende aen een yeder fien wat hy had. Doch

brcngd hem gewaer werdende.dit het Volck haeftlijck na boven

weer , daer begon te klimmtn , foo daelde hy fpoedig weer na

hyhemge- beneden; leyde de Prins in de Wieg neer, envlood

haeldhad. ya„ dtef weg> Uytvree, van geftuft te fullen wor



den. Switnmgins lib. i. dtC-hriftierno, cap. i. En uyt

ëefen Erafmus francifcus , Scbetububnen dritter theil,

pag. 600.

Yet diergelijcks , liet LEES-AERT figh hooren , Seeryer,T.,

maer waer in ook met eenenblijcktdebyfondereli-^"^"^

ftigheyd defer Dieren , vertoond ons dit volgende geftaertedcu

Geval. In de Stad Hifpali was eengeflaerteden ^tj> , AeptcHif-

dien men had voorgenomen te dooden. Defefcheen ?*l»,

de Krijgbslift van Ibmmige Opper- bevelhebbers in

belegerde Steden niet onbekend -te zijn ; welcke de

Sonen en Dochteren harer Vyanden op de Stads-

mueren plegen te ftellen , om de Belegeraers , door

medelijden tot haer eygen Vleefch en Bloed.'t fchie-

ten te beletten. Want hy vlood nu op dit , dan op dat

Dack der Huyfen : Doch gewaer werdende , dat men °?i''gh te

Boog en Pijlen tegens hem begon te gebruycken , 'Acgcnc***

foo begaf hy figh vaerdig van 'tbovenfte eens Ge- \vclcke hem

bouws na beneden ; liep door een Venfter in de foghten re

Keucken ; nam een kleyn Kind uyt de Wieg ; klau-

terde met 'tfelve weer boven op 't Dack ; en fbo

dickmael hy fag , dat men een Boog op hem wou af-

loflèn , foo dickmael hield hy de Schutters dit on-

noofele Wigt voor , wel wetende, dat men niet fbu

derven fchi eten, om 't felve niet te treffen. £. Fraa-

fifci Schaubuhnenerfttr theil fag- 1 1 1 .

't Moeten al ftercke ~4ftn zijn geweeft , liet de

Heer ADEL-AERT fig hooren , welcke met defe Kin- vleten.

deren foo lightlijek hebben kounen klauteren tot

op 't hoogfte ran de Daecken derHuyfcn. 'tlsoock

aenmercklijck , dat dien eenen den Koninglijcken

Prins weer na beneden wift te brengen , fonder hem

cenigfins te hebben beleedigd.

Dat by defc Dieren , ging LEES-AERT voort

fonderheyd by de groote , een voorname kraght is,

kan blijcken uyt dit volgende Voorbeeld. Pe/rw

Martyr verhaeld , dat de Spaenjatrden in Indien eens

een Af/> vonden , veel grooter en van langer ftaert

als na gewoonte : welcke Staert hy om den Tack

eens Booms wond , en fijne kragt daer aen beproef-

P3 de,
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Die d'eene

Poot afge-

houwen

«ij nde ,

Noch ech

ter een

groot wtldt

Varcken

«loodedc.

Loosheydt

der Apen.

\yerden in

't Geweft

Guinale tOC

allerley

Huys-be-

dtijfatgc-

tight.

de , in de felve gintfch en herwaerts te buygen.

Daer na is hy van den eenen Boom op den anderen

veel meer gevloogen als gefprongen. Sekcr Boogh-

fchutter , hem beloerende , heeft hem eyndlijck

met een Pijl getroffen j waer op dien gewondeden

figh flucks ter aerden begaf , en fijnen Belediger

meteen groote woede op 't lijf viel. Doch de Jager

trock fijn Swaerd uyt ; floegh hem d'eene Voor-poot

af ; kreeg hem , onaengefien alle hevige tegen-

weer , gevangen , en voerde hem na 't Schip ; alwaer

hy genelèn, en onder 't Volck eenigfins tam gemaekt

wierd. Terwijl men nu defen ^tcp aen eenYfere

Keeten bewaerde , foo bragten de Jagers daer ook

een teild ranken , 't welckfe hem toonden. Als de-

fe beyde elckandcr in 't gefigt kregen , foo begon

d'eene de Hayren, d'anderede Borftelen van gram-

fchap over eynd te doen rijfen. Den ^fcf viel met

een feer groote onftuymigheyd op 't reilde Swijn ,ver-

ftrickte 't felve met fijnen Staert j greep hem met

fijne noch onbefcerde Poot, en drucktcn 't de Keel

foo lang toe , tot dat het dood was. Petri Martyrit

xxx. Eoecken van de Zetvaerden , derde thita , 'vierde

Hoeck , \ijndt in de Nieutve Wereld der Landfchappcn ,

fol. 618.

Aen de flerckte defèr Dieren, hernam de Heer A-

DEL-AERT , fou ick my weynigh laten gelegen zijn,

maer met hare looshtyd wou ick my iomtijds wel

geerne wat verluftigen.

Soomoeftgy dan, feydeL<EEs-AERT, fientebe-

koomen een -4e/> uyt Geweft Gwna.lt. Hier vindt;

men deft Dieren heelgroot, en gantfch gevoeglijk

werdenfe gewend om Water te dragen , Schotelen

en Tafelborden te waflchen , Vyer aen te leggen ,

Wijn te tappen, Vleefch en Brood te gaen halen,

't Braed-fpit te wenden , en voorts allerley Huys-

werck te verrigten. Wanneerfe by 't Spit be/ig zijn ,

lbo houdeniè den neus over de reuck van'tgebraed,

keerende hare Hayrigen Kop gintfch en herwaerts,

om te fien , of men oock agt op haer neemd. Die

ver-
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verhoeden wil, datfe niets daer van roven, moet

leer voorfïgtig zijn. Vincent de BLimqln fijneReys-

befchrijving verlucht , dat feker Portugeefcheemgc

Kooplieden ter maeitijd had genodigd. Terwijl nu

de Gaften over Tafel ftten , was den Aep mecfter van

't Gebraed gewerden; en had alreeds eene der Bou- D;cncnoyc

ten van een Indiaenfcheu Haen opgegeten. Evenwel Tafel voor"

derfde men hem hier over niet {haffen , wijlmen een Schcnc-

iijnen dienftnoch verder van noden bad : Want hy kei.

moed de genoodigde over Tafel , enoockdaerna,

voor een Scbtncker vcrttrccken -, de Glafen fpoelen ,

weer vullen , en overlangen. Hy hielp hacr oock

voor fijn deelruyterlijck drincken, en verluftigdc

't Gefellchap met veelerley kortfwijlen. Erajmi Frttn-

tifci Schaubuhnen erfter theil , ftg. 1 1 1. uytdcReysvan

Vincent de Klancq.

Voor eenige Jaren, viel VROLYCK-AERT hierin, Aep in

wierd in Vitytfland met grooteluft en verwondering ?*

een ~4ep gelien , gekleed als een Jongen , diefeer

aerdigh te Paerdfat, en door de Stad omreed, hou-

dende in d'eene hand den Toom , daer hy 't Paerd

mee regeerde, en met d'andere hand (indien men

anders hare Pooten foo mag noemen ) de hoed afne

mende, en de Voorbygangers groetende. In 't fel-

ve Geweft was voor weynigh tijds noch een anderen

~4tp, dieeven gelijck een Voerm/in op de Wagen fat,

de fweep in de hand hield , en alfoo over al heenen

reed. t' Huys zijnde , wift hy feer gauw met de .

Doi4e//2«»e»tefpelen. idemErafm. Francif. erfte tbeil ^."oob

fag. 114. Defe Beeften leeren allerley dingen veel belftcencn.

ligter als andere Gedierten , hoe liftig defelve oijck

zijn mogen, wijlfe alles met luft doen, en van t^-

tueren genegen zijn, de menfchlijcke bedrij ven na

te bootten.

Macr even hier door , vervolgde LKES-AKRT,

werd fomtijds niet veel goeds van haerverrigt. Ee- Anderen

nige, gefien hebbende dat de KockSowin de Pot ^^

deed, wilden fulcks nadoen, «n wierpen een goed

deel Afch daer in , bedervende alfuo de Spij», Seke-

P 4 ren



i 3 1

eeiiKindt

Jaminerh k

om 't leven,

ren Ae/> had beloerd , dat de Vroedvrouw een nieuw-

gebonren Kindeken in een T«4 met Water afwiefch,

'tfelve Bakerde , en daer na in de Wieg neer leyde.

Dog brcngd Hy wouhaerditwercknadoen , en nam derhalven

daeid-oor (iïg eens al leen vindende) 't Kind van uyt fijne Rufl>

piaets deed het los iryt de windelen , eaftackhet
\ ' . ,, . J . , ..

m een Ketel met liedend heet water , om dit onno-

fele Wigt defgelijch te waffen : Waer over dandefe

arme Suygeling jammerlijck 't leven verloor. Idem

ibid. Anders is hare doortraptbeyd dickmael aenge-

naem en- hare leerfaentheyd vertvenderlijck ; in veele

ftucken't Menfchlijckc -vernuf fter net bykoamende. De

Cantinutttw van 't vierde Boech der Hiftorie Naturalvait

Weft-Indieti fchrijft van de loosheyd der Apen inPe-

ru dufdadig : Te Cartagena , in 't Huys des Gou-

verneurs , hebick gefien een Meirkat , welcke hy

na een Herberg fond om Wijn te halen. In d'eene

hand droegfe de Kan , in d'andere 't Geld ; 't welck

reen op geenerley wijs haer kon ontnemen , voor

datfe eerft de Wijn in de Kan had. Als de Kinderen

haer op de Straet nariepen , foo lettcdefe de gedagtc

Kan neer , raepte Steenenop , en wierp onder den

}jOOp. Dus ruymte gemaeckt hebbende, lbo vcr-

volgdefe haren weg weer. Geerne dronckièWijn ,

n» den Aert der iMeir-katten : Echter foufe de Kan

niet geopend , noch yets daer van geproefd hebben,

voor dat haren Heer haer verlof had gegeven. Alsic

geblanckettede Vrouwsferfooneit fagh , ibo rücktedefe

defelve de Sluyer af , en handeldefe feer qualijck.

Weiieri kunden luellen der Unlerredunghs-Kunft , erfter

T'eren theit • ®Zelle *8' eat>- 7- f"g 494- Dit brengd my

ieP«ry< yet anders in gedagten. Te Parijs was een feer trots

en opgeblafen Wijf , welcke in hare fnnckeryen geen

maet wift te houden. Defe lietaffnijden fefchoont

gaudverwige Hayret van een overledene Dochter , en

vercierde haer eygm Hoofd daer mee , even als offe

felver van de Natuer daer mee begiftigd waer ge-

weeft. Scodanige gekoghte Kruyftoeken lietiè van

onder haren Sluyer uytwaeyeii ; doch alsfe noch

maer

neursvan

Cart*£tna

Isopby-

•vvijaiha-

St:ldccn

boycnnia-
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maer een weynigh tijds met dcfelve was moy ge- tcnhoyaer-

weeft , en eens op fekere Feeft-dag na de Kerk wou d'ge Vrouw

gaen , op 'tpragtigfte gekleed zijnde , foo brack |^crk,pe°ttc'

eenen aen een band leggenden Aep los , en fprong , tóon.

Ibnder yemandt anders yet quaedts te doen , dèfe

preutfe op de fchouderen , rucktehaer de Sluyer af,

en deed het vreemde Hayr van haren Kop ter aer-

den vallen , foo datiè , ten fpot van een yeder , daer

met een kael Hoofd moert blijven ftaen. M. Sachs

Alfhabet. Hiftor. Litt. A. n. 28.

Gy hebt , feyde^VROLYCK-AERT , gewaghgc- Apenzijn

macckt van eenen Wijnhalenden ^ef : Maer dit vol- "

gende is noch vry feldfomer. Johannes Ardois ver-

haeld , dat d* Afen en Mtirkatten met de Barbaren in

de Morgenlanden feer gèmeenfaem en op een ver

trouwde wijs omgaen ; omgeldmetdefelvefpelen;

en wanneerfe yets gewonnen hebben , den Verlic-

fer door fekere gebeerden in een Herberg noodigen ;

't gewonnene geld den Waerd toetellende , om Wijn

daer voor te hebben. Nieremberigus befchrijft een

^vonderlijcke faeck , uyt den mond eens geloofwaer-

digen perlbons , welcke betuygde , dat hy lulcks

met eygene oogen had gefien. Te Hanamv bevond „aoi e-

figh een Aef , die gewoon was , figh te vervoegen looflijk 6e.

bydefpelendeSoldattn , enièernauwkeurighaghtte drijf

nemen op de gene welcke meeftn>o»»«». Geduerig

voegde hy lighaenderfèlverfijde , totdariehem,

na 't gemeene gebruyck , yets van 't gewonnene •oer-

eerden. Indien de winnende Befoldelingen lulcks

niet begeerden te doen , foo begon den Aep dapper

op haer te flaen : Doch als hy yets kreeg , fooiiep nfekc

hy ilracksdaer mee n a de Wijn-herberg ; greep een „f^Aepte

Kan , of andere Maet ; en gafdefelve aen den Waerd, Hanauw-

om met Wijn gevuld te worden. Dit gedacn zijn

de , foo dronck hy uyt 't geen 'er in was : betaelde

daer na van 't Speelgeld, en keerde foo weer te rugg'.

Indien de Wijnverkooper ie vM/geUrvanhemontr

fingh , foo bleef defen Aep flatn wnghten tot dat hy

mar Wijn kreeg j 'twekkfomtijdstottweeofdrie,

P j
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malen toe gefchiedede ; na dat de Munt veel of wey-

nig waerdig was. Ertfm Francifci Schaubitbntn erft»

tbtil,f»g.ni.

len'feer ~ Verfcheydene Schrijvers, ging LEES- AERT voort,

konftigh ia a^s MMianus , CafliliomHS en T.dtLnucre, getuygen ,

't Schacek- dat fommige Apen in 't Schaeckfpel feer doortrapt

beid. zij n geweert, ioo datfe dickmael d'aldergeoeffen-

fte Menfchen daer in overtroffen. Infonderbeydt is

dit volgende niet alleen feldfaem, maerbynaon-

gelooflijck; derhalven ick oock hier ontrent eenig

ongeloof te gcmoct lic. Seker Portitgeefch Edel man

bragt uyt Indien ccn ^ief , dieingeftalteendapper-

heyd alle andere te boven ging. Want behalven ve«-

Icrley byfondere gefwindheden , met welcke hy
•Wonderlijk rijcklijck was voorden , foo fpeelde hy oock feer

Voorbeeld konftig in 't Scbaeckbtrd. Defen Edelman weu fij-

daer van , ne„ £.oningh eens een eerlijcke tijdkorting geven ,

en begon derhalven met fijnen ^tefin 't Schaeckfpel

te treden ; die door duyfenderley gauwigheden

fijnen Heerfoodanigparftede, dat hy lig mat moeit

geven. De Verliefer hier over onluftigwerdende, of

immers iigh alfoo gelatende, nam de Koningvan

't Spel (lijnde , na de gewoonte defesLands, vry

groot) in de hand, en gaf'er den ~4e/> een harde fhg

In den Acp meê op den Kop. Die daeropgefwindelijckterlij-

""hh'n'Ê <len uvtfprong ' en ganfch klaeglijcke Gebeerden

dolmans. vertoonde , even als of hy van de Fortugetfche M<t-

jefleit Regt had begeerd over 't hem aengedaneon-

gelijck. Met groote moeyte krcegh den Edelman

hem weer aen 't Spel , en fy begonden op nieuws.

Maer foo haeft de defen liftigen Ar/> fag , dat fijnen

Meefter figh andermaal moeit mat geven, fooge-

bruyckte hy een fonderlinge gauwheyd, om niet

weer geflagen te werden. Hy fpror.g ter vlucht n»

den Koning , dien hy fijne Zeegefcheen te willen

bekend maeckcn , entegelijckbefchermingte ver-

foecken tegens fijnen Heer. Ztiteri Unlufl-vertrei-

Ccbierdede ber , fag. ,$i. n. n. Niet alleen zij nfe goede Sfee-

Mciikatten hrs, maer oock Sangtrs . Ia Srazil werd lèker flagh

van
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van gebaerdede Meirktttten gevonden , welcke fig in ;n Bra\il

de Boflchen onthouden , niet grooter zijnde als een

Vofch , met een verheven aengefigt , fwarte glim

mende oogen , korte rondagtige ooren , en lange

ftaert, aen 'teyndkael. 'tHayr over 'tgeheelelijf

is fwart , lang en blinkend. Daeglijcks komen-

ie, foo voor als na de middag, een oftweemael by

malkander. Eenen der fèlver fet figh dan in 't mid

den neer op een verhevene plaets , en begint al d'an- _ . ,

dere luyd keels vóór te fingen , gevende met de hand, onle/mal-

of liever met de Poot, een teken. Stracks volgd den kander daeg-

geheelen-hoop defe M«//)'c*na , beginnende defge- lijcksjeen

lijcks te fïngen , en houden nietop, voor dat dien j

tfonderlijcken Voorfanger weer een teken met de hand

geeft. Dan fwijgenfe als in een oogenblick gefa-

mentlijck ftil; doch haren Ofheffer houd noch wat

aen , makende eyndlijck 't befluyt met een fcer grovo

ftem. Jonftonii Btfchrijvinz der Viervoetige Dieren ,

fol. 1 1 8. uyt Marckgravii Hijior , Kraait. Lib. 6.

Cap. f.

Veelligt , feydedeHeerAoEL-AERT, hebbenfe wdk geval

de Menfchen of in een Kerck of in een School mee

malkanderen hooren fingen , en derhal ven defe M«-

fijck willen tia afen.

De Heer VROLYCK-AERT begon te lagchen, en Aen[cy<ijn„

feyde : Heeft LEES-A ER T u een ^fen-Mti/ïjck ge- geeft } om8

fchoncken, ick fal' er een Katten-Mufijck toedoen, te verhalen

die u noch veel wonderlijcker in.d'porenfalklinc- de feldfame

ken ; en wat geld het , of gy daer over niet eens VOIU*

dapper in lagchen fult moeten uytbarften. Onlangs

was te Romen een jong Heer van grooten ftaet in een

byfondere fwaermoedigheyd gevallen. Om nu dit

cjuaed foo veel mogelijck was te verdrijven , heeft

een finrijck Tooneel-fpeler een wonderlijck M«-

jïcuel Sfeeltiiyg toegeright op de volgende wijs : Hy

kogt een goed getal levendige Katten van verfchey-

dene grootteen Ouderdom , welcke hy gefamentlijk ^gj1

in een Kift befloot , bequaemlijck daer toe vervaer- ft,

digd, foo dat de Statrtcn door fekere gaten daer buyr

tca
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ten quamen te leggen , en boven defelvefteldehy

ecnige Clavieren met fcharpe Prickels. Met de Kut

ten felfs hield hy defe orde. Hy had voor henen naer-

ftig aght genomen op 't verfc-heydene geluydharer

Stemmen , en fettede derhalven dele Dieren , na

der felver grofheyd offijnbeydt , verv olgens inde Kift ,

piedoot een *°° ^at Kët tegens over yeder Steert een Clavier met

feer belagh- ^e frickd quam te ftaen. Als nu dit Wercktuyg met

lijck Kat- al des fel ven toebehooren ten vollen gereed was , foo

ten-Mufi j k ftelde hy 't (om den fwaermoedigen Vorft te vervro-

ToTcrnu l'Jcken) aen een bequarne plaets , daer fewtergtlm

8 è ' <jer Uanck een goede Harmonie of aengcname t' fa-

menftemming en foetluydigheyd ibu maken , foo

veel als den Toon der Katten vermogt te geven. Als

nu defen acrdtgen Meejier de (leeckelige Cltviercn met

de vinger neerdruckte , foo frickelden defèlve fooda-

nigh op en in de Staerten der Katten , datfe gelijck

als dol en rafcnd daer over wierden. Nu Miauwde

een kleyne , dan bromde een groote Kater ; en even

hier door veranderden figh de Toonen feer erbarmlijk ;

root d'eene hoogh , d'andere laegh ; makende fulek een

R*rn}ch teUgcblijcken Mujïjck. , dat de Toehoorers , foo wel

Heer uyt fij- als de Katten , by na fot en onfinnigh wierden , d'ee

ne fwacr- ncvanlagcken , d'andere van woede : Ja de Mnyfen

moedighcyd fe[fs fouden wel hier door uyt hare holen ten dans

v zijn gelockt geworden. Enfèker, indienwyons,

alleen door d'inbeelding dcfes wonderlijcken Kat-

ten-Mu/ïjcks , van gelagch niet konnen onthouden,

hoe gantfch uytgelaten fouden wy ons dan niet too-

nen , indien wy perfoonlijck daer by geweeft wa

ren ? Erafmi Francifci Scbauwbubnenerftertheil , ftg.

38. Dat men vry al de fpeel-ruygen des gantfchen

Werelds by eenbrenge , wat geld het , ofte met al

hare konft en lieflijckheyd byeentreurigh Menfch

wel foo veel fouden te weegh brengen , als alleen

defè K.*ters-H<irmonyheefi gedaen.

Apenver» 'kHeb , feyde ADEL-AERT , uyt Jonftotiius eens

Heven op hooren verhalen , dat d' Apen boven maten gey l na

peiiboutB. Vrouwcnzijn, foo datfe defèlve (haerweghgevoerd

heb-
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hebbende ) misbruycken , Jonftonius van itTürtm,

fol.nó. ja fommige voegen'er by , felfs Kindtren ky

haer a>in»tn > fijnde iïatuerlijcke Menfchen. Kond

gy ons niet eenig acnmercklijck Voorbeeld daer van

geven ?

Wijl gyfulcks begeerd, antwoordede LEES- AERT,

foofal ickeen geval verhalen , 't vvelck veele niet ,„ "^

weynig vreemd in d'ooren falklinoken, en een ge- vrouwsper-

reede ftof tot menigerley Redenftrijd foukonnen Ie- foon

veren. Echter werd het van vericheydene Geleerde

Schrijvers voorwaeragtigaengeteeckend. Seeckere

Fortugeeufcbe Vrouwsperfooa wierd , wegens een Werd om

bedrevene groote Mifdaed , verbannen op een der .jfH"?

alderwoefte en onbewoondfte Eylanden , genoemd ™nwóeftP

het Slangen-Eyland. Hier heeft men haer , uyt een Eyiand gc-

na Indien varend Schip, aengefet. Srracks vondfeeen bannen,

grooten Berg , omringd van een gantfcn digt toege-

wa(TeneHage. Alsnudefe Ellendige fig t' eenemael

alleen fag, van yeder verlaten was , en geen onder

houd tot haer leven gewaer wierd , foo begonfe met

een luyde ftem te fchreyen , en groot misbaer te be

drij ven. Ondertuflchenquamen een groote menigte Vind aldaci

van Apen uyt de gedagte digte Hage des Berghs , en «ngrootc

. ' ,, ' ,. ,,,-c n i n j j r menigte vin
omringhden dit Wijf van alle kanten. Onder defe A_cn*i

Dieren was'er een veel grooter als d'andere , fchij-

nende, over eynd ftaende, een taemlijck Man in

lengtegelijcktezijn. DefendeVrou v ( welckeniet

anders als de Dood te gemoet fagh ) foo bitterlijck

fiende weenen , begaf lig by haer, begon haer te lief- Onder \velc-

koofcn , en bragt haer allerley Wilde Vrugten om ke de groot-

t'eeten : Waer door dan defe yerlatene hoop kreeg, fte 'u?r Sc"

dat d' ^pen haer geen leed fouden doen , en ging der- ne£* '-••'

halven met defelve na den Berg, daer de gedaghte

grootfte haer in een Hol voerde, en fooveeterley

Spi j fen toedroeg , datfe fig meer als genoeg daer van

kon geneeren. Ontrent de gemelde Berg was een

feer klare Springbron, uyt welckers Water fy haren Liefkoofd,

dorft lefchtede; en aldus verfleetfe een geruyme tijd Cn Befwaa-

in defe woeftepljetst Onderwijl msbfvytüt den gerdj
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haertot fijne welluft ; 't welckfe hem niet derf

de weygeren ( immers foofe naderband voorgaf)

vreefende, dat hy anders haer om 't Leven bad mo

gen brengen. Hier over wierdfe yi^Bger, enbaerde

Soo datle vervolgens na den anderen twee Kinderen , welcke

!iVcCVKirnde-(geli)ck dit Wijf een wijl tijds hier na met dieren

ren ter we- Eede beveftigde , en oock betuygt is geworden van

reld brengd. de gene , die defe Geboorten met eygene óogen

hebben gefien ) fig vernufiigb toonden , eneengoe<fe

tytffrtuck hadden. Als nu 't eene defer Schepfelea

ontrent twee, 't andere drie Jaren oud wasgewor-

den, foo gebeurden 't, dat feecker Schip, uy t Indien

weerterugg'na Huyskeerende, buyten gewoonte

len ander dit Eyland aendeed. 't Volck had gebreck van varfch

Schip byge- Water; en wijldeSchiplieden witten ,dat in'tfelve

val aen dit een geede Bron was , foo tradenfe hier aen Land,om

Eyland ko- hun ie(jjge Tonnen weer te vullen. D' Afe» defe

neemddefe Aenkomelingen gewaer werdende , hielden fig in

Vrouw in. hare hooien verborgen. Doch de Vrouw nam moed}

begon hoop te krijgen; wou dit ellendigh leven,

't welkfefoo langtegens haren wil had moeten voe

ren, verlaten, en liep derhalven met eenluydge-

fchreeuw na de Schiplieden ; welcke bemerckende,

dat dit waerlijckeenVrouwsperfoon was, haerin-

wagteden, en by fig in de Boot namen, varende al-

foo na 't groote Schip. Stracks quamen al d' Afen ge-

famentlijck na den Oever loopen , in fulck een groo-

, .... te menigte, datfe eengeweldigKrijgsheyrfchenen

rouw bc-' te zijn. De grootfte onder haer, van fijne vyerige

drijfvan den doch onvernuftige Liefde tot dit Wijf aeogedreven ,

gedaghten begaf fig'in 't Water, en fworn haer na, fchoonin't

grooten Aep grootfte gevaer fijns Levens. Men kon uyt fijn bo

ven maten hevig gekrijfchligtlijck afnemen , dat 't

vertreck van defe Vrouw hem ten hoogften bekom

merde. Als hy nu bemerckte , dat hy niet met allen

kon verrigten , maer in tegendeel fag, dat de Schip

lieden de Zeylen ophadden om weg te varen , foo

fnelde hy na 't Land, nam 't Jongfte van beyde de ge-

dagte Kinderea in fijnen arm.cn begaf fig weerin't

Water,
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Water, foo verr' als hy kon , houdende dit ellendig

Wigt een lange tijd om hoog. Daer na wierp hy 't Die , iïende

in de Zee, foo dat het verdronck. Stracks daer na de Vrouw

liep hy weer te rugg' , halende oock't andere Kind , **|jv^„n'

't welck hy defgelijcks een wijl tijds boven 't Water joen te Ver-

in de hoogte hield , dreygende , 't felveop d' eygene geefs,

wijs te willen doen veifmooren, om deSchiplieden

ende Moeder daer door tot ontfarraing te bewegen :

Te meer , om dat dit ongeluckig Scheplel haer jatn-

merlijck toeriep, dat{e doch weer te rugg' foukee-

ren, op dat fijn leven gered wierd. Als men nu, op 't

crnftig bidden en wee-klagen delèsWijfs, de Boot

wou uytfetten , foo derfde den Atp dit Volck niet Bc_jeje

verwagten , maer wierp't Kind in de 'Z,ee , en vlood Kinderen ia

met al d'andere Afen daervandaen. DeSchiplieden de Zee doec

bemoeydenfigop'thoogfte, om 't ellendige Wight verdrinken.

te behouden , doch 't was al dood eerfe daer by kon

den komen. Yder verwonderde fig over 't bedrijf

defes -4eps ; en noch meer, alsfe van defe Vrouw \

vernamen alles wat fig tuflchen haer beyde had toe

gedragen. Eyndlijck quamenfe in l'ortugul te Land , yrolw
en deie Gefchiedenis wierd terftond over al rught- jnCp»r/«^ '

baer ; want elck van 't Scheps- volck vertelde 't geen aengekomca

hy gehoord en gefien had. 't Wijf wierd terftond in zijnde,

Gevanckenis gefet , en, na gedane bekentenis der

waerheyd.veroordeeld om verbrand te worden;wij l

fe met den ^4ef fulck een ai fchouwlijcke vermen

ging had gepleegd. Doch Hieronymtts Capo de Ferrti ^'^""

(doemaels Pauflijcken Nuntius of Gefant in dit K.o-y"(,"nj* te

, ningrijck, naderhand Kardinael geworden) over- wordeni

wegende , dat het gedane gefchied was om haer Le

ven te behouden , wijlfe had gevreefd , indienfe niet

bewilligde , van den *4e[> te (uilen worden gedood .

verfoght aen den Koning, dat hy haer genade wou

laten weervaren. Waer op dan 't Vonnis des Doods

vernietigd, doch de Vrouw voor al haer levea in een Doch door

Kloofter gebannen wierd. Licetus de Moa/tris , tö. a. j^" Pauf-

uyt de Fortugeefcbe Gcfchichtboecken van Caflaneade. $*„£,

Torqitenxidt. HextmtreQtt Ofkr St(hs-t<tg'S?S Gtffracb „och veibc-

/M£. de»
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JQpningen

van 1)tai-

m.ffcifn en

den h»ien

fdg. 130. (Wekken Schrij ver daer toedoet , dat'er,

doe hy dit fchreet , noch veelc in 't Leven waren ,

welcke goede kennis van defe Jaeck , en defelve hem

felfs met feeckerhcyd verteld hadden) laffenii B«r-

gerliche Tifch-redin , pag. 196. Erafmi francifci Sbau-

buhntn erfler tbeil fag. nz. Rollenbagen Htiudstagiger

Erquickftundendritttrtheil, pag. 611.

Wel , feyde VUOLYCK-AERT , dit verhael defes

Af/u fou my wel haeft benemen een ?oed deel van
,' ..-rij ., . i i.. 11111 i

°en twijftel , welcke ick ahijd heb gehad aen de

waerheyd der Geschiedenis des Seers , uyt wiens ver-

oorfprongh menging met een Jonge Maegd al de Koningen van

hebben ^^ Stt'e^en en VenemxKken fouden voortgekomen zijn.
-"• ' " Defè-feeck in 't lang te willen verhalen , aght ick

onnoodig , wijl defelve u alle genoegh bekend is.

Ick fou nu oock foogantfchonwaerfchijnlij<jt: nféè

vinden 't geen Johun de Barros , Hiftorie-fchYij<»i8Ê

des Konings van Portugal , verhaeld , daer hy fpYeeCftl

van de Koningrijckcn PegttcnSiant , aen gene zijde

des Vloed Gangis ; te weten , dat hier yeder der In-

al d Inwoo- wooners voor t' eenemael waeraghtigh houd , dat

ners der Ko- voortijds defe Landen gantfch woeft , van niet een

ningtijckcn. eenig Menfch bewoond , en foo vol wilde Dieren

P«l« en Stam geweeft zijn , dat oock felfs een groote menighte

volcks voor defelve fig niet verfeeckerd hadden kon-

nen houden. Eens wierd een Schip uyt 't Koning-

rijck China door Onweer aen defe woefte Geweften

geworpen , en aldaer in ftucken geflagen ; foo dat al

die daer in waren verdroncken , behalveneenWijr,

- en een feer grooten boofen Hond ; die haer befchut-

tede voor den overlaft der wilde Beeften. Defen

jj^ nu fou jjg met't Wijf vermengd hebben , foo

^at^e daer van fwanger wierd , eneen Soonbaerde;

dic> met 'er tijd groot wordende , fig tot fijne Moe-

der deed , en meer andere Kinderen by haer won;

welcke naderhand fig h fbodanig onder malkander

vermeerderden , dat beyde defe Koningrijcken daer

door bevolckt fouden zijn geworden. Vermits nu

de Tegiimm en Siammers het gaatfchlijck daer voor

hou-

Uyt de ver-

«èns^ilfs

meteen

Hond.
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houden , datfê haren aenvangb en oorfproag van ee'n

Hand hebben ; lbo houdenle oock de Uunde» in een

feergroote Eere. Torquemade Hmmereon , oderftchs-

iagi^es Gefpracb , pag. i ff.

Defe dingen,'liet de Heef ADEL-AEB.T figh hoo- Korte icn-

ren , luyden fetrvretnid, en vaücnhardtegtlowen, merckingfc

Maer wat gevoeld LEÈS-AERT hier van.

Driederley Gevalle zijn hier verhaeld, antwoor- Op.de drip

dedc delen, waer van't/<if/i/efuflop'tgetuygenis, v.rhaelde

óf liever den waen , der Heydenfcbe Inwooners van gevaUen.

J'efK en Siitm, welckegewöon zijn , ontrent fooda-

nige dingen niet weynig te beuielé. 'tTrvende werd

vanibmmige Schrijvers voor jpdfrie-ydaengeteec-

kend , van andere voor een vtrdifrtfel gehouden,

't Eer/ie heert lbo veele gêtuygé en blijcklijcke om-

ftandigheden, dat men 't by na geen Hiflorifch geloof

kan weygeren.Dat AptnJSteren en diergelijcke Die- Apen , Bee-

renfigmet f'roun'Sperfnnnenkonnnenvtrmotgen, is ren.endier-

buyten alletegenfpraeck'.Befgelijcks oock.dat dele g«'«i«*e Dic-

lactfte van defelVe kormenbtvrugt worden. Maer "'h'«l"inncn

of foodjiu^h-gfletldt rnghttn nxteragbtigt Mettfchen vrouVtn"1'1

\ijn , daer legd de Knoop. Eenige mcenen , dat het vermengen,

ge'lchiéden kan, wijl de Moeder oock 't hare toe-

brenghd tot d' ontfangenis ; enals byhaérdeStof

't nïreft is geweéft , dat dan de Vtufht een Merfck

kan worden, God de Ziel dier i'n gevende. Henrick

feil van den Samen aller Sachen , cup. 3 . p*&.i9- A nde-

reontkennendiegantfchlijck , en geven'er defe re

den van : Omdat vanverfcheydeneGeJlaghtenofGe-

ftalte niets kan geboren worden, 'twelck«»van

teyde de Geflagten fou gelijck zijn ; als,van een Vtwm

tn A.ep een reght Menfch , of een reghten Af/». Schild

unterncht van Nttivitatenpag. 61. ; waer in hy oock

Ariftoteles xa fijne zij de heert. D'eor/ifcfan.welcke. M»eroffoo-

hier van gegeven wordé.arae ick voorby, wijl feer- °an'Sc Gc-

i i js j c. i ' f •• boortenreg-

baerheyd my een mitck geert , omdaervantefwij- le McnTchen

gen. Dien volgens noemen andere föodani^c Gehoor- Ucnnsazijn,

'cK een Middel-gejlttgbt , tuflchen Meitfch enBee/i , ge-

lijckde Muyl-Ditn» » welcke voortkomen vast ten

Q,- ,
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ftni e» Ey', en «och Paird noch Eïfl zijn , raaer van

beyde wat hebben. Erafmi Erancifci Schtubuhnen er-

fltf theil,ptt£ 1 1 J. Gelijck wy dan in verfcheydene

Kfysioec^e» lefen , Dat aen eenige Plaetfen in Peru

gantich onguer-groote ^/>e» fig met de Vrnmesfer-

Joonen vermengen ; waer van dan Misfchepfels wer

den geboren, hebbende Menfchlijcke Hqofden , ^4enge-

pgbten en Teel-leden , maer Aepfche Handen en roeten ;

oockzijnfeHayrigh van Ligchaem , en fonder ver-

fitenlijckeftem. Dat veellight 't Volck der Pygm*cn,

waer van foo veel gefproken , gefehreven , getwijt-

feld en geloogchend is geworden, is voortgekomen

uyt de grouwel-vermcngingen van Irroun>sperfoonen

met Apeni welckefchendlijckheyd Plinitis getuygd

dat in fijnen tijd wel gefchiededejwerdwijdloopig

en waerfchijnlijk getoond in mijne vertaelde en by

«en vergaderde Curieitfe Aenmerckjngen en hyfonderfle

Oofl- en Weft-Indifcbe verwonderen! -waerdige dingen,

uyt de Schriften van den geleerden en fonderliugh

ervaernen Heer E.F.en aldaer in 't eerfte Boekpag.^o.

Miffchien fal dit laetfte Gevoelen wel de meefte

Toeftemmers hebben. Maer wy hebben nu al lang

genoeg met defe vuyle faeck beefig geweeft. 't Sal

nutter zijn, datwy op wat anders komen.

Evenwel ,feyde VROLYCK-AERT, moet ick, eer

wy van d.'Apen fcheyden.noch yets verhalen.'twelk

niet alleen feervreemd,maerongeloofli)ckfchijnd.

Seecker Gitychelaer braght eens eenfeergvoo/fn Aep

voorden Koning van Èengale, die.foo hy feyde.koa

wxterfeggeH. Even hier om wierd dit Beeft vara Jbm-

mige Godlijcke Eere betoond, ['t Welckdochbuy^

ten dat niet feldfaem onder d' Indianen is. Want in

cleKonicklijcke Hoofdftad Calicut is den Apen een

heerlij ken Tempel gebouwd van 7 o o . Pilaren . Eraf

mi Vrancifci -Juslandifchen KunftundSittenfpiegelfol.

'i 043.] Degedagte Koning nam een Ring van fij

nen Vinger, en lietfe verbergen onder den Gordel

van eenen fijner Jongens. Daer na beval hy den Ae/>

te raden wie den Ring had :Die daer op ftracks ging
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na den genen by wienfê was,en haeldefe van onder

den Gordel weg. Om dit Dier noch nauwkeuriger vi'eet uyt

te beproeven , foo liet de Koning in 1 1. byfondcre twaclfv'cr-

BrJéfjes met Perfaenfche Letteren fchrijven de na- jchcyden»

men van 1 1. Weigeve*! , als Mojes , Chriftus , Mthtmct ÜIiellcn

en foo voort ; daernaaldefegefchrevene Namen in

een Sackfdoor malkander hutfelen.en beval 't Beeft,

te raden, wien van defe 1 1. den rtgten Wetgever was.

D'Afp fijnen poot in de Sack fteeckende, nam 't

Briefje , daer de naem Chriftus op gefchreven ftond.

De Bengneljche Majefleyt wierd hier over feer ont- Tetrecken

roerd. Doch vermits hy figh liet voorftaen , dat de even dat gee-

Mecfter van 't Beeft Perfiaenfch mogt konnen lefen ne , waer op

en hem alfoo op d' een of d' andere wijs onderrigh- ^f"?^111
•t f i T> •• c- ï P ^ Chrtras gc-

•- tede , wat voor een Bnetje hy lou uytnemen , ioo fcj,rcvc„

1 fchreef hy op nieuws de gedagte twaelt Namen in ftond j

'Bonffche Teecken-letteren, en boodfe den Aep voor de

tweede mael aen ; die tsrftond deed gelijck voor

henen ; 't regte Briefje uyttrok, en 't felve kufchte.

Eenen der voornaemfte Overften hier over gantfch

toornig wordende , feyde tot den Koningh ,dat het Tot ver-

of Tovery of Bedrag was. Voorts verfoght hy.dac hy f^lieydenc

de Briefjes fel ver mogt vernieuwen -, metaenbie- nueIento"

ding , van hardelijck geftraft te willen worden, in

dien defen Aep hem fou konnen bedriegen. Hy

fchreef dan de Namen met eygener hand , doch

deed'er maerc// in 't Sackje , hebbende 't tnmclfdc in

de vuyft verborgen. 'tBeeft fnuffelde ginfch en her- En i;ct h]„ ,

waerts ; maer begeerde geen van al de Briefjens aen ontrent fi?J.i

te raecken, genoeghfaem doorfijnegebeerdente niet bcdrie-

kennen gevende , dat de naem des rechten Wetgfvm SeH-

daer niet onder was. Daer op vraegde de Koningh

waer dan d«n felven zijn mogt ? Flucksging hy na

den Edelman , en greep hem by de hand , in welcke

hy 't Briefje , daer de Naem Chriftus opgeteeckend

fton.bdeflotcn hield. Sijne Majefteyt was hier over

feer moeyelijck , en nam den *4ep aen fijn Hof(niet

willende , dat defe dingen meer voor 't Volck fou-

den gefchicden. ) Dit heeft fig toegedragen in de te-

C^i ' gen-



genwoordigheyd van duifentderley Menfchen, in't

Jaer lóiq.Journael , of Reys-befchrijvingvan Thomas

KOf ypttgf. I l6.

Kurtebc- Niet'lightlijck, feydede Heer ADEL-AERT, fou

denckingh yemand fig konnen laten bepraten , dat dit ftuck al •

everditge- foo ky geval fou gefchied zijn. De veelheyd en manier

Vlt'' der 4Vfro«m»£& ftrijd daer tegen. Dit oock voor een

Tovtfyof&edrijfdes Duy'vels te houden, ftaet gantfch

fwaeriijckte gelooven.vermits de Helfcbe Geeft den

Heen Jejum niet geernc onder de blinde Heydcntn

voorden rechten Wetgever fou hebben trillen belijden,

uyt vrees , dat Ie hem fouden mogen aenhangen , en

niet'cr dacd in hem gelootd hebhen.

,, _ , 2,ijtsydan,antwoordededeHec?rVRooM-AERT
De Duyvel ,'r^ i j- i t- j
ban oock. noch 100 onervaren in de diepten de s Satans, datgy

Jen Hcere niet weet> hoe oock fclfs defen vyand Cbrifii üea

Ileere Chriftum wel kan prediken,om fijner byfbndere

infichten wil. Voor de gantfche menigte der Joden

inde i"}'»d£0j;e,deedh.y , voor lbo veel de woorden

aengaen , van den Hcere Chriftoen fijn IVerck wel een

goede Keltjdenis , feggende : Lttet <<ƒ, mat hebben wy

met u te doen, ghyJefuNir$arcner? GhySoncGods?

Zijtghygekimen om ons te verderven, om ons tefifnigen

•voor den tijd ? lek ken n wie gAj ^ijt , namentlijck , de

Heyli^e Gods. Mare. 1.2$. Match. vt 1 1.19 Maerde

Saiicbnuecker, wel wetende, wat hy hier door fogt,

de wa'rlicyd bellraftcdc nem ' leggende : Swijcbt (iil Oock woa

niet bèvc- hy de watrheyd niet 'bevtftt&bd hebben door 't Gtttty-

fligd hebben genisdes Duyveli , die een Vader der Leugenenis. Pau-

door 't ^e- /«idelgelijks niet ; WantalsdeDienftmaegt,ii>f/c4f

tuygenis d*s een IVaerfe^gende Geeft bad, en daer door haren Heer

UXV'S- een groot gewin toebragt.hem en de geene.die met

hem waren , navolgden , roepende : Defe Me»fcheii

fijn TJienflknegten Gods des alderho»°hjten , die ons den

weghderftligheyd -verkondigen; footvierdhy daer over

t'onvredtn, keerde hem om, en feyde tot den Geeft: lek

gcbiede u in den naem Je/u Chrifti, datghyvanhiter

Hier on- uytgau ; en hy ging uyt tr.r jelver uyre, Acï.xv l . 1 6, 1 7.

trent heeft Soo kan hy oock acn d' ongeloovigc en gnhcylige wel

eeas
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eens Chriflui en de r>f»j;4 voordellen, doch 't ge-

fehied , .om hare verdoemenis ie vcrftrartn , en haer

alle onfchu.ld te benemen : Oock om naderhand ,

fejer noch hardnekkiger tegens Chriflus en 'tgoedete

rnaecken. Gelijckwy dan niet vinden , datdoor't

indrijfdefes ^tf , ofdes Duyvelt door den ^ep , ee-

JUger dcfer Oageloovigt zijn bthttrd geworden ,maer

ia tegendeel heeft men hier getragt, dcKemtii van

Chriftus noch meerteverduyfleren.Hy weet fecr wei En tofkt

dat het Gtloofefi dp l'ekeering des Menfchen niet riac

werd verooriaekt dflor ecp Wrlijckevoorfteltin

felfs niet door Miraeckekn , rnaer alleen door de Ge

nade-gift en $ tlmtgiigf treckitig Gods. Gy kond

.hier by in uwc gcdagtenis weer vernieuwen 't geen

wy voor dcfcn by de verhandeling van Openbaringen

en Gtftgtf» hier van gefegd hebben.

Indien, feydeLEEs-AERT, defen ~4ep te vooren

niet had kpnnen rvoftfeggm , loofouden miflchicn jj

fommigedit voor een Godiijk Mirakel houden.Maer 'feggcnden

vermits hy nu alreeds vaneeaivaerfezgendeGnftte Gee&in de?

hebben berugtwas, en derhalven blij ckt, dat do fenAep ge-

Puyvel't beftier in hem had, fofoumenniethoo- »'eett-

ger konnen koomen, als te feggen , dat defen Too-

.vcrfchen Piletaai ^iep niet anders heeft konnen ver-

kiefen , als 't geen; GoJ hem bevaj. Of, dat den

tpaerfeggttuten Geeft in 4en Atf is gedwongen ge-

weeil tegens fijnen wil, Chriftus t' erkennen v oor

de waeragtige Leerter. Maer delen Atf> des Rengael*-

fcben Gttychlaers brengd my in gedagten den Hond Ecn rQO(jfn

Oefls Ittliaenfchen Litndtaofers. In 't Jaer io43-wierd blinden

ginlch en herwaerts aen vcricheydeneplaetjenge- HondinJfj-

Jien fekeren Italiaen , genoemd Andreas. Hy voer- ''«

,de over al met hemeen roden blinden Hond, die op *
f /• i • . ' n i<- i- • i ee
fijne toefprcekingieerleldramcdingefi,vera-igtede. ,

Want als de gedagte Andreas op de Marckt ftond, en ^

veele Menfchen ontrent hem vergaderd waren, fao

wierden aghter den Hond goudene, filverecnyfere

Ringen onder malkander op eenen hoop ter Aerden

geworpen; maer op 't bevel des Italiaem nam lijnen.

qj «W:



Elck fijnen Blinden Hond den eenen Ring voor den anderen na

Eygcnaer Op , en bragtfe den Ey^enatr toe. Even 't lelve deed

weer toe te jjy ooc]j met verfcheydene Keyferlijcke Munten en

brengen. penningen, onder elkander gemengd , welckehy

weer van een (onderde, en veder ilag weer by de fij-

„ ne fchickte.'t Eerfte foumen mifïchien konnen toe-

fchrijven aen defterckheyden wackerheyd vandé

Reuk defes Hondsjinacr 'tanderheeft geen gemeen-

fchap hier mee ; en noch veel min 't volgende. Hy

wift, gevracgd zijnde, onder 't rondom hem ftaen-

OockEcht- deVolckaen tewijfen,, wie een Hoereerder, een

bieekers , Echtbreker , een Dronckaert, een Gicrigaert , een Dief,

Dronkaerts, een Rijcke, een Aiwewas. Al wat yder in 't by.

Rijckc , Ar- fon(jer van hem begeerde te weten , wift hy , doofr

™C 'te w'iifen teecCenen,na volkomene waerheyd te beantwoor-

^_aen i } ^^ Tef^^Q^^g^ feydcmen , dat defcn Hond

een waerfeggenden Geeft had : Hedion hus-erlefyne

Chronick ,fol.i$8. Enwaerlijck, fckhoudevoor

gewis, dat den Af£ ïn iïengale, en defèn Hond in

Ituiten , of felver Duyvelen in fulck een gedaente ,

• . of dat Diiyvelen in dele Dieren zijn geweeft.

Een Koop- Maer, fëyde VROLYCK-AERT , noch wat van

man ontbied Afen. 'k Sal een Geval verhalen , wacr over ick wel

van fijnen geerne uwer aller Vonnis wou hooren. Seker lu-

faaoar ioz nam fchreefuyt Genua aen fijnen Handel-drij ver in

Apen Sfatnje, dathy Lhem i o i. Apen fou overfenden.

" " Defe meende niet anders , alsdatfijnenMeefter

honderd e» tn>ec defèr Dieren ontbood j doch kon ,

alle vlijt aengewend hebbende, niet meer als $-3.

deler Bootfemakers bekoomen , welcke hynaGe-

««wdeedoverfchepen. D' Italiaen wou dit groot A-

fen-gefelfcbaf niet innemen , maer fondfe fijnen

faèteor weer terugg',met eyfch van vergoeding

Misverftand der gedane Onkoften ; voorwendende , dat hy niet

en Regtsge- fulck een groot getal , maer alleen een of twee Apen

ding, hier hadbegeerd; wijl i o z. beteekende 1.0.1. (ais

'n '*• I'tü'ttnfck door verkorting ove , in onfeTael

e/te leggen , gelijk wy gemeenlijk fchrij ven i a i.)

Den anderen in tegendetl antwoorded* » dat de

fchuld



fchuld aen fijns Meefters fijdewas, wijlhyduyd-

.lijcker had moeten ichrijven. Hiqruyt is een groot

Regts-geding ontftaen. ~4bele Metamorphofii teUJit-

ditiatiai , dus ifl, Seldjame Gerigts handel , er/Ie theil,

pag. 707. Indien gy Regters waert, hoedanig foud

gy defe faeck uytwijfen ?

't Reghter Ampt.antwoordede VROOM-AERT , Verdediging

wil ick my niet acnnemen. Maer indien ick de *oor den

Voorfyraeck van defen Faiïoor waer geweeft , foo iou R"5fi"r'

ick hem defer wijs hebben verdedigd : Dat de Cijf-

ferletieren, als regte Tolcken der Woorden, gantfch

herwaren, en fighuytftrecktentotopèo»(ier<ie«

twee A/>f». Dat het niet gebruycklijck was.tuf-

fchcn twee Cijfferteeldcn een ouduydclijck afgekort

rvoord metce»e letter , felfs oock een Cijfferbeeldzijü* '*) L. "«»

de , in de flanflen. Dat de Pafoor de Waer had ge- ï** *

fonden gelijckfe begeerd was geworden, immers i_'.t. <jj«/.

. foo veel hydaer van had konnen bekoomen. Der- inperpet ff.

halven behoefde tuffchendefebeydegcentwiftge- f "&" Y'B't-

voed te worden.De woorden ot Cij fferletteren i oz.

ftonden klter uytgedruckt. In wekk geval de Regten

willen.dat de woorden moeten aengenoomen wor

den gelijckfeluy den , na de Sin der letterkonft. (a)

Maer.feydede Heer AoEL-AERT.hiertegenfou _

ick , indien ick den Pleytbeforger van den Genuees fc,d\?m"}i

ware geweeft , hebben ingebragt : Dat de woorden Vt30r deu

niet na den klanck(of 't gefïgt)maer na de meening en Koopman,

't verfland moeten uytgelegd worden (b), Ligtlijck

kan men met Natuerlijck Vernuft bevatten, dat

deGeMneMmaeree»of/iw, geen honderd en taree A- /bj^, ton

pen begeerde ; want waer toe doch kon dit onnut \mais in

Huys-gefin hem dienftig zijn, anders alstoteen friadp.ff.fi

oplettelijck verlies; behalve noch 't gevaer.'twelck cert.fttat.

hy , fijne Huysvrouw en klcync Kinderendaer vaa^„ ' n°B*"*

te verwagten moeften hebben. Men kon Hght

dencken, dat foo veel fulcke oniefchaemdeGaflen

, hem niet aengenaem konden zijn , en dat veclbe»

. ter ware, in plaets van •vertvelkoomingb haer de deur t

voor de neus tog te werpen. Vermits nu, volgens de

 



-to .G?rocesfim /— , j r n

J4»Apeü, '• Cf rOOt JiïJto

- 1. Reg6/«i(c),debeduydingvantwijfrelaotige woor'

' den daer henen 'moet getrockeh worden , datnie-

mand daer door in fchadc kome te geraken,loo had

immers de faftoor, indien h y anders geen Sot wou

•zijn, ligtlijck konnen afnemen, dat fijnen Mee-

fter tot fijne Verlutligingh maer alleen i .o i.(e«t of

twee ) geen honderd en twee ^fe» had begeerd.

Wedetleg- Dele Belchermingli voor de Koopman , feyde

{ing der Te- LEE S-A E RT, kan geen grpot gewist aenbrengen.

genveidedi- Volgens: de Rcghien moet' men , felfs in een batige

ging- faeck, niet wijcken van tl' eygenfchap der noorden

( d) maer'defelve volgen. DefaflAorkon vnnfülck

jLoni "atad «nvefrewegh 't voornemen of dewilfiJKsMee-

•Sttinnwm , fters niet dboriien.'t Ging hem oock niet aente vra-

4tïi{. j'5i. gen , of hy d'^/v» ontbood voor fijn eygene ver-

•», i. y»i». l. luftigirig , ofom delelvemet voordeel weertever-

koopen , ofom die aen goede Vrienden te v:reereh.

De Meefter was alleen d'oorfaeck van defe géheele

verwarring , vermits hy fijne meeningniet klaer-

derenduydlijcker overfchreeF. In welck geval de

{^Ratt.in Regis°tleerde'{eggèn (e) dat de tivij/elagti^htyd der

t" ?""•'!>«' Woorden (indien een verfchil daer over valt ) *net

f. dt fall. 'tytgelegt teerdtn tekens Ie» genen , die de felve heeft

*>oortgebragt.T>erlialvén was defaftoor geenfitis ver

bonden , d' over'gefondene Kpen wcernafightene-

inen , maer mogtfe laten aen den genen ', diefe met

duydlijcke Gijffcrletteren had ontboden:

BiUijc'-< mott ' S°° fifi 'ck dan vyel , lietVROLYCK AISIT figh

de koopman hoorett , dat de goede Genuefer 't Pl'eydoy voor uwc

jn 't ongelijk Regbibanckfou verlooren hebben. Evenwel fou ick

worden ge- in (ijne plaets ftaende , noch een andere uytvluglit

ftcld. weten: De f«Doorhad het begeerde getal van 101

*4pen niet gefonden, maer alleen ƒj. En vermits ick

't vollegetal , of geen van allen begeerde, loó moeft

hy dit ftuckwerck weer na %h nemen. Doch 't is

Apen,lultige genoeg hier van. Indien mijn Ouders rhy hierin

Comedian- n;et tegen toarch geweèft , 'k had al lang eene van

.«n genceia de^.^^ CMmejia„te„ jn mijn Huys gehad. Maer

, " indien ick oyt i .of z, deferklugt/ge Dieren moght

f; ' keo-
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koomen t' ontbieden, 'k fal wel voor my fien , dat

'door misverftant in 't fchrijvenmy geengantfche

CompJgHit wierd toegefonden.

Met foodanige fiootfemakers, antwoorde.de LEES» Qewijfe JI*

AERT , kanmenfigh beter, oockfonderfonde ver- mmrc«f

luftigen ,' als door 'tbywoonen der ongeoorlofde kon niet

Toonedfjfcelen,of't aenfchouwen van de dertele.bui- door Bootfe-

teni'porige en onbetaemlijcke bedrijven der Gitycht- 1IUKers>

Iaën. Dewijfe ~4tiaxerxes eens genoodigd zijnde,

daer verfchcydcneklugniytvinders befteld waren /

om de Vrienden te vervrolijcken, liet figdooral

hare boerteryen niet tot de rninitc lagch bewegen.

Maer als eyndli jck een ~4ep voor den dag quam, die

fijn aengebóorne gauwigheden begon in't werck te

'ftellen , foofaghmendat hy hertelijck loeg. Nade

Reden hier vangevraegd zijnde, loowas dit fijn jjj^,."^.

antwoord: Dat d' Apen van Natueren belighlijck ^eptot lag-

waren , maer de Menfchen moeiten een belagchlijke chen bcwo-

maniervan doen aennemen ; 't welk derhalven al- genwwie».

leen gemaeckt engantfchoneygen werk was.' M. ",

Hen van Naturuttd ty^tnJchaffidllerThitr, cuf. 14.

y/ji.^.i.Ikkanderh^lvendeHeerVROLYCK-AERT

'foo gemacklijck njet toegeven ', 'dat d' Afen Comé-

dianten mogen genoemd worden ; maer in tegen

deel houde ick 't daer voor , dat de Comedianteu be

ter en eygentlijcker den naem van A.f:n verdienen .

Even hierom kan men Ibndcr Sonde de bedrijven, EeaAep ia

der Af«i aenfchduwen ; maerindckucrcnderCo- geen Cmne-

mediantenen Guycheliters kan men figh rriet een goed diant , maet

GewiflTe niet verluftigen. Dé laefte vmnteerin den ^J ^°l^dj'

Schtfprr ; d' eerfte treckcn ons tot verwondering over n *" t'*"

de Wercken des Scheppers. De Heer Erafmtit Francif-'

ckS merckt niet onaerdigaen , dat een Aep , wan-

.neer hy 't doen der Menjchen nabootft ; niet meer

quaedskan worden toegefchreven , als een Kindt,

*t welk de hem niet paffendefcboenen fijner Onderstoel onder

aenirecken. Maer 't is eenfchandelijckedeck.daj: fcheydt tar

ten vernuftig menfch d' otrvernttftige Seeflen in Ape- fchende

i-y ca ca Marre dingen niet alleen gelijckzijn, maer vctluftiging



Welcke men Pocfc overtreffen wil. D' ^ifen bedrijven geen Soi-

tieeft in 't ternyen , wij l 't haren Aert is , alles watfe lien na te

doen der doen. En even hier in leeren wy aenmcrcken de

(v,,mc«iuu- verwonderlijcke Wij sheyd des Scheppers. Sydoen

't oock met regteternfl, uyt ntttueriijcke drift , al

hoewel fulcks , door Toeval , ons tot gelagch en

kortswijl diend. Maer alseenMen/cAGuychelfpe-

len en Sots-kluyten ter hand neemd , foo doet hy ,

't geen regelrcgt loopt tegens de Mcafchlijcie Htttur

en 't Heerlijcke Beeld Gads , 't welck hy moeft dra

gen. God heeft ons gefchapen tot vernuftige , Ha

rige, welvoegende, niet tot ongerijmde en dwafè

handelingen : Niet om ons fèlven ( 't fy om geld of

pin tijdkorting) tot een Nar van andere , en andere

nevens ons totNarren te maken.terwijl wy haer be

wegen, om fig in dwaesheyd te verheugen, enon-

dertufïchen haer ontftelé den tijd, met welcke men

God , fijnen Naeflen , fijn eygeit Hiiys fou konnen die

nen . D'^pen in tegendeel kan men.fonder quetfing

van fijn gemoed, wel aenfchouwen , nadien haere

kortswij len , fchoonfe ons fomtij ds doen lagchen »

evenwel noch d&tesheden noch Guychtlryen , maer

enckele aengeboorne manieren va.n doen zij n, om de

gebeerden der vernuftige Menfchen , als hare Hee-

ren, natebotfen, ofom hare eygene bewegingen

ten en der

Apen

D' eene ge-

oorloft , d'

andere on-

geoorloft

zijnde.

Welcke ge-

legentheyd

hier word

waergenoo- uyttedrucken.Acn welckeBootiemakeryfen ver-

men« nuftig gemoed een matelijke verheuging neme , en

fig met ibnderlinge verluftigingverwonderëmag

over den doortraptenAert deièr Dieré.ter eeren van

. . den Schepper der fèlver. Doch alfodat'er niet teveel

oock geen noodign tijd mee verlieten werd. Met een

Comediant , GuychcUer , en diergelijck flag van ligt'

, _ vaerdig l'olck heeft het een gantich andere gelegent-

rnedianteni -heyd- Syftellenligh als Sot , daerfe doch haer vol-

Guychelaers 1£ verftant hebben. Sy argeren oo«»eno8ge»door

en diergc- fchimpige Sfotredeaen , onreyne woorden en onbeta-

lijck Hagvan melijckeGfieer*» : Welcke, als een boosSaed.ge-

6 faeyd worden in de herten der Jonckheyd ; waer

van geen andere Vrughten konnen voortkoo-

men
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men , als dertelheden , fchandelijcke'luften,

en naevolgingh van diergelijcke Narre-kueren.

Hier door werden d' eerbare Steden verdorven ; en

daer tegens waflên defchendelijcke foodaniginde

Jonge Gemoederen aen , datfe befwaerlijck, ja wel

noyt daer weer uyt zijn te royen.Niet alle luft noch

kortswijl is beftraflijckjtnaer alleen de fulcke.waer

door de Deugd, EerbaerheydenMcnfchlijckeAgt- t,chagen ;n

baerheydbeleedigdj d' ondeugd en oneerbaerheyd hebben , én

eenige voet gegeven werd. Dit nu gefchied niet hunlight-

door 't aenfchouwen eens ^efs, wiens feldfamebe- ^"d^n"e

drijven ons jnyft niet alleen tot lagchen , maer oock ^n°

tot een luftrijcke verwondering!} brengen ter eeren des

Scheppers. Schoon men nute gelijk daerom lagcht,

fulcks is een vernuftig , ja oock een Godfalig Menfch

niet verboden ( 't Ltgchen heeft oock fijnen tijd , Pred. '

111.4.) wanneer 't maer niet te ditkmtel (want daer

aen kend men de Dwalè) niet onmitnieflijck , niet on

tijdig, oock niet overfulckefaecken gefchied, welcke

men veel meer behoorde te befugten. In al defe din

gen gaet men fig te buyten in de Schouwspelen , en

by de Klieren der Guychelaers. Ter welcke oor-

faeck dan yeder regtfchapen Chriflen fig daer van ten

hoogden behoorde t' onthouden. Tot D&aeshedea Ernftiglijck

heeft de Hem onfe God ons niet gefchapen ; alleen te bcftnffen.

de Sonde heeft Drvafe en Drvaesheden in de Wereld ge-

bragt, en maecktnochdaeglijcks veele tot Narren.

Hier tegens , den Aep is van God gemaeckt beyde tot

luft en nut van de Menfchen , gelijck veelerley an

dere Gedieren.

Soo.foo, LEFS-AERT, feydedeHeerVROoM-

A ER T , feer we l behaegd het my , dat gy , wanneer 'c <

VROLYCK-AERT fijnen (lag waerneemd.om in o-u- sj

• flige faecken fijne kortswijlighedtn te vermengen , ien;nons

defgelijks de kans niet voorby laet flippen , om by Land

de kortswijtigbtdenern.fl tt voegen , defclve alfoo ge-

lijckals/ÖMteMi/e'en/if^erMtie.Waerlijck.dit gpenbaer

toelaten van Scboxwfpelen en GuycheUers in ons Land

i«oock. «ene dfr dmkende en roepende Sonden, om

wekkers
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wekkers wil d'oordeeten Gods nu foo langh exi foq

Itoock eene (waer over ons zijn uytgegaé.Niemant liemy Mier

fler roepen- over fuer aen , want oock even dit is geweelt 't ge

ile Sondén, yoelen van de gecommiteerde Raden der H.eer<ci)j -i>ttt-

Welcke te„ van fi0iiMd : weldje ,,na de dood van den.noyjC.T

irucken' voIprefenenVorft, FrinsMaurit\, ppendijck heb-

5R» • •' ben bekend eaaeagewe&ftiDatoiidtraiidererftt^k

Sondén , die'' t Land hard drutken,ja onder de vooruaem-

fle, die Godi toorn over ons vertfecken, en ter dier oor-

faeck te weeren •om , oockdefe komen. l. De Vyerhaogtev

van 't Antichriftifche Rijck , ivelcke noch onder ons n>erT

den gevonden, te weten , de Paften, Drie-Koningen ep

Kicolaes-avondef , nevens andere Vyerdagen ; jvelcke ,

niet fonder vertooning van openbare Afgodery , onder ont

l en" »w*«« gehouden. IL Pe 'Satement-Sfdtn t* Kamen

cemerck" van Retrocijnen , welckc door hare Afgodifche,Levryea ,

van de Ge- en ongebandene Tragedien en Comedien de goede Ingefee-

committeer- 'tene m frfgodery en Godloosheydopivecken. III. 't lrloe~

de Raden ken.LaflereuenMisbruykdes H.XaemsGods. IV. 'rQ»j-

State"va°n M§ «• den Sabtath-dagh , e. f. v. . Gy kpntf%

Utlland. breedcr verhfield vinden in Teellings Noodwendig Vtf.

'to»g , Boeck 7 . caf. i . Gave God '. dat van d' Overheden

onfer Landen hier op regt aght wierd genomen ; efl

datfe hare Magt gebruyckté.tot uytroy ing van dele

God-tergende , -en fij nc Oordeclen over ons aftrec-

kende Sondén. «tno^iï

,. , Maer.vielVROLYCK-AERThierjn.waeromgin-

Sooningh gen doch defe Heeren foo grofaen fegens de Toneel-

" Spelen ? Is dan in 't bedrijfen in d' aenfchouwingh

der felver foo veel quaeds gelegen ? Is 't een Chrijiea

nictgeoorloft , defclve te mogen bywoonen ?

_ Gantfch ongeoorloft, antwoordede LEES-AERT
S"fpeïene" als fchandelijck en fcbaedli\ck. De feer geleerde En

den Chri(i'en gelfchman Williittn Vrynne heeft dit Sonne -klaer aen-

pngeooiloft gewefèn in een groot Boeclc ; naderhand met ver-

»> korting in onfe facl gebragt door J.H. en uytgege-

ven onder den Titel van Hiflrto- Maftrix*. of'Schouw

ffels Treurfpel. 't Is hier nu geen geJsgenthsyd , on\

" " ipig van defe faeck te fprpkcu , geJijck del$

Schrij

 



Schrijver heeft gedaen. Doch foo 't de Vrienden

mogt behagen , ick fou wel in 't kort konnen bevat

ten 't peen daef in 't breidt gelegd is.

Ick bid u, feyde VROÓM-AERT, dieons.immer» i£Unjdla-

my , defen goeden en nutten Dienft , om my noch pig rcrhtn^

meer te verftercken in mijne goeden afkeer van dit ddd

onbetaemlrjck quaed.

Defgelijcks dan oock, vervolghde VROLYCK- van den gc-

A E R T , om my beter t'onderrigten , wijl ick ronde- leerden En-

hjck beken , dat ik tot noch toe fjo veel quaeds in gelfchmah

de Schouwfpelen niet hebgefien : Terwelckeroorr 'J>OT*

faeck ick my dan oock, t'Amjlerdam zijnde, al fom-

tijds in defèlve.heb laten vinden.

Wel dan, feyde LEES-AERT, omditfcorf, maer Qvertuygin»

oock kloette mogen doen , enelck in fijn gemoed van d' onge-

t'overtuygcn van d'onteoorloftheyddeiSchou/feelen ootloftheyd

( infonderneyd foo alsfe nu gepleegd worden ) foo door R-ede-

iullen wy voor uytfenden de Redenen , dacr na dé Iien'

Getuygeriifftn. D' fer/?eisgenomê van ded'eerfle Vin

ders defèr Spelen , welcke zijn geweeft de Duyvcl, en -Eerfte reden

de HeyAenen. DeDiiyvel ,na'tgetuygenisderOud- om dat de

vaderen Ctemens ^4lexaridrinns , Tertullianus , Cypritt- Duyvelen

ttut, Arnobius, Laiïantius , Cyrilius , Chryfoftbomus

^tuguflinus en SalvianuS ; welcke de Schouwplaetfen

noemen Tempelen , Cjpellen Schooien des Satum ; de

Schouu>fpelen fijne Geftoelten, Offerbunden en Genat'gb-

««f.Even dit werd oock bekragtigd met Gefchiede-

niflcn. Tertullianus verhaeld , dat een Cbri/len Vi6m>

in fijnentijdineen Schfurvffel g^ende , en weer na!

Huyskeèrende, vandeDuyvelbefeten was. Ge-

vraegd zijnde, hoehy een Gelovig Chrifte» dus derf-

de aenvallen ? foo gaf hy tot antwoord : Hy had bil-

l hy haergevonden had in fijnen Tem-

fel, ehbeefïg.in fijnen Vienfl. Dus heeft de Duyvel dp

Schouwplaetfen , de Schouwfpelé., en degene diefe

bcfogtcn roor de fijne gereeckend.Wy lefen by F*-

Icrius Maximus in't i 1Soick, cnp.$. §.4. vaneenen

Vale/ÏHS , dat hy de gefondheyd fijner drie Kinderen

bcquam door de hulp fijner Huisgoden(Duyvelen .)
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De Duyvel

eyfcht

Schou«rfpc-

len , tot

Danckbaei-

tcyd.

Tegenwer-

pingh,

Dat al wat

deHcydc-

nca gevon

den hebben

deCbrifte-

ncn niet on -

gcoorloftis.

Kortlijck be

antwoord

t

Tweede Re

den , geno

men van 't

Eynd, waer

toe de

Schouwlpe-

len eerft zijn

ipgelteld.

Tot vergelding van defe weldaed hebben defe Hel-

fche Geeften van hem i,n fijnen Droom begeerd, dat

men Spelen fbu aenftellen; 't welck dan Valefius drie

•. jïagten na malkander heeft gedaen.om dat fijne drie

Kfnderen waren verloft geworden. Vaer na : De

Heydenen zijn d' eerfte Bedrijvers defer Scboittvfpelen

geweeft door ingeving des Duyvels, wiens Werck-

tuygen fy waren. Dit is foo bekend, dat niet verdcrs

daer van behoefd gefegd te worden.

Maer, viel VROLYCK*AERT hier in, de Heydeneit

hebben wel meer dingen gevonden . welcke daer-

om niet quaed , of voor Chriflenen , als Chriftencn on-

geoorloftzijh.

't Geenfe , antwoordede VROOM-AERT , hebben

uytgevonden door kraght dergemeene Gaven , halSt

van Godtoegevoegd, als Singen, Reeckenen,Schrij-

ven, Digtkonft, e. 1. v. is niet te verwerpen, nadien

fulcks een dienftigh en onfondiggebruyck heeft:

Maer wel al hare ydele fchaedlijcke Vonden , in

welckezijn ingegraven uytfteeckende blijcken van

haer verfoeylijck tieydcndom , gelijckin deSchotm>-

Jpelcn. Derhahen dan oock een reght Chrifteit een

grouwel daer van moet hebben ; al was'er geen an

dere Reden als defe: OmdatdeHe}><ie»e«defelve

hebben gevonden en gepleeghd. Sie Peuter», x 1 1 .

19. 30. i Theff. iv. !.£/>/>. iv. 1 7. 1 1.3. Hierom wa

ren d' oude Céi-/7?eKfMfoogantfchforgvuldiginfig

te wagten van alles wat uyt 't Heydendom was voort -

gekomen. Selfs 't dragen van een Lauwrier-Krans

verwerpt Tertullianus in een Cbriflen Befoldeting , om

even defe Reden. Maer dat nu LEES. AERT weer

voortgae.

De tweede Reden, vervolgde hy.is-genpmen van 't

eynd , waer toe de Schouivjpelen eerft zijn ingefteld ,

te weten , tot Eere , Dienden Verfoening der Duy-

vel-Goden; oock om hare gedagtenisplegtlijckte

vyeren. Dit getuygen onder de Heydenen felfs Plu-

tarchits , Dionyfas HjflicamaffeuS , réerius Maximus ,

T//« z./ww , HorrfttVff , c.fv. Ónder de Cbriftenen,

Ci.A.
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Cl. Alextiidrinus , Ttriullianus , Cyprianus, Hyroni-

mus , AuguKms , Lalïaittius , Caffiodorus , e. f. v. Is

dan 't Eynd deler Schouw/pelen lbo quacd geweeft, lb

tncetenfe van de Chriftetien t' eenemael vertoeyd

worden. Sie Levit. xv 1 1 1.30 £xo;i xxi 11.13. A&

xv,. io.

Datdefle)'(k»f»(bragtVROLYCK-AERThierte- Tegenwet-

gens in ) de Schoutffpelen hebben misbruyckt ter ee-

ren van hare Afgoden , is hare Sonde. Maer dit

haer Misbruyck belet niet , dat men defelveniet foa

mogen houden tot een ander en goed eynd.

'kSal.antwoordedeVnooM-AERT .hieropanti -

woorden met den Oudvader Tertulliantts : Alhoewel bruyck niet

goede en nuttige dingen , d' Afgoden toegeëigend pijnde , \\ cghneemd

nis Koopmanjchap en Talen aen Mercurins , Mufijchaen '' gcbruyck,

Afolio, CeneeskonftaenAfculapitt!, de IVijn aen Bac- ^eatnd7°°rd

chus ,'t Brood aenCeres, e- f. v. in''t gemeen van ons ten W0ordenvan

goeden gebrityckt mogen tverden , om dat haergebrttyck in Ttnatlumi,

figfelven noodwendig is ,foo mogen echter dis dingen nut -

tporden ae»gehoudin, Jfelcke rvy niet noodfaecklijck mw

tcngebrKyckexjiidienfcTiindeHeydeneHofiindereopent-

li jck tot voortzetting harer grouwelen ^ijn ingefield. Doe DC Toncel-

Jfjerby i Theff'. v. 22. Maer verders : Wanneer wer- fpelen nor-

den doch de Tooneelffelen tot een goed eynd ge- den n°yt t°t

bruyckt? 't Is een bedrieglijke Redenkavelingh , te "^'0^d

feggen : Sy kannen tot een goed eynd gebruyckt biuycÜt."

worden ; daerom laetfe ons houden. Beter lèyde

men : Om datfe ttt noch toe niet wel gebruyckt zijn,

lbo willen wy die tot noch toe niet voorgoed keu

ren , noch aenhouden.

Maer,hervattedeVROLYCK-AERT,fy£o»»«iver- Anderte-

beterd, en allbo tot een goedgebruyck en dienjtig eyndt genwerping

geftier d werden.

Van wie.vraegde VROOM-AERT.lbu doch fulcks Datfefou.

gefchieden ? De Vroome fullen 't niet doen, want die dtn konnen

lagen veel liever haren geheelen Ondergang. Van verbeterd

de Boo/> is 't immers niet te verwagten , want die worden ,,be-

onderhoudenfeeBbefbeckenfeomharevleefchlijc- anfwool<»-

kc Jullcn te vcrgcuocgen , . Pit qswcd is übdanig, dat ,if

bet
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1 tcgens CrfOOt Hlltorijcb d,en.

het niet kan verbeterd worden alsmetdesfèlfscf-

ittflè vern>oeflln}h. Neem van de Comedien weg de

dcrrelheyd, wulpsheyd.fotte klappernyen en rinde-

re onbefaemlfjckhcdèn , de Mcnlchen fullenfè dan

wel haeft niet meer befoecken: Wat verbetering is'ef

dan te verwagten van eènquaed, 't wclck êncke-

Jtüeteij lijckom't quaed behaeglijckis? Laet ons liever de

.t'eeneitiael Schoit/pelen t'eenemael veriaken, als een werek, be-

werdcn ver- yagt van de Duyvel , die de Verft dffes Werelds word

acu t, genoemd, job xi J. afi. s Eerft gepleegd van d' ow-

geloovige Heydenen , wetcke wandelden na d'eeuw

defèr wereld , na den Overften der magt des lughts,

Epb, ii. i. \ en aenfchoud van dertelelVereldlmgfii

meer liefhebbers derWelluftcn.als liefhebbers Godsj

a Tim. 111.4. Waer van de Speel-ltafoock werelJfoh

i" ; altijd met Wereldfche pragt , ydelheyd en der-

(f*. TirtüU. ttlheyd bekleed. Waerom dan oock TerlullUnut feet

éeJjicU. c. 4. wel fegd (a) : T>nt de Scbouwffeelen ^yn de pragt des

5. 6. 14. Vuyvels, dien n>y immers in onfen Doop hebben verfnekt.

»°}™tvM"- En Salviatius (bj : DatindeSchoutvlpeelcniseen^f-

lié> 6° valvan't Geloof , een vertaling Gods, een weerkeering

totdeDnyvel.DeDuyve!,vervo\gdhy,isindeSchoirn>-

fpeelen ; foo dat wie tot defdve&at , die verfaecht het

Gelo«f )'tfu Chrifti. Macrlaet ons nu hooren de der

de Reden , waerom de SchoitTvfpeelm ongeoorlofd en

dnbetaemlijck zijn voor een Chriflen.

Derde Re- Defc Vervolgde LEES-AERT , isgenoomen van

den , geno- 't gemeen Voorwierp , of de Stofdaerfe van fpreecken ,

men van 'c welcke ls,of vuyl><lertel, geyl, ofbloedig, tvreedentot

Voorwerp, wt&tyi. berpegendt; ofregt Heydenfcb en bfgodifch :

ofde Sio?' beftaende uit verfierde leuge»e»,vergefellchapt gaen

der Corne- de met veele GodslafleringenenEefpottingen,foo van

dien, den Godsdimll fclfi,als van de Godsdtenfiige Chriftenen .

Dat 't groötfte deel der Comedien, welcke hedens-

daegs worden gefpeeld , vuyl , gcyl , dertel enon-

eerbaer zijn , is fooopenbaer, dat d' onbefchaemd-

Welcke is *O"' fdft iulcks niet fal derven ontkennen. De mec-

vuyl, dertel, nighte der vertoonde en gedruckte Spuien fchreeu-

gcyl: . wen 't uyt. D' Oyrighevjcp derStadAmfterdam

(dacr
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( daer defè fware Sonde onder ons noch meeft ia

•fwanggaet) hebben 't fel fs bekend. Alle ligtvaerdig- xtüüdttüa

beydenydelbeyd (feggenfe inhaerPlaccaetdes Jaers derHcctcn

•i 614. tot onderhouding des Ruftdaghs) ijjimeeren- van Am- .

del de Stoffen der Schoun>fpcelen.Soodamg'w»s't doe al. fcrdam, dé-

Naderhand is 't noch feer wel verargerd. Kon de ienaeng«n-

Schoutvburg fpreken , fy fou uytbarften in een open

bare verfoeying defer onreynigheden. lek beroep

iny op 't gemoed vaneen yeder, welcke geweelt

zijn by dele t' famenkoppeling van ongeregtigbeyd ,en

«ngebandeiteoureynigbeyd , ofïe niet met den Heydeit' Sentca^e- .

fchen SentCA moeten feggen: Ickkoöm dertetder , ja tuygémsvan

'mreeder t' fiuys , als ick onder deMetifchenindeSchauw- hemiclvt;n»

ffelen beiigetveefl. Wil 't hare Tong ontkennen, 't Ge

weten fil haer Leugen-ftraffen. Èloedigeatvreedz.!^ Of bloedigh'

de meefte Toneel-fpclen ; daer door oock de Herten en wlce<* >

öpweckende tot Toorn ,Haet, Wraeck, endierge-

lijcke Boosheden, 't Voarrverf der Sfeelen en de

Spreecktvij/en zij n meeft Heydenfck en ^Ifgodifch, ver

nieuwende 't Heydetidom , voor lbo veel 't Heydendoin

is j daer 't in tegendeel by ons moeft vernietigd zijn.

jy onkuyfheyd der Hiydeiifcbe Gidenwerd voor den Hcydenfch

dag gehaeld. Ja fy werden aeengeroepen met een by- j"(-^ gfJ0 ;a:

na geduerig d Goden \ 6 Jufittr , d Hercules ! Daer God vertoónin-

foo uytdfuckelijck heeft bevolen , haren ngetn te niet gen, alsma-

te doen, DfW.xii.J. Wat is dit anders, als A'^Jgoden nieren van

ja Duyvclen, een Go^fj^toefchrij ven, wanneer men 'pteken.

h'aeraenrocpt, en by haerSweerd ; want men magh'

by niemand fweeren, als by dien, die de tvaeragtige

God is, Deut.x. 10. Wat is dit anders , als fpeelswijs

den Duyvelgeven 't geen den tenigen God behoord ?

Als de Naeai desHeerén misbruycken, wanneer men Be(-pot*t;ng^'

die de Duyvelen toepaft ? Waer toe dicnd dit alles , vanGoÜs-

als om de Mentenen meer en meer vanden regten' dienden .

Godsdienft te vervreemden , en hem de Heydenfcbe Godsdieh-

tnaaieren te doenaenibeten. Hofe GodsdienftenGods- fl'Se-

Jienjïige in de Schouwfpeelen , werden befpot , e,e-

lafterd , grouwelijckgelcholdenen fchimplijckten

toon geltcld , is maer al te veel bekend. Geheele

K Ktrck-
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Vondels Palaaudes ,ftaet als een getuyge voor 't oogh

van yeder. Dit hebben oock aengemerckt en bekend

de Heeren der Stad ^imfterdam , leggende in 't vóór

ren der Stad" gedagtePlaccaetdesJaers lói+.DatdoordeSatyrifcbe

Amftcidam en fchampere profooftcn , welcke fbmtijds onder de Come-

hier van feg- dien merden vermengd, d' tteahoorers der jelver verden

gen. gtbragt tot veraghting van Gods moord en de Dienaren

desfelvcn, als mede der Regeeringdefer Landen, e. f. v.

En waerlijck , hoe vroomer Chriften, hoe yveriget

Leeraer, hoe meer hy de boafe monden en Imacdvertoo*

Hingen deferfchendlijche Lieden onderworpen is.

•Dr',eK, ^ WK*, wierp VROLYCK-AERT hierin : Kortlijck

T™«- heb ick dit hier tegens te feggen: L Dat d' Afgoden

pingen alleen in boert en ffeelarijs werden aengeroefen. II. Dat

d' aenroepingen maer alleen werden gedaen by ma

nier van vertooning ; nietvandeSpeelcrsfelfs, maer

van deperfoonen , welcke fy verbeelden . III. Men gaet

indeücbouwfpeelen niet tegens byfondereliedenzen ,

maer tegens hare Gebreecken ; 't welck immers niet

onbehoorlijck, maernoodig is.

Korthickbc- >k gal oock maer kmtUjtk antwoorden , feyde

annvoort. VROOM-AERT. I. De H . Schrift weet van fulck een

verontfchuldigend onderfcheyd niet tuflchcn Jock

en Ernfl-, maer verbied in 't gemeen en t' eenemael

den naeat der afgoden in den mond te nemen , haeraen

Wederleg- te roepen, en by haer te fweeren. Indien dit onder

ging van fcheyd mogt gelden , lbo fou men onder dien deck-

d' eerfte , mantel ^1 de Geboden en Verboden Gods in btert en

rakende dé fi,wj„,,-.-j moKen verbreecken. 't Is voor den Sotals

van d aenn"g V ' faatdUJckbeyd te doen , ü&Salomn Frov. x. l? .

reepingder Soddanigc Heydenfche Goden in jock aan te roefen, is

Afgoden. voor de Chriftenen eenfaaerer Sonde , als 't is voor de

Heydenen, welcke fulcks in emft doen. Wantdefen

• t fchendljcken grouwel gefchied van d' eerfte tegens

van de twee- beter kennis , met voorbedagten raed. II. Even dit is

de , dat de Sonde der Speclers , datfe die vervloeckte dingen m

fulcks alleen hare ferfoonen ttytdrucken. Hoe is 'tmogelijck, on-

gefch.ied in belmtt te blijven , al» men vertttad denferfoon eens

ande-
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anderen,en daer in bedrijft de Sonde van dien^w/öo» ? den pcrfooa

Sal daerom een Deerne^ff» Heer zijn , om dadè, Kir- ran andere,

«w vertooncnde , de Hoerery van ^»w bedrijft ? 't Be-

taemd niet dat een Chriften-Menfch, die 't B«U <f«

levendigen Go<fr|moeft zijn , figh veranderd in de ge-

daente van een Dayvel-Qod. Geen onreynigheyd

moet onder ons genoemd worden, Epb.v. 3,4. veel

min dan nagebootfl. III. 'tlstenhoogften valfch, dat van de dei-

de Comcdiett niet tegens de ferfoonen gaen. Dedaeg- de, betref-

lijckfche ervarenheyd getuygd het tegendeel. Daer- "

enboven , niet flegts de Cebreecken werden beflraft ,

maer ièlfs de Deugden en gaw» van vroome Lieden

werden be/po(. Behalvendit, 't isditFolckjeonge-

oorloft fulcks te doen , i . Om dat het haer Jrnpt niet

is, deSondenvananderein'to/iotóaer, en dat noch

fp.ottelijck , met veele vergrooting , ten toon te ftellen i

of de Sondaers voor de gantfche Wereld fmadelijck

over te halen. i. OmdatdefeCo»»e<&<»<M!alderon- 'tVVelck

bequaemfthier toebevonden worden , zijnde mee- ^Xh

rendeel felver in ttllerley Ondeugden verfoopen. 3. Om volckje met

datfe fondigen in de manier harer beriffingh , als ge- voeghd.

fchiedende met toorn en verbolgentheyd, uyt eyge-

newraeckluft, niet tot verbetering, maer tot beffot-

ting,en om de fchande haers Naeftens te verbreyden.

4. Genomen , 't was haer geoorlofi, andere te ie-

riffen ; 't is haer echter niet geoorloft , andere te bf

ffotten.

De vierde Reden , vervolgde LEES-AERT , ïsgeno- Vierde Re-

men van de Manieren of Omftandigheden in 't Sfeelen ; „jTn van°de

welzijn ligtvaerdig , dertel , onkuyfch, enderhal- manieren

ven gantfch onbetacmlijck. Klaerlijck bliiekt dit en omftan-

uyt de ligtvaerdigheyd der Kltede*en,in defe Toneel- Hi^hc

fpelen gebruycklijck j waerlijck , Gewaeden , wek- ltl £ '

ke kragtig genoeg zijn, om een Hel van brandende

Luften t'ontfteecken in de Herten der Speelers en

Aenfchouwers. Klaerlijck blijckt dit uytdedertele

en 't hert tot onkuysheyd aenprickelende Vanffen. i

Uyt de geyle ontugtige Gefangm, welcke de ketelige iigtviet;|ij-

Luttcn der Mcnichen doen branden in onbetaem-

R z lijcke
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KJckebegeerten- U/1 de vtnrifftKtig der Vragten,Coo

dat de Mannen (ig vcrtoonen m Vrouwen Kleede-

ren ,een gröuwel voor Go</, Dm*, xx. f , Uyt de geyle

OmMjingen ; liefkoofende en oneerUre redenen der

fpcelendc perfoonen ; wae?; door dan veele der Aen-

fchouwers foodanigh verhit werden, datievandc

Scbotiivburx na 't Hoerbuys loopen.

Vijfde erf DC vijfle Reden is genomen rsri de fchaedlijckè

de" 'C wtrckjnge* , welcke dacr uyt en opvolgen ; als : Ön-

' nutte verquifting van veel tijd en geld ; verderving

»an goede Seeden , bcyde in de Speelefs en deToe-

kijckers, wijl oogen en ooren, hier door befmet/

en de herten tot oiïkuyfche kiften afgetrockcn wer

den.

Genomen wil , feyde VROOM-AERT , de Mand dit loogche-

vandefcha- nen , 't Gnpije fal't getuygen. D' onbefchamuheyd

werckingcn, ^^ ^a' in &S. &hen moeten bekennen , dat d' eerba-

" re Schaemt in defe Toneelfpeclcn op 't hoogde ge*

quetft , ja dickmael gantfch verlooren werd. Voorts

werd men hier door onbequaem gemaeckt tot Gods-

dieniïige oejfeningen. Hoe kan men, hoe derfd men voor

God verfchijnen , met een Hert , foodanig£Mrjm in

de Comedien , fbo afgevoerd tot anreynt bervegingeni

\v«lcl e daer pe Redenen behoorden immers-genoeg te zijn, ont

kominM yedcr Chr'flen K doen hd?ben een Afkeer en Srou'

volgen. wel van deTo»ef//fef/e», infonderheyd, wanneer

men 't geen hier maer in 'tkortalsroverlopendcr

wijs isgefcgd, breederenmet meeromftandighe-

den by fig felven koomd t'ovcrwegen.Maer gy hebt

oock gewag gemaeckt van de Getityreniffen der Oud-

vaderen. Laet ons oock ecnige van de voornaemftc

Getuygenif- der ftlver hooren.

fendezCon- De gedagte W'Aitm Trijme , antwoördedeLEEs-

cilientegens AERT, heeft by een vergaderd, 'k fcgg' nieffbra-

«Ie Schouw- roige, rnaer honderden van Getuygen , welcke

pc cn "' gefamentlijck de Tooneel-ffeeleit en Tooneeljfeelers

Als dat van verfoeyen en verbannen. Hoor maer alleen eenige

weynigc hier {preken. En voor eerft uyt de Conci-

fan dat van Elibtrinum , gehouden ontrent 't Jaer j oƒ

Csa-



'jgf ScfaJfaattet. £enome-

Can: LXIJ. Ittditu Scboiwfpetlers fitllengeloven , /«»

s>itf«f IPJ, rfrf'/è MX/Z hare Konflenfullenverfaken; eif

tljia aarden aengenoomen, dtafc tot defelve niet weder

om kieren. Indienfe fttlcks bejlaen te don, tegensdit

HtvtP, laetfe uyt de Kerck worden geworpen. En Ca

non LXVII- Wy gebieden, datgeenGeloovigeofCate-

chiyerende Vrouw een Tooneelfpeeler ten Man heb. Wie

fidcksdoet , werde gebannen, 't Concilium van Are-

laten, gehouden van 600. Biflchpppen in 't Jaer'<" Anno

314. heeft in den v. Canon aldus- Wnt belandde »'•*•

Scbotuvfpeelers , 't dunckt onseoed , baer ityt degemeen-

fcbap te bonden , foo lang fyfiucks plegen. 'tConcili-

um Africanum in 't Jaer4o8. fteldin denxcvi. Ca

non: Alle l'erfooncn van een qMdenXaem, als Schouw

fpeelers , moogen tot geene üefcbuldigingtvcrden toegela- .t ctnein„m

ten , als in hun fygene faeck. Noch meer als vccrtigh Afr\c*n»m,

andere Concilie» hebben gehad even 't klve gevoelen

van de Scbóurv-fpeelen. Dat van M/7<«f»,gchouden in 't Van MiUm.

Jaer 15-60. heeft aldus: Hier van \i\n de Magiflraten

oock te tvaerfchoHTven , dat de Comedie-fpeelers , Guy-

chelaers en diergelijck flag van Menfchen uyt haer Gebied

bannen. Doe hier by't NationaelSynodus der Gerefor

meerde, gehouden te Rochel in 't Jaer ifji. alwaer y

eendragtig defe twee Eefluyten zyn gemaeckt : .4//e 'l Nattonael

Vergaderingen fullen worden getvaerjchouwd, door hae- "°*

ft Kerckendienaers , ernfllijck te bcrifpcn alle Danfleryen,

Mommeryen en SchoiHffpeelen. 'tSalnietgeoorlofdyjn

aen eenige Chriftenen , die te doen, oftegentvaordicbte

yfjnin Comedien, Tragedien, ofSfeelen,'tlyopenbaeir

óf byfonder ; alsTfjndealtijdtveerfproocken, veroordeeld

tn onderdruckt by de Kerck j tvijlfe met haer (Iepen' t

verderfvan goede Zeeden : foornamentlijck als de H. (-;c|]OUjfn

Schrift daer werd verontheyligd ; welcke niet gegeven is te jxochel»

pmgefpeeld , maer om gepredicktteworden. Dans-mee- in 't Jaer '

flers ofdiet'faatenkoomenomteDitnflen, na datfe dik- 158*3.

mael venpaend ifjn daer van afte laten , behooren om

defe hare Hardneckigheyd gebannen te worden. Men lic

oock 't SynodHs vAn^4mjlerdamiïi't]a.er i^Sj. den

JIÏ. Artijckel. En dat van £d<jw in 't Jaer if8<5.den

JI. Artijkel. R. 3 La^t
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Getuygtnif- Lactons, feyde VROOM-AERT, nu oock hooren,

feo vvat d' Oudvadm van de Toontelffetlen hebben ge-

, Voeld.

Onder de menigte der oude Leeraers , ging LEES-

ÏCercken- AERT voort> fal ick alleen defe weynige uyttrec-

Leereerste- ^en- Aldus heeft Tkeofbilus Antiochems van de

gensdeCo- Schourvfpeelett gefchreven in 't Jaer 17 ƒ. Mcnfcben

medanten, gevesten t' ttenfchomoen , is ons verboden , of dat ay

aen /oodanige Moorden niet deelagtig tuierden. Noch

Als van f andere Schoittvfpeclen derven jv^fien, opdatanfeao-

nfi i «t gen niet wierden befmet , en onfe ooren niet infbogen d'on-

-, heyligt Oefungen , rvelcke men daer ffngd. Noch 't is

onsgeooriofd , der Goden en Menfchen Overfpeelen , die

dacrfoetliickgefpecldtt>orden,t'Mnbooren. Óntrenthet

Jacr 100- fchreef Tttullianus een geheel Boeck te-

gensdeSchomvffeelen; waer in hy onder veel ande

re oock defe woorden gebruyckt: De Cbriflenen va

ren hier in van de Heydtnen onderfcbeyden , datfe hare

Speelen vern>ierpen : Derbalven by , die dit mtrck(eec-

ken wegnam, /^verloochende een Chrifïen teyijn. Oa-

Van Mmuti- trent: 't Jaer 130. heeft geleefd Minutitu Felis , die

in fijne treflijcke T'famenfpraeck een Heydenfchett

Ctecilius invoerd, de C/w»/?f»e»beriiprndc, omdat-

fe niet tot de Schouwffeelen quamen. Waer op hy dan

Oftdvius voor de chriflenen aldus doet antwoorden :

Wy, die geagt werden ttyt onfe redenenen fchttemtc , ent-

houden ons met alle rcgbt vanuweUelluftenen/peelenj

trekkers oorfprong a>y veten van d' Afgoden te •%ju j e»

tvelcke rty vervloecken , altfcbaedlijckeAenlockfelentat

&[**&*»• Even foodanig hebben in d'eerfte 600 Ja-

noch andere ren na Chrifli Geboorte(in welcke de fienlijcke Kerk

Getuygen noch een reyne Maegd was ) van de Schouwfpeelen

tegens de geoordeeld , defelve verwerpende als vervloeckt,

Comedien, enonverdraeglijck onder de Cbriflenen, de treflijcke

Mannen ~4thenagor<ts , Tatianm , IrenttttHS , Clement

Alcxandrinus , Htppotitus, ZenoTeronenfis, Arnobius ,

In d' eer de La&antiiu , Eafebius , dtfar , Juliia Firmicus \ Hilarius,

(Soo. laren Gregarius, Na\ian^enKS , Ambrofius , Epiphanus , Se-

ai dulius, Chryfoflboms , cyriUia *4lcxandrimts , Tbeo-

" dntm.
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tegens Schouw- J. 0oneel.&en. * o 3

dwetus, Treffer, Caffiodorits , Fulgtntius,Greg»rius,

nevens veel meer andere, en onder defelveoock den

grooten Auguftitiu. Van 't Jaer Chrifti 600. tot op

't Jaer 1000. hebben'even'tfelvegedaen, Ifidortts Andere ge-

ftts, Stanitt, Vaknoua , Sedt, Vamafcetms , leclde M?n

nus, ^gtbttrdus , Pafcbalius Ratbertus , Ra- ?aee" '^

ï , Haymo , Kemigius , Caföodorus , en een groot t0t Op 't

getal andere. De Schrijvers tegens de Schouwlpe- Jaer 1000.

len van 't Jaer i ooo, tot op heden toe zrjn bynac on-

telbaer, en onnodig om hier genoemd te worden.

Defe weynige alleen onder de Gtrefirmttrdeiilick.

uytdrucken , Cémnm in Deut. 11. f. Gualthtrus Hom.

n. i» Nahum Eucerus , Martyr Simlerus, D<tmeus,Fo-

ItUMt , Amefius, Rivet, Tet'liingh,Voetius-

Waerlijck, fèyde VROLYCRiAERT ,'k moet be- vvcickc re-

kennen , dat ick de Schnttu'fpeclrn tot noch toe heb denen en

aengefien als een geöörlofde middelmatige faeck , petuygenir-

inimers als een faeck daer foo veel quaeds niet in ^.n

lagh;en heb derhalve defelve (bmti)ds bygewoond . zl)n

Dog 't geen hier voortgebragt is, brengd my tot an

dere gedagten. 'k MoettoeftaenidatdeRf</e»e»een

merklijk fvvaergewigt hebben , gefamentlijck met

eengroote nadrukbewijfende d'onbetaemlijckheyt

èerTooneelffttltn, infondcrheyd foo als defelve hè-

denfdaegs zijn. Ick kan niet loogchenen, uyt de t'ecnémael

Comedien altijd arger en gtargdert t' huys gekoomen vsrhard.ten

te zijn, als ick wel daer natoewasgegaen. Ja nog vollen t'o-

eenige dagen daer na lagen my degepleegde en ver- vertuyêclj>

toonde dertelheden geduerig in 't hoofd ; felfs wel

in 't Hert , reroorfakende daer in ongewoone be

wegingen. 'k Wil derhalven voortaen mïjnoogtmif-

tvenden , op datfe defe Ydelbcyd niet meer fien ; en

mijne voeten bedwingen, op datfe niet meer loo-

penop defen gevaerliickenweghna't Huysderon-

rcynigheyd.

En ja, eyja, liet fighVRooM-AERT hier hoorcn, Beueeglijk»

indien'er eenige vertroofting is inCkrifto, indien- cnernftige

'er eenige trooft is in de liefde , indien'er eenige ge- Aenfpiack.

mcenfchap is des Geeils , indien 'er eenige inner-

R 4
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lij cke bewegingen en ontfermingen zijn, foo ver

vuld hier in onfê en aller Vróome blijfchap, dat

'?>fu?i?C'1 ^ E7 moghd eens gefind zijn indefefaeckj»e*/öowrf

acn delf6 ouik eerwaerde Concilien , metfoo veel Befluyten van

Sonde, oude en nieuwe Gfdeformeerde Synoden ; metfoo veel

uy tftekende Oudvaderen , rAet/bo veel andere Godfali-

ge en geleerde Mannen ; Vermijdende van nu af de

bywqoning der Tooneelffeelen als bntndftoockers enge-

meene I'oedflersitllerfchitealijclt.heyd, gelijckfeTe«n/-

Befelve litnus npernd , in welcke de Vuyvel 'is : Soo dat de ge-

vpoitscn ne ) fpficfo t0t defe Speelw giten , 't GeloofJeftt Chrijli

ïnoeafbe- 'btrftecktii , gelijck Sahianas foo fyreeckt i enivaer

gaen. 'door men weer een Heyden werd , volgens 't oordeel van

*.

icn grost Laet ick &t daer noch by doen , vervolgde LEE*^

deelrieyrfsn- AERT: Indien de Chriflenen (ïgh niet laten bewegen

fcKe Philo- door de nu vcrhaelde?en>;goge redenen en ttenpenlijke

fopten, Hi- GetuygeniffenvatiChrifttn-Leeraers, foo fullen in 't

Vmen Poe- ÏMtfte Geri?f de H(J('e.''eJ! tegens haer opftaen , ende /

»en , haer befchamen in dien grooten Rekendagh. Eer?

groote menigte harer Philofophen, Gefchiedfchrij-

vers en Digtkonftenaers zijn doordeNatuerlijcke

kennis gedrongen gëweêft, tegens de Scboittvffeelen

te fpreken en te fchrijven; onder welcke gevonden

V nwelle WOI"den Socrates, flato, Laé'rtius , JEiianus, Cicero,

hiereenige Scneca , Flutarchus , 'ïfocrates, ^irijioteles , Gellius,

werden op- Tlinius , Macrobius , Sitllufüus , Tacitus , üumtilitintts >

geteld, Sueionius, J>robns, Halicamafleus , Livius, e. f- v. Al

der fel ver GetuygenifTenen redenen hierby te bren

gen, fou te langh vallen. VioCaffius£chr\]ft in fijfi

57. Boeck dit ter eeren van Keyfer Tiberius , dathy

de Comedlanten uyt Romen verbande , om datfe de

Vrouwsperlbonen befchaemd maeckten , en veel

Zijn door de oproeren veroorfaeckten. In tegendeel verhaeld hy

kragt der • infijn yp. Boeck, ter fchande van Caligula , dat fijn

waerhcydt overdadige'wulpsheyd de vérbannene weer inriep.

Cn A»""^»«J Marcelliws lib. 18. c. 9. i o. beftraft den

RoomfchenRaed, en 't gëmeene Volck , orii datle defe

Speciën Yóorftonden ; ea met meenigterr daer na toe

• * ' liepen.
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liepen. Selfsdien dertelen Poëet Ovidiia dtart. -<

mand lib. i. j. deremend.amor.lib.z.tyTriflJib.z.

verwerpt uytdruckélijk defe Toneel ofSchouwfpe-

len, om datfe alle bposheyd voortbrengen. D'oude T'?ensde

Lacedemoniers (loten alle Schouwfftelers uyt Sftrt», op f£%'*l?~

dat hare jonge Lieden niet verdorven, en hare Wette» Drijven

niet 4e//>°' fouden worden. Aenmerpklijck is 't geen

den Heydenfchen Valerius Maximus, Boeck. 2. caf. 6. _.

§. 7.*8.J».veri»add vzndeMajilitnfin. DefeStad, ,7
iegd hy , is een /forie Be^erjlerderT^t, wantfy "t

laet geeajjïns eenige Comedianten of 'tTooneelkoomm:

Wekkers Inhouden der Handelingen meeft Vrouwnfchen-

deryen begrijpen ; of dat de gtwoonte vanjulcks tefiett ,

pack niet name de vryheydder navolging. Vand'A<ie- <

nienfers fchrijft Platarchm , datfe defe Sfeelert in 't

eerftwelhoogh agteden, maer naderhand bernerc- En #Att,i-

Kende , hoe groote quaden daer uyt ontftonden , foo »«»ƒ«. rer-

nebbénfe ée'n Wet gemaeckt , dat niemand figh fou bo°den Co-

verftouten één ComedieKmakenofKffeelen. DeRo- mej!,iantcn

•'tneynen hebben al defe Sftelers onwaerdig geagt , om ^.Comedl-

tot eenige Getuygenis- geving toegelaten , of in deo

Staet tot eenig Ampt beroepen te worden. Themiflo-

cles maeckte «n W», dat geen Magiflwperfoo* Hwnagtin.

tot de Schoutvjfeelen lou mogen komen. Degroote dcfo Volks

Wijsgeer en Keyfer Mtrcus Aurelius was oock een bH'oude

groot vyandt van alle Comedianteu , Guychclaers en K"*fJ">e''-

Maekgecken. Genoegfaem toonde hy in eenen Brief

aen den Stadhouder iq Helleffonto een bliicklijk blijk

hier van. Seer geeftig een geeftrijck isfc , derhalven

fou ick u defelve wel verhalen , indien de lanjrhcydt

u met verdrietigh fou vallen.

Geenflins, feydedeHeer ADEL-AERT; ickbid u s«raerdï-

maecktfe ons deekgtigh. Want ick verfekere my , gen Bricf

dat van dien voortreflijcken Wijfcn niet anders als

wat aenmcrcklijcks fal voort gekomen zijn.

Wel aen dan , vervolgde LEES-AIRT , dufdanig

heeft ons Guevarra dien brief voorgefteld : Marcus Des Keyf«»

AureUus, Roomfch Keyfer, en H«ri»A>, wenfcht ^r"ui>"

tiLmhrio , Stadhouder in Wltlfwt, /veel geluck- '- -
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lek fend u hier nevens drie Schepen vol Schalk-nar

ren en Fratfen-meefters : Doch ick fcndcfe u niet al

t'farnen : Want indien ick u wou toefchicken al de

Schalcknarren , welcke hier binnen Romtn zijn, foo

wou ick alle Lande met haer befèttcn.Defèr Schalk -

narren Ampt alhier was , over de maeltijd allerier

inaW/c- acrdige » °°<* wel fomtijds grove Potfen voor den

fo,nt,t dag te brengen. Eenige pijpten op de Bruyloften ten

Dans. Sommige fongen aengename , maer oock ón-

reyne Liedekens voor de Huyfen ; onderhielden

dertele Comedieit en Schoutvfpeelen op de Plaetfen.

Noch andere digtedcn klaeglijcke Minnebrieven ,

Wclck hy of maeckten dwafe en argerlijcke Boecken van de

toefend drie Liefde. Ecnige gingen van 't eene Huys in 't andere

Schepen met Teljoorlecken. Andere dreven ligtvaérdige fcham-

ten'ën Pere fchirapwoorden , bêfpottingen en fchaedlijcke

Schalcknar- Opschriften , brengende goede eerlijcke Lieden aen

ren. malkander. Gy moet weten Lamberte, datfe hier

fècr veel Leerjongen» hebben gehadt. Want defe

Schalcknarren en Bootfemakers hebben onfe Jeugd

; foo geluckig afgerigt , en de Vifdputen hebben hare

leflên foo gefwind aengenoomen , dat deMeeflers

wel plaets konnen vinden in defe drie Schtptn , doch

Klagte over hare Navolgers fouden geen ruymte konnen hebben

dcyeelheydt in drie honderd Galeyen. 't Verwonder my , daer de

dcfovoUs Danier hooge Thoornen en Huyfen ter neer flaet;

vol eren ^aer ^e WMtroIntim de Bruggen weghnemen 5 daer

binnen &•- ^e R'if wijnftocken verderfd j daer d'^terdbeving

men. gantfche Steden vernield , daer d' ongefonAc Lugt de

Wijle Mannen weghneemd , waerom'er doch geen

Tefl voor handen is, om ons van defe Narren t'ont-

flten. O ongeluckige Stad Romen', indien wy u ey-

gentlijck willen acnfchouwen , en onderfoccken

Waettegcns wat a8ter u ftceckt , foofullen wy bevinden, dat gy

gtootge- ft61" gtoot gebreck hebt van dappere Hoofdliedcn , van

breek waj eerlijike RaedshecrcH , van regtvaerdi^e Regttrs , van

van dappere, getrouwe ^Imftelingen j maer een grooten overvlotdt

"üfclèn* vanfwwdfioMw, Guycbelaers, Bootfemakcrs, Schalk-

**rrt» en Pluymftrijckers. O Lambtrtt \ wat een

.... goo«



grooten Dienft foud gy de Goden doen ,wat een by- gc Mannen,

fonder nut de Stad Romen verfchaffen.indien gy voor

dele drie Schepen vol Schalknarren ons woud fenden

een eeuig Schip met vrijft lieden, 'k Heb van mijn Ie- oieluft

ven vele Narren gefien , en vele Sotternyen gehoord , heeftin

maer noyt is my grooter dwaesheyd voorgekomen, Narren , i»

als dat eenige voorname Heeren en ftatige perfonen 2s"cderiur

hier in Italien het voor hoogheyd en eere houden , fd&f "^

datfe Schalknarren in hare Huyfen hebben , en op

voeden, lek voor mijn deel hou hem voor een veel

grooter Narr , die een Schalknar onderhoud , als de

Schalknar feifs. Want de Nar fchiind verlïandigh te

zijn , nadien hy figh tot eenenverflandigen begeeft ,

maer de wijfe fchijnd een Vai-gelijck.wijlhy den

Nar aen figh treckt. Waerom foeckcn de Menfchen D'eene

dtvafc dingen , daer doch alles wat in de Wereldt is fchalk

tncktlt du>aeshcydt is ? Waerom foeckenwy Narren; maecktd'

daer doch alles wat wy fpreken en doen openbare nar- andeie'

rtry vertoond ? Waerom tragten wy na Guychelaert,

Sootfemakcrs en Fluymflrijckers , daer doch al onfe

moeyte en arbeyd niet anders is als valfchheyd en be

drog? Den eenen Schalck maeckt den anderen. ByByde goede

vroome lieden leerdmen rroomheyd s by de Kreu- wer^™n

pelen leerdmen hincken. Met de goede werd men f 'L, y
1111 . 11 ö f n r kreupdc

goed ; by de dronckene leerd menmypen. Boole leerdmen

redenen bederven goede 7.eeden. Guevarra Furftli- hiackcn.

cher Lufigarten und Wcckukr dritter thcil , pag. ifo.

En wederom . lek ban haer voor eeuwig uyt Romen, DC Kcyfer

niet fo feer om 't Bloed 't welkfegeftort, als om de Ver- band de Co-

flanden, welkefe •verkeerd hebben. Niet fo fecr ter oor- medUntcn

faeck van van veele Dooden , als om datfe meefters wa- J" GuJ^~

ren van •oeelerley Sotheden. Sonder eenige vergel ij c- ^"^1^

king zijn de Goden meer vertoornd en werd de Ge- 'tland.

meente meer befchadigd door de Kamerfpeelers en Kt-

merdanjjers, welcke de Verflandigc hate/ïnnenonltO'

ven , als door de Mnorlenaers , welcke de Men

fchen 't leven benemen. Gelijckde grootfteGaefis on

der alle Gaven, rijp, deftig en befadigd van finnen

te zijn, lbo magh oock niemand hem fogdanig te

zijn

1.
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zijn beroemen , die luft heeft in GüycMiye» , Tttvaes-

beden en Narrefotfen. Geloor my , gelijck d'eene

Vogel d'andere , 't eene Gediert 't ander , d' eene

verftandige d' andere bemindt en geerne vergefel- .

fckaP1' dat wen alfoo pockd'eeneNarfoeckt by

d' andere te zijn. Als nu, Lamberte, dele Comedi-

tuien, Schalcknarren en Eootjemakers in 't Eyland {ui

len plaets gegrepen hebben.foo fultgy haer vryheyd

geven, doch datfe hun gewoonbedrijf niet meer

oeffenen. Gy fu.lt hzcr dwingen tot den arbeyd, ende

Ker f™fi'& M™' als & haer tedi& vind. Want de

ieQ"gneyd is de Moeder van al de Gebreken en Ar-

gerniflèij , welcke qnder de Gemeente werden ge-

vonden. Wanneer dele ellendige Menfchen haren

belloorliicken Arbeydt verlieten en (d'onreght-

vaerdige ledigheyd aenvaerdende ) weer door

hare Sotjbedrijven veranderden in minder dan

menfchtn , foo foudenfe pfv nieuws beginnen op

te righten Schooien voor Ledigh-gangers. Geen

dingh njishaeghdt my lbo fèer in onfe Voorvade

ren , als datfe binnen Romen lbo een lange tyd liilck

een groot getal vanSpeelers hebben toegelaten. In 't

aio. Jaer na de Bouwing deler Stad wierden (in een

vreeflijcke Peft over Italieit) om de Gemeente wat te

verheugen , d' eerfle Totteelen gevonden , en aldereerft

de Kamerfpcelers , Comcdittnten , Bootfemakers en

Guychelaers vryheyd vergund. Is 't niet droevig te

^ooren, dat de gedagte Peft heeft geduerd twee,maer ,

de dolligheyd defer Sotterny-bedrijvers nu alreeds over

de 400. Jaren ? Na dat de voorfienigheyd der Goden

my in dele Wereld had gebragt , heb ick geen oitdien-

ftiger ding voor de Gemeente, geengoooterligtvaerdig-

*e^ voor ^e ügtvtterdige , geen arger vondvciordc

Ledighgangers , geen Onaengenamer vermaetklijckheyd

onder de Sterflijcke , gevonden , als die van Comedinn-

<«j , Bootfemaeckers , en Guychelaers. Guldenbocck

van 't Leven en deSendbrievendes KeyferMarci^ure-

Ui^Sritfti.fig.tyt. 'k Moet hierby doen, 't geen

^ invalt ergens geleien te hebben. Keyfer oftx-

VtKI ,
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•üius , die eerft dcfe Speciën feer yverigvoortfettcde, des Keyferf

heeft daer na veelc Speelers uyt Romen gebannen, ter <A»g.vjti

oorfaeck van de quaden , welcke daer uyt ontfton-

den. Eenen .Stephamu , dié de perfoon van een Room-

fcbe Matrone had vertoond, veroordeelde hy , om tot

driernaei toe gegeefleld te worden. Alsdefenfigh Aenden

nu voor den Keyfer beklaegde, dat andere Fielten Comediant

maer eens wierden geQagen , hy daerentegens ge- "t ""*'•

doemd was, om tot driemaden toe fulcks te moeten

lijden, foo gaf oftttvius Aitgttflus hem tot antwoord:

Eens fal men u geeflèlen wegens de fchande.welckc

gy de Roomfchè Vrouwen hebt aengedaen .Noch eens

om dat ghy dit hebt gepleegd in mijne tegenwoor-

digheyd. En dan noch eens om den tijd , welcke gy

d'aenfchouwers onnutlijck hebt doen verlieten.

Sceraengenaem, viel VROOM-AERT hierin.is my

geweeftditGefpreckvandeToo«e//j»e/e»;fchoon ick ^e °É

wel weet , dat het de Comeditnten , indienfe't felve stornwia-

gehoord hadden, feer qualijck fou behagen; die den.

oockwelmiffchien, niet de redenen weerleggen ,

maer hare Gal in eenig P«/^««/uytbraecken fouden ,

na hare oude heylloofe gewoonte ; waer aen men

fig echter gantfch niet te floten , maer alleen haer te

veraghten heeft. Maer laet ons nu den draed weer Onder foo-

aen een knoopendaeriè was afgebroken , en noch danige On-

wat fpreken van gevaèrlijcke Storm -winden, 't Is "cercn legt

feecker, dat de Duyvel in diergelijcke Onweerenop

fijne luymen legt , om de Menfchen , waer hy maer

kan, fchadetoe te voegen. Mogt het na fijnen wil

gaen , hy fou alles om verr' werpen , om ons onder

dePuynhopen te doen verfmooren ; wijl hy weet,

dat een onvaorftcne fchielijckf ttfmaeyitte veeier Men-

fchen hem een rijcken Oog/? in de Hel leverd. Wy

moeten derhalven onfeGoïten hoogftendancken, dopden,

dat in dienfwaren Biddtgfchen Storm wind, fooge-

weldigover ons uytgegaen , door welcke foo veelc

Daecken wegvlogen, en verfcheydene Gebouwen

om verr' vielen, echter foo gantfch weynige Mcn-

fcbenzijn befchadigd, en noch minder om 't leveö



170 Groot Hiftorifch
Bewaerin-

gen.

God is wel geraeckt. Dit is geweeft een Algemene Benntringb

6ew00"' ln des Hceren over ons. Maer indiergelijckcfwareon-

ongdweoc" gflegenthcden en verwoeftendc Onheylenpleegh

heden d'Almagtige wel eenige byfonder-onxmeenebUjcken

van fijne Ftderlijcke Hoede over eeaigebyfonderc fer-

foonen te laten fien. Gelijck wy dan oock hebben

Eenigeooir- gehoord in't voorigverhael , hoe hy in den Storm -

blijctlijciic wind t' Els 't Kindeken , in de Wieg leggende,'won-

Proevenvan deHijckbcwaerde, doe foo een groote fwaertte van

fijne fonder- Steenen even nevens 't felve neer viel. Daerenboven

is onfe Geheugenis noch niet vergeten, hocwon-

derbaerlijck fijne Voorfienigheyd eenonnofel Kind

fittende in fijn Kackftoeltje, bchoedede, midden

onder de groote Puynhopen van Delf,van welckc dit

arme Wiet een lange tijd was bedeckt geweeft , doe

de Krujd-thoorn defèrStad met lbo een geweldige

en verderflijcke Slag opfprongh ( in 't Jaer i6f4. )

God had een Balck bevelgegeven , om , in 't neerftor-

ten van'tHuys, figh even als een Gehemelt over dit

Kind uyt tebreyden; foo dat de Steenen , daer op val

lende , ter xijden afftuytcden. Als men nu eyndlijck

na 24. uyren daer by quam, foo vond men 't Ipeelen-

de met een ^tfftl in de band, enfoctlijckbgchendc

tegens de geene , welcke het wegnamen.

Even onder dit felve ellendie onheyl.feydeL.EES-

AERT , over de Stad De//"gefonden van den vertoorn

den God , waer door een groot deel defèr Plaets tot

verwoefting was geraeckt , overde4ooHuyfcn om

verr' geworpen , al d' andere befchadigd, omtrent

iioo. Menfchcn om 't leven gckomcn.en noch veel

meer gewond waren ; even ( fegg' ick ) onder dit

{ware oordeel des Meeren , heeft hy noch eenige andere

l'roeven van fijne Godlijckc Beivaering laten fien op

een wonderüjckc rvijs. Een taghtig-Jarig Man op fijn

Bed leggende, wierdna 36. uyren tijds levendig en

Acn eenige gefondgetrockenuythetgantlch overhoop gevalle-

K*nï|ere*J"cn ne Huys. Even 't felve gefchiededc aen een ander

ijcdcn i^oc'c'oud Mans-perfoon. Twee Tweelingen in de

Wieg leggende , en de Maeder vlack daer nevens fit

tende ,

ringen

Ontrent \>j

fondere pet

fooncn te

laten fien.

Gelijck te

Delfis ge

bleken in 't

opfpringen

des Kruyd-

toorns,
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tende , foo viel 't Huys boven haer Hoofd neer. Dé

gedaghte Moeder verpletterde ; doch de Kinderen

wierden 14. uyren daer na levendig en fonder eeni-

ge verfcering uyt de Wieg gehaeld.Seeckare Vrouw

lag vitr dagen lang onder den Inval van een groot

Huys, en wierd doe noch onbeledigd daer uyt ge- .,'

trocken. Thtatnun Europ*mnSchlederi,fatiendertheil,

Jol. 699. Ait\ma Verkoel van Stoet en Oorlog, dtrde

Deel ,fol. 1 108. Diergelijckegocdertierne Betvaerin- Andere

ringen Gods zijn oock gebleken in een feer verfchrick- dicrgelijcle

tijck Onweer over 't LandM«/?e», vicr-en-twintigh g°eaern«n.e

Jaren na den gedagten Storm over Els. Welcke din- be"«'nSen«

gen ick feer wel in gedagten heb behouden.om daer

uyt altijd aen te mercken , Gods Vaderlij ckc forgc

over ons; en hoe ons, alshy'tooghoveronswil Qver eeni

houden , niets met allen kan deeren. 'k Sal u alleen tyfondcre°

verhalen de voornaemfte byfonderheden der God- perfooncn:

lijcke Hotde, wijl 't vertellen dergeheelefaeck u mii-

fchien te lang fou vallen.

'k Bid u, viel de Heer ADEL-AERT hier in (en in Qe[,icecj,en

dit verloeck vergefelfchapten hem oockbeyded'an- in'verfchey-

dere) maeckons'tgantlcheftuckbekend,opdatw)r denegele-

foo wel mogten leeren ^rff/è» voor Godsverfcbrick- genheden.

lijcke oordeelen , als ons vertrooflen met fijn Vttderlijck

Offigt en kragtige Hoede.

Geerne was LEES-AERT haer tewil, en begon

derhalven aldus : Op den 14. der Ooghftmand des vreeflijcke

Jaers i^fp. ) als de Blixem de voorige nagt groote Onweer in

fchade gedaen had ) is tuflchen z. en ? . uyren 's na- Meiffen
• - • & ' - ..?ƒ.-- OVcr de Stad 

truys liethooren,

handen ware geweeft. Als dit nu over Freibergwas

gekomen , foo zijn da dickefrvarte Wolckentefietii een

geftooten, even als offe een Strijd met malkander Ha el^fe

hadden aengegacn. Ondertuflchen vielen in de ge- ne° van e"en

daghte Stad , en een Mijl weghs daer rondom , leer byfqndete

vreeflijcke Hagelfteenen ,ieenige foo groot als Gaafen- grootte:

fymaeaviyflttt. Eenederfelvcrwicrdgewoogen, .

en
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én bevonden vier ponden tfiin een'vierendeel fwacr

tö/elckcaen tezijn. Defen Hagtldecd in de Slad freibtrg endster

èayfenen rondom fee? groote fchade, foö aen Verifter-glafen,

5ceftc!i, , Daecken, akVeïdvfügten. Meerals looööo.Tege-

doen len wierden'cr door inftucken geflagen. Voorde

Stad op 't Veld waren veele Arbeyders , welckè daèr

van getroffen en feïr befchadigd zijn geworden .De

Paerdensen Koeyefï ontfi'ngen 'er groote Buylen

door. V»gclen , Hoenderen en Ganfen wierdén'er

van dood gefljgen; doch geen Menfch verloor 't le

vert. Op den Acker eens Burgers waren twintigH

, Daglooners, oni den Haver in te famelen. Onder

lijckea defelve was oock een Boeren-Schout ; die, als de gè-

Vloefkcrop dagte Hagelfteenen begoridertophaerte vallen,fcy-

't Veld zijn- de: Nukoontd deDttyvelligchaemlijck.. Daerenbovert

fle> ' wierp'hy noch andere groüwlijckeVloeckwoorden

. • i . üyt , in 't aenhooren van al d'andere Arbeyders, A i#

Werd door hy nu een Gerve op fijn Hoofd had gelégd, om de»

defclve felve wegh t; dragen, foo heeft de Wind hem oni

VCrr> SeworPen > en weeropgeftaen zijnde t foo trof

een groofg Hagelfteen hem in den rieck j waèr van'

hy andermael ter aerden viel. Hy worfteldéweef

over eynd , efl quam by (ijne Medgelèllen ; welckè

Macr blijft hem beftrafteden over fijne heylloojé J'totcien ; doch

echtcrnoch hypaftcde weynig op hare redenen Even ter felveï

in t Leven. tjj,j floegjj een andere Hagelfteen , grooter als een

Hoender-Ey, hem tegens 't Voorhoofd, fbodat'er

een groote menigte bloeds uytlprong. Doe leerde

hy bidden. De wonde was vry fwaer; want 'tgaet

nu (fegdonfe Schrijver) inde vijfde week, datde

' ei r. Wond-Artz met hem beefie; is geweeft , en noch is
t Selvp On- i . f „ ,°„ P, r
ftreerteNe. by niet genefen. By ons ( k fal fijne woorden gc-

dtr-'Bi- bruycken) namentlijck te Neder-Boiritfch, zijndöe-

hitfck. maels maer weynig Hagelfteenen gevallen: Doch

even in 't fèlve geweldig Omven ovtï freib.rg Jagh

men ontrent de Middag den Hemel gantfch vyerig ƒ

- tncenvyerigeStMelqu3.m van de gedagte Stad over-

Jicydra^êen *rec'ccnna BoMifch -, foo dat veele, die fulks van

«ycrige " verre fagen, meenden.dat dele Plaets in brand ftond;'

s'traef. derhal-
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derhalven t'eenemael rafchrickt na de Kerck lie

pen , en de Kloek trocken. Uyt defcvytri&e Strad

öntftond eenfeergrw/f Wind, welcke ontrent thien w t

Ploegwendingen aghter 't Dorp neerviel; werpende cen fe„ vet_

cerft twee groote Boomen ter aerden, endcftoppe- ichricklijc-

len der afgemaeyde Vrugten 't onderftc boven keè- ke\\'ind

rende; waer van te^ehjckeenRoockenvyerigcn 1<oom<''

damp opging. Vervolgens trock defe (HWj^gtna 'P

Dorp toe, uytroyende al de üoowe» dacjiè voorby

fchoot, enderfelver Loofverféngendc, even als of'er

een brandende vlam ware doorgegacn. Seeckerc

Steent Muer , gelegen aendeVee-wegh, wiérdter

hoogte van twee Ellen afgeworpen, en d'eene Steen

hier, d 'andere daer vervoerd. Ondertuflchen quam

eenen Melchior Ortes met een Voeder Hoy daer aen rij - V™*™'

,, .. ,. o .,,.,.... . -f , ' «erckmgh

den ; lag dien verfchricklijckenn'iwa van vcrr aen- defcs\\inds

komen; vertrouwde fig niet lijnen weg te vervol- aen een Wa

gen; maeckte derhalven de Paerdé los, lictfe loopen, gen met

en kroop onderde Wagen. Doch defe Buy nacrde- Hoy.

rende, deed deftlve tweemael om en om wente

len, en de Radeivn weerovercyndftacn, fonder

dat dien Man yets quaeds hier door bejegende.alleen

liet hy fig beduncken , dat een gantfch tf8»<fe lugtof

hem was gevallen. Als nu defe Storm-rviniasn de ^enver.

hoogte van 't Dorp quam (de Huyfen ftaen hier ge- fchcydcne

lijck als in een Dal ) £bo was defelve benedenwaerts Boomen in

•tiyerig ; boven als een roockenden T><tmb ; dies de Men- een Boom-

fchen hier n iet anders dagten, of alles fou verbrand Sacili-

zijn geworden. Dit was veel verfchricklijcker te

lien, als men 't fou konnen befchrijven. Hier na viel
de Wind plotfelijck en feer vreeflijck in 't Dal neer: ^°mf^seer

heeft aldaer in den Boomgaerdvan Gregorius Tint- veiTengui-

merntitn, gelegen onder aen denBergh , de bladeren de,

van negen Boomen t'eenemael verlengd , even als

offe verdord waren" geweeft. Meer als 300. Hop-

ftockcn wierden om verr' gefmeten , en de Hop ge- £•*

lijck als verbrand. Alle Betuyningen en Planckcn

wierden weggevoerd. Ondertuflchen draeyde defe Andere feet

Dwerlvvind figh door malkander 5 fteeg na boven , ven'van

S viel
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viel fchielijck weer neer, en wierp in den felven

Boomgaerd 40. volwaflene Ooft-bootnen met de

ganffchc Wortelen uyt d'-Aerde ; fommige door een

geward , andere verr' daer vaa.daengefraeeten. Een

Appelboom wierd van aghter cfen Berguytgeruckt ,

en iès-en- 1negentig fchreeden wegs van fijne plaets

necrgebonfd. Andere vond merrgantfch aen Spaen

deren geflagen. Een gtoott bttrit Steen, wegende

ontrent 900 ponden, nevens een Appelboom in

d' Aerdè leggende , foo datfe maer een weynig bo

ven defelwe uytftack, was van de Wortelen des ge -

dagten Booms omwafiên . en daer mee gelijck als

vereenigd. Defe Steen f'famen met den Room, wierd

van de WiWop een ichricklijcke wijs uyt degrond

geligt, en negen , de Boom veerthien fchreden wegs

van fijne plaets geworpen. Terwijl nu greep defc

geWeldige Onftuymigheyd de Huyfen aen. Vier

weigebouwde Boeren-wooningen in 't Dal wierden

met Schueren en Stallen gantfch van malkander ge-

ruckt, en in ftucken geflagen. Öaecken, Stroy, Hoy,

Koorn, Huysraed, Bedden.Hoofdkuflèns.DeeckenSf

Kleederen , Stoelen j Buneken en Vaeten wierden

me&genomen,en door de lugt weggevoerd) welcke

dingen men naderhand ten dcelen weer vond ijl. .'t

Tborandifchc Bofcb , byna anderhalve Diiytfckt.Miji

wegs daer van daen. 't Huys van den gedagten Gre-

garuu Timmerman wierd. naet alles wat'er aen was

gantich verbroken. De ftucken Houts vlogen fcep

gevaerlijck gintfch en herwaerts. D'efipe^Se.haer-

deur wierd in de lugt opgenomen , enno.ytweerge-

vonden. Thien Voederen van fijn Hóy wierdea,

weghgevoerd i defgelijcks twee Voederen G^rft,

waer van hy daer na wel ycts weervond > doch

gintfch uytgeflagen, enfbndereenigGraen, even

als ot 't gedorfcht ware gewecft. Sij ne Schoonmoe

der , eenVrouw van ontrent 80. Jaren , defè onftuy-

migheyd vernemende , liepnadeBeeften-Stal.om

de deuren toe te doen. Ondcrtuflchcn wierp de

Wind 'c Dack en 't Spar werck boven liaer hoofJ •>.,

doch'
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doch noch haer-noch de Becften iseenighleedge- jige vrouw

fófiiefl: "Daer was niemand anders t' huys als de ge- en een

dagïé Oude, en deDieivftmaeghd^widckelaetitc Dien{*:

't Vee rtiölck. Defe, gaatfch verfchrickt,liep na.den maeShd-

Bóorrigaerd; alwaer fraer niet quaeds bejegende.hoe

weeftijck oock de Wint met de Boomen te werck

ging1. Een Sey/e» wierd uyt'tHuysvandcfeaQre- Seldfaqm-

goïius genomen , en over al d' andere Huyfen en heyd.

hooge Boomen henen gevoerd. Naderhand vond: * ,t'b7

ménfe fteecken in 't huysdack van Ftuten Stbsaeit .,

zïö. fchreden daer van daen. 't Muys van M««f»

LehtaaH( 't welck hy huerde van den meer-geno?m- . .

den GTegorius ) wierd t'eenemael neergeftort. Doe

fijne Huysvrouw dit geweldig geraes eerft in de Andereacn-

Baomen vernam , fboliepfe met hare Dienftrmegd Hoede des

en vier Kinderen inde Keucken, fettede figh neer Heeten,

io een hoeck nevens de Deur, enftyde: fabiieve

Kinderen ! me» heeft ons dichnttel gepnJickt vanden

Jongbften dagh , doch wy hebben 't aayt re^t ter hertea

genomen; mun nu werden n>y 't gereaer. Daer opbe- o r ^
gönle met hare Kinderen vyerigtcjjjdden. .Onder- kcr"Meóedtfr

wijl ruckteds W'mA'l Dack vnn 't Huysweg j wierp en vier hare*

de Schoorfteen ter aerden,gelijck oock de Soldering Kintleien,

der Keucken , met Poften , Balcfcen , enaUes wat'cr

aehwas. Dit veroorfaeckte een fèer vreeflijckge-

kracck. De Plancken en fware ftucken Houts vloo-

genover al héènen, en flotegentegens de grond neer j x

behalven alleen aen den hoeck , daer de Moedermet Tertijdils

hare Kindefen neergeknield.lag -, ernftigtot Go<ibid- hacihuys

deiïde. De Sparren, Poften,.Vlancké en 'tanderHout- t ecnemael

werck van 't Dack, boven hare. Hoofden neerUor- mftott*ds-

rende, zijn (door een wonderlijckebefchicking des

Almaghtigen) ter deferpkets aen een Dwarsbalk

blijven hangen , fonder yemand van dele te befqhji-

digen. Als nu de Duyvelt'Huysniethadkonnen

doen vallen op dcfc Vrouw en have Kindeten ( ick

gébcuyck de woorden mijns Schrijvers ).foo nam.hy

. een ftercke , fwar» nieuwe Sfan' uyt de Sekser van

GregortM Timmerman , lang 1 4. E! Icn ; voerde defcl- . ,- • .

Sa- W
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Bewae-

ringen.

en' ander

eeval.

Enoockter- ye, door de Wind, regt door een Venfter, ftaende

ftond daer juvfl. tcgcns over de gedagte Vrouw en hare Kinde

ren • en fou hacr ontwi) Öèlbaer de dood hebben ver-

oorfaeckt. Maer gelijck de Htere haer kortste voo-

ren in noch grooter gevaer had behouden, doe 't

gantfche Huys boven haer hoofd inviel.foo heeft hy

oock hier haer bewaerd , doende , dat de Sptrr' niet

na haer, maer op d' andere zijde na de Kagchel-oven

' fchoot, en delelve verbrack. Aen de kant van de

Sloot voor dit Huys wierden veel' Eyeken e n andere

Boomen ontworteld en midden door van een ge -

fcheurd. Een groote Linde, twee vademendick,

wierd beroofd van al fijne Tacken en dengantfchen

Top; voorts tot beneden toe regt midden doorge-

' kloofd 5 't welck fonder f-:hrick en verwonderingh

niet kon gefien worden. Aen d' andere zijde des

Waters wierd de Woning van Fitter Gerber,met Stal,

Schuer eu Cackhuys t'eenemael overhoop gewor

pen j foo dat'er niets , als alleen de Keuckcn bleef

ftaen. Van de Schuer wierd Dack , Spanwerck en

Beivaeringh alles weg genomen ; de Mueren ter aerden gcftort >

en alles deerlijcktoegefteld; doch aen 't daer inleg-

gende Graengefchiedede niet de minfte fchade ; al-

Jj.en wiercjen j . Voederen Stroo daer van weghge-

voerd. Seeckcre Vrouw , Toor hem arbeydende ,

ftaende nevens de Huysdeur aen de Muer , wierd van

Hout , Steen en Leem overvallen i oock fèer hard

Van een Ar- daer van gedruckt. Sy ftond tot d' Oxelen toe in de-

bcydfter, ftnPuynhoop, en had daer in moeten verfticken ,

Man ,Vrcuw jn(jjen mgn haer niette hulp waergekomsn. Geen.

en Kneêms. ^^^^Qntfingfc ? a]s jat de Gordel om haer

Ligchaem in ilucken brack, en onder haeroogen,

't Vel een weynig was afgcfchaefd. De Man met fij -

ne Huysvrouw en Kncghten wierden deigelijcks

overftelpt, doch zijn ook fonder fchade daer van ge

komen. De feldfaemheden, ontrent de verbreecking

en verwerping der Boomen, zijn ontelbaer. Een

Appelboom wierd uyt den Boomgaerd van den gc-

en4o.fducdcndaer
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yan daen weggeworp.cn , achter 't Huys vanZochard een Appel-

Eehmer; alwacr hy in de Schoorfleen wierd gefrho- boom.

ten, foo dat hy in defelve bleef fteecken, met de

Wortel bpvenwaerts gekeerd, 't Huys eener Weduw

wierd t'eenemacl verbroocken , met Schuer , Stal ,

Packhuys , en alles wat'er aen behoorde , behalven

ttn ««/j; ftrtrrck, 't welck noch bleef ftaen. Even Byfondere

ter fel ver tijd was de Knegt in de Schuer, om Koorn bewacrin^h

in een Sack te doen , en na de Molen te dragen. Hy ecnsKnegts.

wierd geroepen, ornfpoedig indeKcucken tekq-

men , wijl elck daer boven maten fecr bevreefd was.

Dit diende hem tot een groot geluck. Want nauw-

lijcks had hy fijnen voet over den Dorpel der gedag-

te Schuer gefet, wanneer de Winddefelveaghter f

hem omwierp. Even voor 't felve Huys heeft dit "„J^f.

Onweer een Wtttn opgenomen , hoog door de Lugt Cens wlg|n.

heenen gevoerd , en 85-, fchreeden daer van daen

voor de woon ing van Gregorius Timmerman in 't Wa

ter geworpen , by den Tronck eener afgebroockcne

Linde , foo dat de Raederen in ftucken fprongen, en

d' Afch gebroken wierd." Als nu dele Storm aen de

rei(terband aldus was doorgegaan , foo heeftfc figh

piotfelijck na de Hacker gewend. Eenen PieterGri-

mer had nu voor twee Jaren een nieuw Huys ge- Gedenck-

bouwd, ftaende een Acker lengte van 't Dorp af. rd'*

Als hy nu de(è Onftuymigheyd van verr' fagaenko-

ihen, liep hy met fijne Huysvrouwen vijfkleyne

Kinderen in de Keucken, daer&gefamentlijckin

een hoecfc kropen , fcer bevreefd zijnde. Ondertut

fëhen viel de grouwlijcke Wind op 't Huys aen,ruck-

tèaltó, wat over de gedagte Keucken was, over

hoop, met Deuren, Venfteren, en den Oven. De

Vader, fig in een bovematen groten angft bevinden-

de.breydedè fijne armen en g^ntfche Ligchaem over y; jfkie

fijne Kinderen uyt. Defgefij cks deed oock de Moe- Kinderen,

der. Van 't: gekeele Gtbouto is niets met allen ftacndc

gebleven als Meende kleine nijw/f.daer defèperfoo-

nen fheten; zijnde f. -voeten lang , en even foo breed.

De BaTckeiljSparrcn.Poften , gelijck oock 't ganrfchc

S j Dack,
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Dack , heeft men naderhand {eer verr' in 't Bofch

pit alles vinden leggen. Den hoeck van de K.eucken tege'ps

VcrrigteJe 't Noordenj daer dcfé Lieden by malkander waren,

de wind m js noch lang daer nablijven ftaen , tot een getuysp-

""n als ü nis defei- wonderlijcke bewaering des Heeren. DeTje ,

eens uyrs en noc^ vee\ meei andere feldfaemheden , wierden

verigt in minder als 't vierde deel eens uyrs. Doe

wierd den Hemel ganti'ch helder; de Son 'begon

lieflijck te ichijnen ,- en men fag een fèer fchoonen

Regenboog in de Lugt. ~4.MujcidusvondesTenjfels

Tyranney , magt und.gen>alt , litt. D. 6-

Seven Berg- Eer wy , begon VROYCK-AERThier.noch fchey-

Jicdenin den van de wonderl ij cke bewaringen onder, en red

den Eerg by dingen «jt gevaerlijcke Ncer/?oHïMge», moer ick dit

ïlflcbenge- vo]gen(je jaer [,y doenj Qp den vierentwintigften

jaen zijnd:, dag jer Sprockelmaenddes Jaers i ƒƒƒ. zijneenigc

Berglieden, t'iamen feven in getal, wekkers Na

men in 't tverckboeck ftaen aangetekend , 's morgens

- vroeg gegaen in den Berg t' Eijlebtn. Alsfe.nunoch

nauwlijcks een half uyr aen den arbeyd waren ge-

weeft, is de Groef aghterhaeringeftort, en heeft

te werken1,™ haer foodanig bedompeld , datje vergeten moeiten

wejtdenvan weer na Huys te keeren : Waer over hare Vrouwen,

d'aerdeo- als de nagt nuwasaengekomen , fighniet wey.hig

verftelpt , bekommerden. Sy maeckten fulcks hare Gebueren ,

Vrienden , en eyndlijckoockdeGe/ÏPOor«f bekend ,

vragende dele laetfte^ wacrom hare Mannen niet

ibo welt'huysquamenals-d'andere, die nu al voor

Zijnde bene- lang van haren arbeyd waren weergekeerd. Ecnige

dcn« aerts gaven haer tot antwoord:Datfe miflcliien.om voor-

va^i^'Iad- clcel te ^ocn ' dien naSt over w'lden wcrckcn ; gc-

ders. lijckdat wel fomtijds gebeurde. De volgende mor

gen, zijnde den 15-. der gedagte Macnd , hebben-

fè eenige perfoonen na den Berg gefondcn, om te

Verfcheydc- fjer]) hoe't mct de gcmiftede geiteld mogt zijn. De-

werPdeen un- fe ' den «'"gangen Jt gat geflopt fiende, hebben

gcfonden, den felven geopend , en vonden daer de Kleeren der

om na haer Bergwerckers hangen ; waer over fy vooreenigh

onheyl bcgonden te vrefen. Sy riepen derhalven ,

luy-
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luyde genoeg in 't Hol , 't welck de lengte van 17.

Ladders diep was , doeh kregen geen antwoord;

konden oock niemand gewaerwerden. Térdeefer

ooriaeck keerdenfe rrtètgroote bekommering weer

ria deiStad; daerfe de Gefaotrne bekend maeckten

'"tgeenfegefien hadden: Met byvoeging, datfe niet Doch vrage.

anders konden vermoeden, ofde Groeiwas ten dee- I0gs :

Jen aghter haer ingeftort. Tegelijek veribcckende ,

tfot doch terftond orde rriogt gefield worden , om 't

* Hol weer t'openen , opdatfe, dood of levendig.daer VVacr op

J uyt getrocken wierded. Straks fond men al de Berg- «eer andere

- vcrftandige, fóo veel'er van defelve in haeftby een werden af-

te krijgen waren, derwaerts ; welcke 's middags gevaetdigd,

tentwee uyren met allevlijtbegondent'arbeyden.

ïtf 't eerft kon men geen light brandende houden ,

" waer door 't werck niet weynig wierd verhinderd, ««f * ^_

ïyndlijk evenwel hebbenfe doorGodlijckebyftand, bcydeden ,

defe fwarigheyd overwonnen , en fijn met d' uyter-

fte neerftigheyd in hun voornemen voortgevaren :

'- Too dat de gene , welcke noch levendig beneden in Dlteyn<1.

-^efiffi diepe» Kuyl waren, fulcks gewaerwierden .lijcfcnae

-'' en daer op door een groot gebons en getier te drie dagtn

'kennen gaven , dat het methaernochnietgedaen Icvendigh

r was. Ondertuffchen wierd in alle Predicatieri ern- gevonden,

ftig voor haer gebeden . Op den 16. 's avonds ontrent

ten 4. uyren kreegmen'tHolgantfchopen; waer

' ofrd'efe levendig-begravene d' een voor d' apder na

met eenTouw wierden uitgetrocken uyt defe diefte, En opge.

'' waer in fydnegttntfche dagen en ttféekoudemnter/che —-i—«
 

, - i, V3I1 ' i*J JL^L

.>„, ,-., ange tijd ontrent 1 1° • f»e"ien diepte.

1 diep onder d' aerde hadden geweeft , gamfch naecht ,

fonder oock nyt gefitten, maer gedueriggelegen te heb

ben. Honfdorfii und Stiermii Hiflorïen und Exemfel-

bitcb ttber de Zehen Gebote» Gottes erfler tbeilfol. 4f8.

b. Maer, vervolgde VROLYCK-AERT.figh keeren-.

de naLEEs-AERT.geefgyonsnuoockeenigVoor-

' ' beeld , van jpondtrliitke Betearingen in Schiptrreitck, op

' c?_ § 4 dat
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'1S' Fe<^ra ^errtl"0 een s"u><<*erd uamdi

Moet figh

daer feer el

lendig be

helpen den

VVcrdten

eymfc diens

tijcis , van

een aiiiier

Schipbreuk

cdeden heb-

bendeper-

foon befugt,

ebbcnde,

°

In alleen

acncen
•woeftEy-

lantgeko-

menzijndc,

dat wy alfqo hier van alles wat inoghten hebben;

Veele dêrfelver , antwoordede deffcn , zijn té

vinden in verfcheydene Reysbefchrijvingen , in on»

eval vaar»

kend niet;

'1S' Fe<^ra ^errtl"0' een sl"u><}<*erd, quamdigt by de;

Haven van Hitvane Schipbreuck te lijden , doch red-

dede figh noch door fwemmen, en geraeckte alfoo

aen een wotfl Eylandt, naderhand van hem Stntno

genoemd. Hier vond hy noch Hout, noch Kruyden,

noch eenigi levens-middelen ; en alibo bragt hy d'eer-

ftenagt fijner elende door involkomeneeenfaemheyd

en jamntcrlijcke tranen, 's Morgens vond hyeenige

Moflelen en Krabben. Kortsdaernawierdhy fom-

mige Schildpadden gewaer, welcke hy met fijn

Mes (hem maer alleen uytdefe Schipbreuck o.'er-

gebleven) flagtede; 't bloed dronck , en'tvleefch

in de Son gaer maeckte. In de Schelpen verfimelde

hy 't Water des Regens , én geneerde, of veel meer

verlengde alfoo fijn ellendigh leven in de hoogde

armoede. Hy vond by geluck eenigc Vyerfteenen,

maeckte fijn Hembd tot fnafèn, en floeg foo langh

tot dathy Vyerkrcegh , 't welckhy doe voorts on-

4erhield , door middel van eenige Planckeij des

verbrokenen Schips, en 't Grad vanfommigeVü-

Ichen. Van de Schelpen des Schildpadden maeckte

hyfigh eenkleyn Verdeck , om daer onder te mo

gen fchuylen. Binnen i. Maenden tijdswaren alle

Jijne Klederen vergaer. , wegens de fware regenen en

ftmke Sonntfchijn ; foo dat hy figh t' eenemael naeckt

bevond. Hy maeckte daeglijcks wel een grooten

Roock, doch daer quamen geen Schepen voorby, '

om dit Teken te fien. In ioo'lanigen ftaet bleet hy

driegatitfchc Jaren;jn welke tijd hy over fijn ligcbaent

foo hayrig wierd als een Bef r.Sijnen Baerd hing hem i

tot o de Buyck. Op fekeren avond , terwijl hy
,- / n r- ir- „r i m t ••

meende gantich alleen in.defe Wereldftreektezijn,

quam een ander Mans -perfoon by hem , die evea de '

voorige naght aen aen anderen Hoeck defes Ey land;

 

Schip-



Schi'pbreuck hadgeleden, endenroocfcgefieiïheb-

bende, daeropwasaengegaen. Hywitrd niet min- *>*

der over den ruygen Se«vz«o,ik Serrnnó over hem ver-

fchrickt. Yedèr fag den anderen voor een boofe Gteft

JWtt » ren derhalven begon &mtir« te roepen : #«re

i/Se/» Cbrifte ! behoed myvoor de booft vyand^ Mijn

Broeder , antwoordede d&nieuwgekomene , vlie

doch voor my niet weg , want ick benoockcen

Ckriflen, cnveelligt door een evengel ij ck ongeval, Grootc

als gy, hier henen geraeckt. Op dat hy hem rtU bacfdhej""

gelbofmogt geven , foo fprack hy de XII. ^nijcke- defcr beydc.

6» dis Cbrifteltjtkcn Geloofs. Hierop maecktendefè

Vriendfchap ; en vertrooftcdeniïghinhaer

pngemack met de hoop , dat God haer eens verlojiittg

ibu toefenden. Ondertuflchen fpijiigde.SoTWJO fij

nen Gxft foo goed als hy kon. Al wat eenigfinskon

branden fbghtenfe t'iaem, om haer.Vyert'onder- Doch f

houoen; als haer nodig zijnde tot verfcheydene din- ma! en ter

gen. Maer vermits den eenen den anderen niet on- ftond

derworpen wou zijn , foorefen dickmael de woor- vriendfchap:

dcB-ibo hpbg, dat'er wel ligt een Gevent uytont- : '

fla,en feu hebben. Sy begaven figh iierhalven van

een,, 'doch de nood deed haer wel haeft wéér t' fa- ' 'i l

men koomen. Dus hefabenfe beyde vier Jaren lang

fonder Huys hnys Afhouden ; geduerig Roock maken- dié'^ad

de , p m de voorby feylende Schepen te verwittigen verbroken

dat hier Volck was j doch te vergeefs , tot na 't ver- weid.

loop van de genoemde tijd, wanneer feker Schip

digt-voor by dit Ey land quam varen ; en vermits de

Schipper het teken des Roocksgewaerwierd, foo;

liet hy de Boot uytfetten , en fond eenig volckder-

waerts, omtefien wat'erzijn mogt Opdat nu de-

febeyde ( foo ruyg , r.aeckt en gantfch aftchottwclijik

zqnde ) niet voor Spoocken , boofe Geeften , ofwïlde-

»MBSCTr:,mogten 'aengefien worden, loolicperife de -^ vier fa-'

Bootsgeiellen te gemoet , roepende : Jck gelooft» i>","'erdefl'

Cod de I-ader , e.f.v.' En waerlijck, fonder ditTe- lenkomend

ken ibu ,'t.Scheepsvo!ck voor haer wcghgev loden Schip ver-

za}nj wijlfe: meer 'woefte Dieren als vtrmifiigt Men- 'oft.
' '• - S j? L f(hm



/^««fchenen. Dusvoerenfe weer na Sfaenjt; doch

de Medgefel van Serraito ftierf onderwegen op t

Schip. Wat hem belangd , hy wierdvoor Keyftr

Karel de V. gebragt ; die hem vereerde met een Jacr-

lijckfe inkomft van 4000. pouden. G. r.Harfdor-

firi Gefchic kt -Spiegel pag. 44+- uyt de Htflorijche Ee-

fchrijvineb des Kom.'grijcksl'eru, in'tPeruaenfcbbe-

En nahter 'fcijrevc£ door IncA „amllaffa de la Vega van Cufco.

Vaderlandt Een aiergelijcke Gcfchiedenis , en miffchien noch

gevoera. wonderlijcker behoudingh.eens Koopmans op eeh

Rots midden in de Zee , kond gy vinden in .mijji

Groote Schouwplaets der Luft-en-Leer-rijcke Gefcbiedé-

niffenpag 297. - - , • ,

Waerlijck , feyde VROOM-AEUT, defe perfoo-

nen hebben feer groote redenen gehad , om den Hee-

re haren God danckbaer te zijn voor defe genadige

Hoede; en 't leven , foo wonderhjck als midden

in de dood behouden, voortaen te befteeden ter re

re» en ten dien(l haers Almagtigen en Goedertiernen

Redders ; die foo genadig by en met haer was, doe-

fe gingen in 't Dal der fchadwe des Doods: Die haer

bewaerde voor alle quaed , doe de Stormenden n>oe-

todva'n de deden om baerte verflinden ; do e de Duyvel een verderf

' •' over haer hadbe/loten: D ie haer Ziele bewaerde ; die

haren uyt-enin-gangbewaerde.

Gewiflcliick , vielADEL-AERT hier m, de geene,

welcke in diergelijcke en andere ongelegentheden

- < foo een byfondere ooMlijcklijcke Bewaring, des Meeren

bekeringen zijngewaer geworden, moogen fig wel ten hoog-

S ften verblijden , wijlie figh hierdoor konnenverfe-

kerd houden, datfe Ganflelingen Gads,en tederli]ck van

•hewbemindyin.

Dat, hernam VROOM-AERT, des Heerenoogbts

over de tene die hem vreefen, die op fijnegoedertieren-

heyd hopen, om htere Ziele te redden van den Dood, om

haer in 't leven te houden , [oo,infJongers-tttden alun

andere Gevalkn ; om haer te decken metfine Vierden,

foo datfe oxderftjne rtet^eKuftghJèkemcktK

trouwen; om fijne Engelen vyt tejenden, flj

 

lylchtby-

fonderc

danckbacr-

Bewaerdc-

Evenwel
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Geen gewis

kenteken ,

dat de be-

tvaerdeper-

foonen



taeaerfen in afbaere vegen , ja laer of ie banden droe-

%eH,op dmfe hare voeten aengeenen/ieen en (lieten , is een

van Godtevejligde en dickmael aen veckn blijklijk lx- of «'«rlijfc

toonde fraerkeyd -, foo dat alle Godfaligc figh vaitlijfc £?£„ ge

h^eF 'óp verlaten : Evenwel altijd onder defevooi1-

"tvaerde: Indien haer fulcks , tn niet veelmeer 't ande

re , ten goedefoit dienen: Want oock de vroomfle wor

den in diergeüjcke ongelegentheden wel weg- of b?f°nd«-

jpuckt ; 't welck echter al mee een teken der God- SPS2:

ftjckegunfl t'haerwaerts is.haer als in een oogenblick fouden rijn

(ponder t gevoel van foo veel doods-angften, als ge-

woone toebereydingen tot de verhuyfing der Ziel )

uyt,dit tijdlijck in 't eeimigb It-ven overbrengende.

§;r te willen befTuyten uyt eenige byfonderc bevat- si f

Gods, dat de bewaarde ferfoonenotvroom, ofby- •.•'-"*•"

ere ge/ie/ife rff{ //rew» fouden zijn, is een feer Godbe-

' groote dwaling : Nadien Godoock wel d' aldergod- w.'a,cr^fo,m-

' loosfteuyt feer groote gevaren wonderlijckkoomd {r«ïrf

te redden , op datle de Kol harer" boosheyd uytfpeel- hacr uyt feer

den, en deden al wat fijne handenraed te voren ie- groote^eva-

/»«Whaddatgefchieden fou. Godloofe Koningen, len».^ •''

Overheden en Vorften heeft hy menigmael won-

; derhjck uyt groote Gevaren verloft , om noch door

- haer de boosheyd der Menfchen te beftrafFen , en de

yroome te tugtigen ; of met tafrd'opregtetered-

;; den, en fijne Kerck door defeboofeWercktuyven wit r< Kl"'<]tvr-

t^of<fneverfchaffen. Deed met^fchab 'tgéeng««<i3

was m d'oogendesHecren, meer dan al de Koningen

dievoor hem geweeft waren, foo dat'er niemand

Was geweeft als defen, die hemfelven/öoz>wt0?r

had, om te doen'tgeenquaedisind'oogenGods?

En evenwel heeft niet God hem en 't weerfpannieh ,,

Jfraelop een gantfchwonderlijcke wijs gered uyt de L,

hand Senbadads , des Konings van Synen ? Wandel- 1 /C^.

de met Achai, Koning vari Jttda, in den boofen rveib 'h

der Koningen Ifraets ? Ja ddedhy oock niet felfsffj- i ^j».

nen Soon.door 'tPyergaen , mdeeroHwelender Hcy.3'

denen? Maerdit onaengefien, heeftniet Godhem ,

doe fi; n herf en 't hert des Volcks figh bewoog door

fchrick ,

 



fi TI i > gelijcklde Bopmen des Wouds van de Wind

i. 2. j , 4. ' werden beweegd.wonderlijck verloft uy t 't geweM

van Reifn, Koning van Syrien, en van Pekab, de Soon

Runali.t, Konipg vanJ/^e/? J» felfs de Profheet Je-

fiiatot hem gefonden , om hem mped te geven , «i

den angft uyt hem weg te drijven? Onder demiri-

Tot eenige dere perfoonen heeft d' slmtgtigt en dwijje Gud def-

hembeken- Scli)cks fijn tyndea, waerom hy hier fomtijds op een

de Eyndeq, gantfch ongemene vyijs uyt het aenvallende verderf

verloft j fonder datmen fulcks mag houden voor een

Teken, of van hare Vrwmheyd, of van fijne foitder-

linze liefde t'haerwaerts. pe Kart reddet wel fom

tijds een overgegeven Boofwigt uyt een feer groot

levens gevaer , of laettoe, dat hy gereddet werd ,

op dat hy naderhand fijne welverdiende flraf, ten af-

fchrick van andere , aen de Galg vond.

Veele Voorbeelden , feyde LEES -A ER t , kon men

., hier van bybrengen : Maèr ick meen, dat voor defè

erootft"" ^J^ ^'er genocK f*l zün den eenigen foo bekenden

Boofwigten Herodes , dien Godloofen en wreedften L51oedhondt.

Als hy 't Vleck Ijant Stormenderhand veroverd , en

alles wat daer in weerbaer was ter neer gehouwen

had, fooginghy ineen Badftoof, om figh van fijn

Zijn fom- Sweet af te waflchen , niet meer als een eenigen

|ids7ép. Jongen by hem hebbende. Alreeds had hy fijne K.le-

uT^fteV deren afgelegd.wanneerfommige gewapende Man-

groote geva- nen, welcke dghin dit Huys verborgen hadden ge

ien gered ge- houden , met bloote Swaerden in de hand voor by

worden. hem henen quamen loopen, fonder hem ( haren al-

dergrootften vyand) eenige fchade toe te voegen,

fchoonfe heai met lijnen Jongen ligtlijck konden

gedood hebben. Ter defcr ooriaeck geloofde ekk ,

dat defe Man byfonderlijck van God bemind moeit

zijden dcrhalven hield hem oock yeder in leer gro •

te waerde. Doch dit waséén verkeerd oordeel. Maer

fchcycknë nog'1 immers foo aenmercklijck is 't volgende :

Voorbccl- Als hy de Stad Jtricl'o in fijn geweld had genomen ,

deu dact foo noodigde hy den Raed en a-1 de voornaemfte de-

va" ferPlaetsin'tK.oninglijck'Worfteu-Hoftegail:. Soo

haeft

 



.fcadt& Muitijd geeyndigd was.zijn degene.welo indien

ke tot defelve verfcheenen waren.wecr vertrockcri gtooten

Ten laetften ging oock Herodes uyt de Sael.cn ftracks Bloedhond

viel defelve onvoorfiensaghter hem in , fooder dat """'"•

hy eenigfms befchadigd wierd. Jofrfhusvande Jood-

fcbeOorlogen, Eoeck i. caf. ij.yw. 184. Sie dier een

fcer mmkltfcke bmaring , tot twetmatl toe vertoond

aen ioo grootm Beefivfy , Die oock evndlijck heeft D- „„«.,:-,

moeten uytfflaen drt elMi^^dieienfighke Öc'n

oytiou konnen inbedden. Hier uytfienwy dan, Gods zijn

hoe feer fig degeene bedriegen , wclckc , wanneer Scen '*«*••

Jiacr buyten hoop gröote Rijckdom mei, toekomen , ncn

of datfe buyten verwagtiog van een laegeftaet hoog

ppnjten , of uytfeer mercklijckegevaren wonder

hjck worden verloft , haer dwaeflijck inbeelden,

datfe al vr

 

n-„ .
Va" °nft

,eef,en,tctreerlM

> uyterlijcke weldaden God, zijn geen

weckenen noch van onfe Vroomhevd, noch vone roomevd, noch

nefahgmaeckende LiefdcYonfwae^ X

«h d uyterhjcke Tcgenfpoeden een kenteecken zij Liefde.

van onfe God oo.heyd of fijnen Haet. Dickmael

werden aen d <lderbooSfle degrootfte iijdlijcke Voar-

todm egeven in fijnen Toorn. Dickmael oock aen Deboosfte

an
faf(„nlne Mencea

E) eene ftrecken defe uyterlijcke Zeegeningen tot ^ig» «^

haer verderf. D' andere moeten dUdiwen enalfoo de g^ootft<S

oock hare Verdruckingen, %jj^l$M

Tot den njckc» ^Iderig,» wierd, doehyindeHel

kg , gefegt, datkytgoede infi„ieve„ h.lwt}

w«r nufmm leed. In tegendeel ftaet'er van den be-

eftigen '

gevoeld,

Ondertuflchcn evenwel,

de uvaerge.vooe

r le"^\OOC} mlrtdd<n' gelijckhy dan daefh- Aderen

hjdo bhjckendaervanlaetfien. Indien hy nu fflfs Godscen

de j»./c d,ckmacl bewwrf, door fijne^e^^r!

tiertntbeyd



M. iimnthiyd over fijne Schepfelen , hóe veel meer fal

^ hy fulcks doen aen de 'fitnme, foó 't haer ten beïtejti

kan dienen. Hebt gy derhalven noch eenige Vö'pf-

beelden van wonderlijcke Bewaringen , 't zy over

goede of over quade , of over bey'dete gelijck , foo .ge

liefdfe ons te laten hooren , tot onfe opmerking» en

verftertingh'.

•Om veel andere voor'by te gaen , antwoordede'

Wijl hier ge* LEES-AERT, fal ickalleen verhalen feeckereellcndi-

vanbyfon- ge' nu onlangs voorgevallene faeck , ilgbyfondei;

dere Bewa- wel fehickcnde totonfe verhandelde Stof. Everidit

tingen, Jaen 674. ('t welck ons foo ongcluckig is door een

vreeflijcke wint ) is oock d' onfc in en ontrent d*EyV

landen van -Jmboitta ganffch verderflijck geweelt

Soo werdby door een vreeflijck vernielende ^ierdbeving. 'tVer-

defe gele- , hael daer van fal i ck voord ragen uyt de pen des gee-

genthcyd nen j die dit alles heeft aengemcrckt, gefien , ge-

hierinsc,, j^^ befchreven. Doch ick faj defe deerlijcke

T°CÊ ' verwoeftingen wat korter, en in een andere Orde voór-

ftellenïetf^ voor uitfendende Aegefchièdedefttek;DüCr

n* by malkander vlyende eenigeftldfame daer onder

.iu-.-f«-'-fg**«eürde Gevallen ; en eynilijck even defgelijcks.

, i'i3W»fisen ontrent eenige byfoüdere Berfariageu , OOgh-

blijcklijckhierbefpeurd.

't Kort vér- Uwe Inlcydin% en Verdeeliag , viel de Heer ADEL-

badder AERT hiel ih .beloofd ons vry wat aenmercklijcks.

AhrdCbe'C ^ ^iJ1 ^halven verfeeckerd . dat gy geen trage on-

vin»h, aghtfatne Toehborers fnh hebben. Wy verlangen

na 't begin , x.n onfe ooren lullen geopend zijn ten

eynde toe.

VVelckefigK TDeiaeck, vervolghde LEES-AERT, is duldanigh

mee een leer ^a verfchetdene voorhenen gevoelde Grond-bewe-

gtoote ver- gingen , is He gantfche Pravin'tie vza^mboma ( na-

H-oeöingh mentjijc]s-) de Landen Leitimor, tiitae, Millatello,

• •'..• <•„ -Cefam , Boiro , Manipit , ^Hnblan, Keltmg , Bowa , Hs-

- ' • • , mmra , Xuflaland , Oma , e. f. v;) foo geweldig van

een Aardbeving overvallen , dat veele niet anders

. ' daghten, of den grootendagdes Wewnwas geko-

Enfeeifeld- men. Dit gefchiededs op -den"17. der Sprockel- '

. « m*end

 



Scbottw-Tooneel. ^ 187

roaend N. S. defes Jaers 1674, zijndeSaterdngh, fameuyt_

's^vond ontrent ten half agnt uyren , by heldere werckfelcii

Aïaenlchijnenftil Wc'er , fonder eenig voorgaende heeft laten

gcdruyfch. De Kloeken in en aen 't Hootd-Slot *°elen.

Vidloria begonden van felver te luyden. DeMen-

fclicn by den anderen ftaende , vielen tegens een , en

daer op voorts ter aerden ; konnende fig niet over-

eynd houden , wegens de ftercke ftootingcn. 't Land in en on-

ging even als met de 2,ee-baeren op en neer. Vijf- trentd'Ejr-

en^tfeventig Chineefcbe Wooningen plofteden teraer- landen v»»

dep , en wierden tot Puynhoopen i met de dood vart' Ant'""">-

" 7^= Menfchen, onder welcke oockwasdeHuys- ,,.,'

vrouw van den Koopman G. D.Rumfh , hare Jong^

. fteIJpchter.endeWedxiw des geweienen Geheym^ '

fchrijvers Johan Baftiiig ; nevens noch vieranderef

perfoonen uyt Europa. Vijf-en-dertigh wierden'er

fwaerlijck gewond aen hoofd, armen, beenenen, mzend°dc*

lendenen: Want hier was nu den grootften toeloop jaers 1674.

van 't Volck, nadien^de Chineefenbeellg waren met

hare Heydenfche Sfetlen , om haren Nieuip-laers-dagh

pkgth'jckte vyeren.

Sie.feyde VROOM-AERT , Coo zijn de& Comedictt Eyeni0p

in Tragedie» veranderd. Sou niet wel't oordeel dei; dien tïjd,

HeertnonüsGods opfboeen vreejlijckewijs zij n uyt- alsdeChri-

gcgaen( anders wel gewoon zijnde, de Heydeaente' lenen . by-

l(ttenn>andelcnin hare wegen, fonder , ten opfigt van 't Heydénfchc

tijdlijcke , groote Bejoeckingen over haer te doen , ten ypeelen ,

ware dan dat hare boosheyd ofcntlijck tegen haerfelfs'

getuygde ) om dat de Chrïfienen iigh ftelden totac»-

fchóuivcrs , en alfoo tot Deelgenoten van hare ^fgodery

enligtvaerdigheyd, ja miflchien grauwden hebben ge- ;',.,,

•voeid tot degrotmeien van d' andere \ Gelijckdanin Enveelligt

Ooft en Weft-Indien van ons Volck maer al te veel ge • hare giou-

>fchied, Coo daflè daer haren weg verderven meer als velen figli

dievan'tQo/?e»,engrouwlijckerlevenaIsdeft'eyf- !j ibcï • ,

Hen. Waerom dan defc Landen iulcke Onchrifllijc^e

ci»&Hf»welhaeft eensgantfchlijckfouden mogen

uytfpouwen , en . piet haer verderf oock alfoo ver-

oorfaecken 't verderf des Koo^handels in dele Ge-

weften. ,

 



288 deT Groot. Mjlorifch

HoogeOp- 't Water(gingL,EES-AERT voort)fwol vier of vijf

vloeymg des voeten hoogh op ; en verfcheydene diepe Putten

.au,. wierdenfoovol.dat men met de Hand daer uyt kon

fcheppen; doch ftracks daer na warenfe weer lee-

digh. De Wal, ten Ooften der Revier Waytommege-

fcheurd zijnde,foo {prong 't Water daer door als uyt

Opwerping een Fontein , wel 1 8. of IQ.voeten hoogte, met op-

van Modde- werping van bUitru modderig Sand ; wekkers gelijck

iigh Saud. men ^na >t a]gemeen gcyoelenj niet fbu konnen vin

den, al groef men fchoon de diepte van drie Vade-

men. Ter defcr ooriieckvlugtedeelck van de Wa

terkantenwat hooger op, na de plaets daer de Gou

verneur fig met een groot gefelfchap onthield , en

een Gebed onder den blauwen Hemel liet doen.

Bet en oe- ^"Cn ^oorde van verr Ktduerige fitsen , als van Ctnon-

fprorr'cn.en fckooten , meeft uyt t Noorden en 't Noórdtpe[ten :

gtooteftu'c. Waeruytdanligtlijckwas af re nemen, dateenigc

ken dacc al Ben;?n moeften fpririgen , of groote ftucken daer van

gevallen. afvallen, 's Morgens kon men de waerheyd hier vatf"1

fienopLand Hitu; infonderheyd aen de Gebergten

Felle en . van Wmxtni. De felve fchudding duerdedien gant-

wonderüjc- fchen nagtover, foo dat mennieteen halfuyr tijds

d^'hd ruft had. Meeü van onderopgaf 'tibodanigeWJf

Aeuibo- Santen, als ofmen tegens onfè voeten (fèyddeSchrij-

dems. ver) met grooie Bulcken had acngelofeit.Die wat nauw

luyfterde , kon 't Water onder d' Aèrde hooren rom

melen. D' overige Steene Gebouwen vond men foo

gantfch van een gefcheurd , dat d' Eygenaers figh

Schadeaen daer in niet langer derfden vertrouwen: Gelijck

veelcGe- (jan ooc](; mee(l al de Menfchen uyt hareHuyfen

bouwen. vlugteden, en dien nagt of onder den blauwen He

mel , ofonder kleyne Hutten doorbragten. De Mtt-

leydfcbi Kcrckwicrd fbodanig verwoell , datfeniet

Echter zijn meer tot jen predick-dienfi bequaemwas. Devol-

Mcn^chcn gen^c ^ag nic'd d' Aerdbeving noch al aen. 't Stad-

dood geble- huys , Gafthuys en de Packhuyfcn wierden meeren

ven , als een deel verdorven. Evenwel is, onder al defe vernielin-

Overfpelige gen , hier niet meer als een eenigb Menfch dood geble-

Vrouw, venj tewetenj een rrewwf/cr/os» , omhaerof"1-

ffd
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in 't Tugthuys veroordeeld.Doch oock 't Doch

tertje van de Gouverneur kreeg een diep gat ter zij

den in 't voorhoofd. Kaflèn , Kantoeren en andere

dingen der Lieden plofteden voor over. Menighten

van-Porcellainen vielen in llucken.Jn 't Ltitiniorfche Schade in 't

Gtbetgt wierd dele ~4erdbeving mee fecrfterckge- Lcitimor/cht

voeld. Op N«OHH> wierden 7. Huyfenom verr' ge- Gebcrght.

fm'eten , en groote Steenen van den top der Bergen

afgeworpen! welcke voorby eenige Menlchen rol

den, Ibnder deièlve te befchadigen. In de ^"O1 vreemdig

Oetoemoori fprong 't Zeewater digt by 't Strand van jjeyd dcs

onder op leer hoog in de lugt , door een opgegraven u atcrs in de

gat. 't.Opftaende Tuyg van de hier ter Reede leg- N«»»rjrO<-

gende Schepen floeg tegens een , als of men een Ra- '""»'•">"•

tel had hooren gaen. 't Gefchut wierd van den Over •

loop , opgeligt , en fonder om te vallen , weer neer

gefet.. Op NHJjitteUo was 't Water als in een oogen-

bliek eerft foo verr' na de zijde van Ourien weggeloo- Op

pen , dat men niet anders als de bloote grond iagh . '»•

Doch daer naquam'tweer, enlieptotdriemaelea

toe van dienend' andere zij de over 'tlaegfte van 't

Eyland, met een feer groot geweld, ftootendeia't

midden des gedagten Lylands regens een. Op Ourieit, Vrcenijc!< -

gclijck oock op andere plaetf n van Hitou, hoorde gcracs in de

men een verfchricklijck geraes in ds lugt , even als ™B* °P

r i l ,r ' rr °l Ollrltn.

of een groot deel Karoflen tegens een hadden ge

rend. Daer op volgde 't oploopcn des V/aters.'t Sclve

weeraflpopende , lag mende grond na Xitfiatello toe

lbo verr' droog.alsof de Z.ee geheel verdwenen wa

re gcwecft. Op feyf wierden veeleHuylcn wegge- Gronte

fpoeld , met verlks van 619. Mtnfchen. De Belet- fcliadcaen

ting op Hila. , d' Aerdfchudding beginnende te ge- Mcnici'en

voelen , aerlèlde (behalven eenige \vcynige) van bo- Kei'7/6iO.

venuyt de Schans na beneden in 't Pleyn, mecnende

daer beter bewaerd te fujlen zijn. Maer niemand

dag; op 't IVtUer , 't welck met een groote fnelbeyd

opi'eeg tot aen de Galdcrye van 't Fort -stmfterdam ;

a! kabbelende boven tegens 't Dack aenfloeg , en de

Kegcryea , rondom 't igcdagte Fnt leggende , wcgh-

T aam ,

 



Groot Hiftorifcl

En op Ma, nam , behalven twee Huyfen , welcke op hare Stijlen

<jacr.e"46i bleven ftaen: Soo dathiernoch 1461. Zielen om-

dood bh)- quamcn : Onder welcke oock geteld wierden de

Huysvrouw des Onderhoofds van Zijl met i.; en die

van een Wondhcelcr met 4. Kinderen. Veeleder

Behoudingh Befoldel ineen hadden fis met armen en beenen ge-
van lommi- n * • .. v _ ,. i . . x

ge , die fi"h '"g6" om "c groote Stuckcn Geichuts, en heten 100

ora'tgro? 't Water over hare Ligcharnen loopen ;'twclckfot

Gelchut tweemaelen toe gelchiedede. Dus wierdenie noch

hadden ge- behondcn. Een Slijpfteen.ftaende aghter de Stercktc

"a&cn- wierd 26. Roeden van fijne plaets weghgedrefeni

Hier ontrent , een Mufquet»fchootwegs in 'trondc,

lagen feer veel doode Lijcken , door de Zee daer aen

gefpoeld , ofoock in de ruygt blijven hangen. Op

Schadeop Hitoelammtt liep 't Water , na giffingh. , 10. voeten

IJin'la""al' hoogerals na gewoonte. Een Soldaet en 3 f .Inwoon-

cn WJ ners bleven hier dood. Op Mtmal» ipoelden 40.

Huylen wegh, doch geene Menichen verlooren hier

't Leven, 't Land Hitoe was acn de Noordzijde door

't Water doorgaehs fèer befchadighden van 't Gc-

boomt beroofd geworden ; infonderheyd tuflchen

Vegorylimiten Hila; als zijnde tuflchen Hila en Ctyt

Boven ma- gcre^en tot aen de Toppen der naefte Bergen ; of , na
 

fteygerd, met wegtmerning

fteenige Stranden : Soo dat men nu op verfcheydenc

pketien met de Schepen kan aenkomen , daer men

voor henen , om de iteenac;htigheyds wil , niet kon

,„ „ , . Landen, 't Geboomt tuflchen Hila en Neeorylima ;
t Geboomt . . . -... .... ,. „. , . 6 J _ "

endckoft- °ock de koftlijcke Nagelboflchen van Jonge Boo-

lijcke Jonge men, welcke nu eerft voor i. of 3 jaren hadden be-

Nagclbpf- ginnen te dragen, en in een ontelbaer getal bellon-

Ichcn t ee- jen ^ zjjn gantfch verdorven , tot een fcer grootc

' doiven *"" &h*de. 't Land van Cxd-lebalebii , voortijds fecr ver-

maerd , als de voornnemftc Marcktplaets der Mooren,

is weleen Mufquet-fchoot wegs in de breette vtr-

foncken, fbo dat'er geen Strand meer, maerweleen

ferfihricklijcke fleylte is. Defgelijcks is tuflchen Ceyt

c«
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en Hiltt, felfs tot aen 't Strand der laeftgenoernde Landen,

Plaetstoe, 'tgeheele vlacke Land in de Scheepsreede ^antfch m-

veghgefoncken , met de daerop en omtrent gelegene lonckcn-

Negoryen Noekottmti , ToM en Wawani. Veele rijcki

zijn hier fchielijcl\ tenuyterften,m», veele«r»>f in ^hidficfc

tegendeel onverteagt rijck geworden , door 't vinden arm ; arme

van veelerley koftlijcke Goederen , infonderheyd rijck ge-

aen de Kuft Hitoe De Rivier alhier , en oock op Ctyt, woiden.

is ( foo door 't afvallen der Bergen , als door de be

weeging des Aerdboderos] onbequaem tot gebruyck Rivieren

geworden , als zijnde nufeer drabbigh, onklaer en verdorven

vuyl van fmaeck. De twee hoöge Bergen van Wt* engeöopt-

vani en Mattufy aghter Ctyt hebben lbodanige ftuc-

kcn in de naeftgelegene Dalen geworpen , <iat do

daer tuflchen doorlopende Vloed geflopt fs ,en alibo

na boven een binnen- Meyr maeckt ; niet fonder ge-

vaer , van eens te lullen los breken Op vericheydenc

andere plaetfen is oock mercklijcke fchade gefchied.

't .Getal der om 't leven gekomene Menichen werd Geralder

begroot op 1ZJ4- Inwooners, behalven noch 31. Mcnfchcn,

Eunpianen. Dus was 'tdoordefegantfche Provintie op dele Kuft

feer droevig gefteld, fonder dat d' ^erdfchuddingttt om 't leven

en onderaerdfche rommelingen (maeckende fomtijds §e mcn'

een geluyd als dat van Canon-fchooteit , fomtijds een On(jer ae j

geraes als dat van fnel-voartnjdtndt Wagtven ( of oocfc fc|,e romme-

de Hemelfcht Vyerteckenen ophielden , tot ontrent 8 lingen.

dagen voor Bloey maend.

Ligtlijck, feyde deHeerADEL-AERT , kanmen 2ijn<jevry

bedencken.hoe verblijd d' overgeblevene 'ii}n geweeft, langduerigh

doe defe hoogfcbaedlijcke Grond-fchuddingen figh tot geweeft.

ftilte begaven.

Maer, voer LEES-AERT voort , 't duerdeniet Nieuwe

lang. Defe hare vreugde was flegts als een Margen- Aerdfchud-

volck , als eert vroegkomende dam , die henen gaetj eü üngen , na

wierd teeghgeftrtxrml als Kjfvan den Vorfchvlocr , eri e:n ftilöafi|i

i.lsmnktytdeSchoi>Tflctn. Veerthien dagen daer na, "™ '4

te weten , op Stmdtg den ó. der gedagte liloey maend,

voelde mcn weer twee fèer hude^enjlotingen , dies

dcvrcssopnieuvVseyen groot vrierd, 's A vontsten

T * 7. uy-re*
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Wonderlijk 7. uyren fag men, onder een feer (ware Slag-regen,

Vyerin't in 't Ooften eengroot Vyer, onder (mal , boven breed;

Ooften. 't wcick t'elckens na den regen afhield , en met den /el

ven weerquam. In een anderen Brief werd gefeghd,

kenAf- dat ter Plaets • daer de gedaghte Landen vcrfoncken

grond. zijn> eenverfchricklijckegrondcloofediepteisontfaen,-

van meer als óo.of 70. Vademen. Dit nu is 't Kort

verhaeldefer grouwlijcke en verderflijcke Aerdbe-

vingt'^mboina.

« «i.nirr/- Aldus, feyde VR o OM- A ER T , ontdeckte de Heere
Zoodanige /-• ' , i /-/ , , .. ,- ,

fware Oor- °nie God fij nen toorn over de boojheyd der Menfchen

deelen Gods Kinderen. Ach! dat doch^y en wyoogen hadden om

zijn dick- te fienH herten om te bemercken , dat d' ~4lma°btige

mael voor- $oor[oofaiügcoordcelen(yoorl>odcnva.iiui)ch fwaer-

der verwoeftingen , indien'ergeendoor^ewffeBefae.

ringop volgd ) onsdreygd , den rijcl\dom fijner goeder-

tierenheyd te willen veranderen in een grimmige ver-

Van noch bolgenheyd. Maer laet ons nu oock hooren de Seld~

veelfwaer- faemheden , geduerende defe *4erdbeving voorgeval-

deraen- len ; wijl gy gelegd hebt, defelvenietin'ttifrtae/

ftaende On- te wii]en laten doorgaen, maerdied^ÖMi/er/»;cA:by

y elckander te vlyen: 't Welck my oock dunckt een

fèer dienftige onderfcheydingb te zijn , tot naerder op-

merckingh.

Bergenvan Waerlijckoock ( vervolgde LEES-AERT ) zijnfe

Kliplteen in opmerckens-waerdigh, om ons te doenfiendewri^fet

deZecge- cn 't won^„Hjck beleyd des Heeren. Op Oma vielen

' "c" twee Eergjens van Klip-fteen inde7,eeneer ; latende

de grond fooglad , als of defelve met Bylen vvaer

geëffend geweeft. Een Steen, grootera\sfevenMan-

. , nen fouden konneno»j-<zr>Be», wierd van plaets ver-

grote^teen a"derd , latende daer , daer hy uytgeligt was , een

veghge- gat, hebbende de gedaente van een Put. 'Detvegb

voerd. tuflchen £mma en Soja was gefcheurd op 13. ver-

fcheydene plaetfen , foo dat de Wotiraibmtijds z.

Wijde Klo- foaitijds 3. voeten wijd waren. Aen deHitoefche

ven in Kufthadmen korts voor de^Jerdbevingh inde Itigt ge-

d' Aerd. fien trvee flreecken , yeder ontrent een half El breed ,

ftaende tegens malkander aen even als een Hnys-ge-

ƒ/>«»,
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ffdn, en figh ftreckende van Loehoe tot Ceyt , ofT.vee ftrec-

Zuyden Noord. Sracks daer opvolgde d'^4erdfckud- beninte

ding ; en voorts na wcynig tijds een verfchricklijckc '"S™-

Zeeberg , die met een leer grootgedruyfch op quam.

Defenkad (gelijckmen naderhand van geloofwaer- Seldfaem-

dige lieden verftond) fijnen oorjfnng genomen nyt„^."n

de grond ontrent Oud-Lebalelm : Wasoock gantfch ^^"i'ij.

fchielijckenfteylopgerefcn.EenweynigZeewacrts kenZce-

geloopen zijnde, foo verdeelde hy figh in drie dee- bergh.

len. Vandefe verfpreyden'er figh twee ovcr'tlttnd,

iftaer de derde over de Zte. Die over 't land gingen ,

namen wegh al de Boomen , Huylen en Menfchen,

daerfe by konden komen.

Gyhebt, viel de Heer ADEL-AERT hierin , ons \vaer van

voor henen verhaeld , dat in Oud-Lcbalehueen deel d.irn hy

lands , wel een Mufquetfchoot weegs in de breette , m^gh opge-

verfoncken is, na latende een •verjchricklijche diepte, komen lijn.

Buyten twijffel is defèn geweldigen Waterbtrgb

recht van onder degedaghte Plaets opgekomen.

'tlsgelooflijck, hernam LEES-AERT ; temeer, Swareftanfc

als men hier by aenmercktde gedaghtegetuygenis *an ^" '

van geloofwaerdige Lieden. Dit Water was fbo%e

gantfch flinckend , dat de menfchen f in hare Vaer-

tuygen maer een weynig van de Wal leggende)'

qualijck daer van wierden ; en foo vuyl , dat dege- Brfbrdcre

ne , welcke daer in gelegen hadden , als uyt de Mod- Vrcei-.'.dig-

«ierfchenen gehaeld te zijn. In 't aenkoomen fag men '1C(lcn-

't bovcnjle teel defès Waterbergs flïckeren als Vyn.

Maer daer onder was'tgedagte Water foo fteart als

Teek, makende een feer grootgedrityfch. 't Was ook

van een byfonder-gerveldigekr&ght ; ter wekker oor- soovanfij-

faeck eenige meenen, dat'er walmeer als Water on- negcdaentc,

dergeweelt moet zijn. Want als 't de (lerkfte Mannen

maer ter huiver hem beliep, foo moeftenfe onder de

voet, en wierden ftrackswcghgevoerd. Sommige,

die al in Zee geworpen , maer geluckig weer aen

land gekomen waren , hebben verhaeld , datfc even

hier door tot verfcheydene malen toe nu met 't Ajs Tan jjj i

Hoofd , dan met de Beenen onder gctrocken wierden. nc W0ndei-

T 3 Rond-
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Rondom 't Fort ^mjlerdam heeft dit Witter veele

Huyfen op een wonderlijcke wijs weghgenomen.

Waer ergens eenige Woningh buyten afflond , dacr

liep het als met een >>ri» na toe ; hielde defelve on

der de voet ; en fulcks verrigt >:ijniie, foo ging 't

niet ten eenige ftaf verder ; even als had het willen

feggen ; d at het uu fijnen' hem bevoolenett Ujl had vol-

daen.

Waerlijck ishier.feyde VROOM-AEUT , walmeer

als Water onder gewtcft , qamentlijck , een vreeflijck

Oardeel en kragtig heftter des Meeren , fonderdatmen

yets hier van de Duyvel behoefd toe telchrijven.

Alhoewel ick gantfchlijck toeftae , dat d' ^ilmagtigc

in foodanige uytvoeringen fijner gramfchap wel ge

woon is te gebruycken den dienft der Duyvelen , als

zijnde fijne Denru>aerders en RCK/C»; gelijckhy inde

betooning fijnergoedertierentheden gebruyckt den

dienft der H. Engelen. Evenwel niet altijd, 't Is ge -

npegh , dat hy 't Water en fijn andere Schepfelen

maer bevel geeft.en terftond iullenfe doen 't geen hy

wil. Maergaevoort.

pit Water, vervolgde LEES-AERT, is op fom-

mige plaetfen twee, drie e»meermaelopenafge-

loopen , met fulck een fnelheyd. , dat men'cr geen

oog op kon houden. D' effflt Farrquamfaghtjens

aen. De tweede fmeet alles om verr', en de derde

ipoelde 't omgeworpene weg. Boomen en Huyfen

waren lbo glad mee genoomen , als of de plaets ,

daerfe geftaen hadden , met Befèmen waren gcvaegt

geweeit. De Viffchtn huyldcn , even sis of er men -

fchen hadden geichreyd. [ Buyten twijffel is dit ge-

fchied van de Krocodillen , die fic;h hier leer veel

onthouden]. Menigte van nfch wierd op 't land

geworpen, oock in 'tPackhuyste Hila: Doch als

men deielve wou nuttigen , vondmenfe foo Ifnteck-

foojals Hout te zijn. Hiertegens was een gioot deel

tam enwiltVeenadeZeeweghgevoerd. Klaerlijk

is hier gebleken dat d' Mmagtige verderft fn behoud

yvien hy wil, fonder aenfienvan/?ercAre offwack-

heydt.
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foy<f. Men heeft waergenomen , dat aldermeejl de Aldermeeft

B-i/cé/Ze en wackerfie Mannen ; alderminfl de Kreupele z'Jnhi"de

en onmagtige zijn bcfchadigd geworden. Vier dagen Mannen' -

hierna, 's naghts ontrent ten elf uyren, vernam ottif c',oo-

men weer een fware sferdfchudding. Daeropvolg- men, de

de onverfiens langhs eene der Schilder-huyièn fbo £wa|'ftc b«-

een gantfch fel geflttyt , dat yeders ooren daer van houden-

tuyteden. Men hield dit voor een rmyvels-fluyting ,

wijl niemandt van de gantfch verichrickte Wagten

fulcks tjedaen had .

Maer, feyde VROLYCK-A-ERT , fou men geen Scld(a<;'n

Watuerlijckt Reden hier van konnen geven , fonder 8efluyt >

juyft dejwarte Geeft hier in 't Spel té brengen ?

Wat my belanghd , antwoordede LEES-AEKT Gehouden

'tfchijnd my gelooflijck , dKemOudtr-^erdfchtn n°.:rcïn

Vêmf, uytbrekende en geen ofening genoeg vin- Wtin 'h

dcnde, foodanig een geluydt hier fal veroorfaeckt

hebben. By de geweldige ^erdhevingh c)es Jaers

1638. in Calabrien hoorde men fonitijds 'tgefchtd

•VM een Safityn, fomtijds van een gewtldigeVotider-

Jl(tgh; ftracks daer na vonten groot Watergtruyfch ; Doch fan

van 't gebuyl veler Menfcben ; van een hevigeStorm- uyt Naiuer-

n>ind, e. f. v. Erafmi francifci Schoittvbuknen erfter l'jcfceoorfa-

iïtil , /"tg. 606. 't welck gewiflëlijck door defelve re- l<ca ontftaen

den is veroorfaeckt geworden. Ten befluytderSfM- Z')n'

faemheden , geduerende defe Aerdbevittg voorgeval-

Jen , moet dit volgende hier worden by gedaèn. Si-

mon ofko , een Chrijlen Sluef en lijf-eygenc der Wonderlijk

Maetfchappy.doch den Kofter ter hulp toegevoegd, <?digt , ge-

die hem belaft had , de plaets des Gebeds in de groo- „," VQ^'"

te Sael des Kafteels te gaen bercyden en de FCaerlTen Kn Chti-'

t'ontfteken , verklaerde met hevige verbaefdheyd; ftcn-Slacf,

ontrent een uyr tijds voor den aenvangdefer^en/-

bning in de gedagte Sael te hebben ficn ftaen op de

Predick-ftoel een ferfonn, wit van Aengefigt en Han

den , houdende d' oogen landwaerts , of na 't Z.uy d-

ooften gekeerd. In de linkerhand had hy een Boek , °P de Pr«-

even als of hy daer in had gelefen: In dcregterkand *'oel

een brandende Ktters , welckc hy by 't Bo«A hield. c

• T 4 Hy
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ringen.

Hy was aengedaen met lange foartc Kleederen , over

de Boorden des Predickftoels benedenwaerts afhan

gende. Een Krtonvttn Door»e»ftond op fijn Hoofd ;

Een weyn-g welcke Doornen ontrent een halve vinger lang , en

voorden doiKker-lazueraetie van verwe waren. Wat hier

aenvane de- . , ^ , ,ö ^ r \ •> \ r ^ <- 1 • i

fer Aerdbc- van ls C*ey" °en overfchnjver defer Gefchicde-

vimjh. nis) laten wy aen 't oordeel des Lefers. Immers

defe Slaef , een Chriflen , heeft fulcks meérmael

op verfcheydene tijden verhaeld voor aenfienlijc-

kc lieden, fondereenige veranderinghin d'omftan-

digheden.

Dedu vil De Duyvel.feydeVRooM-AERT.is wel gewoon,

is wel ge- lèldfame fertooningen en Spoockeryen aen te rigten.in^

wpon in fonderheid in fodanigegelegenthedé.ontrent welke

foodanigc de Heere onfe God hem fomtijds(gelijkwy ftraksfey-

gclcgenthe- ^n) gelieft tegebruycken tot d'uytvoermg fijner

" 'l oordcelen ; wanneer hyY dan oock de handen wat

ruymcr heeft gekregen, om diergelijcke Kunftjent

en ^iferyen te fpelen. Doch naderhand fullen wy

Sijnebe- veelligtgelegentheyd vinden, om vandefeStof, ra-

driegcrycn kende Gtfattn en Ver[Mjningen , breder te fpreken.

tcYdcrTDS Laetonsnu hooren'tto^Wuwer Verdttting , te

\veten, \\oc óï ^llmigtigt ibmmigeperfbonen won-

derlijck in defë Verwoefting heeft willen ieiyareit

en uyt 'tbaerblijcklijck gevaer trecken.

Cfrneifch De voorbeelden daer van , antwoordede LEES-

Kindeken AERT, zijn waerlijckonfèr opmcrcking waerdig,

wonderlijck £)r;e dagcn na defe vernielende ^erdbeving wicrd

e*acr ' een Cbineefch Kindeken , ontrent een Maend oud ,

in 't opgraven levendiggevonden aen de Borften van

de vermoorde Moeder , en alfoo noch behouden.

Op den avond der Aerdfchudding heeft men ver-

fcheydene Menfchen, onder de Puynhopen leggen-

De!«cli jcks de , opgegraven , en levendig daer uyt gchaeld . On-

vcrlcneydc- der deièlve \vas een fafoejche Jonden , gantfch on-

pcrfoolicn. verfeerd ; die 't terflond op de loop ftelde , even als

ofhy eenigh' quaed gedaen, en daer over flagen te

Oock een verwagten had. Geduerende defe Beweging viel een

ClafpHs-Boom neer tuflqhcn een Ate», fijne Vnure,

en
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en wee Kinderen , fittendeom t'eeten. Alde//>i;'j fijnVroaw

wierd verpletterd ; evenwel gefchiedede geen andc- ea twee

re fchade, als dat de gedagte Vrouw een weynigh Kinderen,

aende Heup wierd verleerd. Seker Wijf .genoemd

Mina van Houanohel, wierd opgeviicht door een Sol-

daet , varende van Ceyt na Hila. Defe verhaelde >

datfe met haer Kind van ontrent vierMaenden.door sci<j{aem

de Watcrvloeyingnadc Zeegetrocken zijnde, een Geval van

Salck in de hand had gekregen j waer op ter mid- een vrotw

dcrnaet oock een Slansb quam te fitten , die haer en cn haer Kind

• 5. , , • T-» i i /- j- T->- • meteen
haer Kindeken omving. Doch alsiedit Diereenige ,

reyfen faghtlijck van haer had weghgeftooten , foo

had het figh om 't Hout gewonden; waer aen 't ook

was blijven hangen, tot dat fy en haer Kind gebergd

waren. Q p xegory Lima fag men 't Water, wanneer

't van Lebatehtt aenquam , voor de Schans vsn onder l
n i Ct i i i 3 j •*•» • lt.wii*.M v.'ii

opbarften, even als ot t gelcoockt had. t Wierp ver- 't water op-

fcheydene Steenep, welcke twee of drie Mannen genoomen

nauwlijcks konden draegen , tegens en op d' eerfte en boven

Soldering der Reduyt , wegnemende de Gaeldery ea gf^ouw n

de daerop ftaendeSchildwagt, nevens 'tbygclegene acilgcwor.

Woonhuys, en de Steene Cembuis , wiens Muer een pen.

ïluk weegs daer van daeri in de Negory wierd gevon-

. den. De Sargeants Vromv fag figh van 't Water op

genomen , doch .geraeckte (nu alreeds lO.Vademen Mercklijcle

voortgefet zijnde) agter de Reduyt in een foete Li- bewaringh

moen-bootn vaft, en bleet alfoo behouden. Haren «ener

Man wierd met d' eerfte Haer weghgenomen ,doch Vrouw '

In 't afdrijven bleet hy in eenige Ruyght verward.

Een driftigh Soldaet quam ontrent hem, en greep

hem by de Beenen. Terwijl hy nu worftelde om fig D^ ^^s

los te maken, dreef fijn Dochtertje voor by hem J^n_u '"

henen na de Zee, roepende haren Vader te hulp.

Maer eer hy figh van fijnen aenvatter kon ontflaen,

had 't Water haer weghgeruckt , en doen verdrinc-

ken. 't Kind van fekere Slavin , ontrent een half

Jaer oud, defgelijcks van 't Water wegh-gefleept Van een

zijnde, vondmcn, na 'taflaten van de Vloed, op't half jariglj

Strand leggen, klaéglijck fchreyende, foodathet Kind.

T ƒ noch
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noch geberghd wierd. Een Kind, uyt de Negory'

IVtflelt , maer feven dttgen oud , wierd, drie Et-

muien na d' Aerdbeving, noch levendiggevonden

in den Tack eens Sagou Booms ; doch de Moeder

was verdroncken. Sie daer hebt gy de voornaem fte

Byfonderheden defer vreeflijcke Aerdfchudding , en

de daer door veroorfaekte verwoefting aen Landen,

Huyfen , Goederen en Menfchcn : Onder dewelc-

ke de Hem noch echter heeft laten fien ecnige voor

name Troeven fijner Goedertierentbeyd en Vaderlijcke

bewaring vanfommige ftrfoonen ; tot hoedanig en eynd ,

is hem alleen bekend; immers gewiflelijck t at fijne

verheerlijckingh , al waer 't oock maer van de geene ,

die dit fullen booren of lefen. De Brieven hier vaa

zijn overgekomen met 't Schip de Tirye Zee. Al dcfc

faecken felfs ftaen daer in verhield. Alleen heb ick .

d' orde , defgeHjcks oock de Schrijf-aert wat veran-

derdt, behoudende fliptelijckdeStof, maer de iroor-

den een atidere Vormgevende, volgens mijne gewoon

te. 'k Moet'er dit noch byvoegen: Datbeydedeic

ellendige verwoeftingen , hier by ons , en daer in

Oofl-Indiea , ons oock rakende , niet alleen zijn ge-

fchiedinevenditfelvejaerièj^, maer oock, d' on-

/fopeen Sede-dagb; d' rfsikreevenjuyftfooalsmcn

befig was een algemeene Eiddag uyt tejchrijven, om

in dit I-and gehouden te worden, wegens den ont-

ftanen oorlogh tuflchcn Engellttnd en Ons.

Voortijds, feydeVnooM-AERT, geliefden't de

Veere onfe God , onfe Gebeden op de Pededagen genae-

diglijk te verhooren , fbodat'er gemeenlijk watgoeds'

en grtots op pleeg te volgen : Ter wekker oorfaeck

onfe doemalige Vyanden in Britband en VUnderen,

hoorende dat'er een rerbods-dagby ons was gehou

den , dickmael feyden : Sie nu toe •voor de Geufen ;/ji

hebben veer een Sededaggtbad. Maer tfederd eenigen

tijd herwaerts hebben wy regt het tegendeel bevon

den, en moeten ervaren , fat even na, en nu felfs

of '/ bouden der Bededtgen , ons eenigh/ffcgroot quetd

is overkomen. De reden hier van is nkt onbekend

aen
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aende geene, welckm SitmcnviaideGoddefn1 Wtrtid

niet verblind ^ijn. Maerghy, LEES-ALKT, eerw^

van dele faeck affcheyden , hebtgy noch niet eem-

ge rnercklijcke Gevallen van byfondere Bewaringen

overfbmmige?

Honderden van Voorbeelden ant woordede defcn ,

fou ick van defe Stot konnen voort-brengen , doch J?„* T"

hoor alleen nu de twee volgende , als een groote over- ichricklijfcc

een-koomft hebbende met het nu verhaelde £n Aerdbeving

voor eerft een faeck , die niet alleen onfe ofmmking, in Petu, de*

maer oock onfe verwondering waerdig is. Op den 1 4 Jaers 1619-

der Sprockelmaend in't Jaer 1619. 's voormiddaghs

beefde d' aerde in l'etu en d' aengreniendeRijck.cn

( van 't Noorden na 't Zuyden over de joo. van 't

Ooften na 't Weften over de 60 Mijlen weegs) on

trent een halve uyr langh. Op foramigeplaetièn waeron

wierden ffhtelt Vloeden fchielijck •verflondm j op an- trcnt figh

dere quamen nieuwe ichieiijck aenftormen. Rotfcn verfcheydc-

en Bergen wierden verfcheurd. Weynig tijds hier ne aen7.

na volghdeandermaelen diergelijcke felle, doch ""-tnheb-

veel langer grondfchudding , duerJe i y. dagen agb- beiMoegc-"

ter een. Yeder uyr quamen twee ofdrie itotingen. dragen.

Menfchen en Heeften waggelden op hare Voeten.

De wel^ebouwde StadTr«%»//o wierd meerendeel tot

een Steenhoop. Al d' omftandigheden wil ick niet

verhalen.maer alleen kortlijk vooi ftellen eenige bc-

denckliike Gevallen. In degedagte Stad Truxillo WM

een Godvergetene Kotarius j uyü beugom een Brief

in te ftellen , rakende een Vcrdragh tuflchen twee vvonderliik

Perfoonen , waer in hy, fijne opregtigheyd aen den Geval van

eenen vcrkoght hebbende , den anderen mercklijck een orage-

trsgtede te verkorten. Sijne Geiuygtn, zijnde lijne i

Huysgenoten , w^ren van't/etes Hayr, regtedeckfels

voor lulck een Pot. Daer gebrack nu niet anders als

d'ondcrteecketiing , welcke oock gefchied fou zijn,

indien niet d' Aerdbeving figh had laten voelen. Den,

onnofel -bedrogenen fneldcde figh tot de VI ugt , eq

vermaende d'andere deigelijcks te doen. Doch de

valfche Bedrieger hield hem by den arm , feggende:

Latt
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. Laet d'ondertccckeninz gefchieden ; (te, d' aerdbevingb

houd of. Maer vermits de neervallende Steenen 't

tegendeel betuyghden , foo wou de bedrogene an-

dermael de Deur uyt , om foo een gevaerlijcke Ber

den-Vans t' ontfpringen ; doch de verrader verhin

derde hem nochmael , en fchold hem voor een ver-

tfaegd Menfch. Even foo handelde hy oock met

dien fchelmfchenomgekoghtenBeampt-fchrijver ,

die defgelijcks wou gaen lopen, 't Viel deièn Gie-

rigaert lighter , fijn leven, als fijn Ziel-fchaedlijck

Gewin te veragten. Ondertuflchen maeckte den

overlifteden figh los,nam de Vlugt tot fijnen Schild,

en reddede alibo fijn leven. Nauwlijcks was hy

over den Dorpel gekomen , of 't Huys viel in en ver

pletterde al d' andere onregtvaerdige. Even als of 't

door een Engeljche Opboudingb niet eer had konnen

vallen, voor datdefen SpaenfcbenLothuyt dito»jje-

reghtigh Sodom was ^egaen. Aen den Notarius vond

men naderhand {onderlinge Merckteeckenen der God-

lijcke wratck. 't Hoofd, waer mee hy de valfcheydt

bedagt , de //it»rf,waer mee hy defelve btfchreven had,

waren hem foo glttdt afgejlugen , als of 't met een

Beuls Stvaerd gedaen ware geweeft , leggende van 't

Ligchaem afgefcheyden. Oock was 't Schrift ner

gens te vinden.

Ach ,{èyde VROOM-AF.RT, dst dit doch alle Reg-

ters , Advocaten , Procureurs , Xottriffen ter herten

namen , en daer uyt leerden mercken , hoe God al-

lerley valfchheyd haet. Straft hy haer juy ft hier niet

door een ^étttutvingb , laet hy haer 't Huys niet op

haren Kof vallen , foo lal doch eens een tijd {ouder tijd

komen , in welcke fy wenfchen fullen , dat alle Ber-

gen, Heuvelen en Huyfenop haer vallen mogten, om haer

te bedecken en te verpletteren , wanneer 't Protocol fal

gelefèn worden ; waer in al hare fchelmtlucken op-

geteeckendftaen.

GeylbeydenOotitgl , vervolgde LEES-AERT , heb

ben hier defgelijcks een Nota bene bekomen , aen de

Perfoon eens DienacrsdesXrowV/fB/zjTciiwjBifchops,

Ftitn-
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frtincifco de Camera. Hy was verlieft op een feer Dienaer des

fchoone Indiacnfcke Dochter.cn viel haer feer moey- Bifchops.

lijck. Dit wierd de gedaghte Bifchop bekend ge-

maeckt van de geene , welcke defc Peruitenfche Venus

opvoededen; die derhal ven defen hittigen Henghft

ernftigbeftraftede;foo dat hy naderhand defeSchoo-

ne alleen heymlijck befogt. Ofmen defen Bifchop Die een

Elifa mogt noemen , weet ick niet ; maer 't is feec- fchoone In-'

ker , dat fijnen Dienaer een regten Gehafïwzs , die "^«"fche

voor fijnen Heer meefterlijck wift te veynfen , even gj°^ Banier

als of hy met d' Indiaenfcke niet te doen had. Sijne opgefloren

verantwoording fcheen gefond ; doch 't gemoet was Me- hebbende ,

laetfch. Korts hier na was de Dochter verlooren , cd.

geen Menfch kon haer weer vinden. Hare Vrienden

klaegden naderhand aen den Bifchop ; die hem op

ftrardes Bans beval , noyt by haer te komen. Hier op

beloofde hy , geen voer buyten fijn Huys te fullen

fetten, eer de verloorne weer was gevonden. Hy In'tmidden

had haer heymlijck in fijne Kamer gefloten , en onfijne

defen geheelen dagh hare onkuyfcheomhelfingen onkuysheyd.

toegcëygend , wel wetende , dat fijnen Heer hem

niet ibu komen verftooren , wijl hy eenige gewigti-

ge faecken had te vcrrigtcn. Menfchen kan men

ligt bedriegen, maer niemand kan een Gordijn voor 't Geheele

d'oogcn fWifchuyven. Ontrent ten 1 1 . uyren be- Huys op fijn

gond' Aerdete beven. 't Huys waggelde gelijck een L'jfl>teegh,

dronckene Man ; derhalven de Biichop en al fijne

Huysgenoten fpoedig de vlugt namen ; doch fijne

twee welluftige bleven'er in. 't Gantfche Pallays

wierd omgekeerd ; en als men nu naderhand 't fèlve _ . ,
, ö , . En in loo

opruymde, om t verloorne na vermogen weer te cenfch=n J-

foecken , foo vond men defe beyde in een fchand- lijck poftuec

lijckc Pofluer , even foo geli jckfe hare vtryligheyd ge- gevonden

pleegd hadden; wijl d^e dooj haer inhucbeylloofe w'er"-

vermenging had overrompeld. Hier hebt gy nugs-

hoord twee gevallen der Godlijcke Gereghtigbeyd.

't Volgende fal 'er u een tooncn van fijne i«wb«r/ig< Derjev;r-

heyd eo benxtringh. Seecker Man te Truxillo had een iiael,aen-

fchoone Vrouw, jadeSchoonheydfelfsten Echtge- gacndc

noot.
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noot. Echter hing hy fig aen Hoeren } en om fulcks

dies te vrver te mogen doen , lbo traghtcdehy fijn

Wettigh Deel aen kant te heipen. Sijne Goederen

bragt hy meeft door met defe Schand- deernen j 't o.

verige fond hy na een andere Plaets, om naderhand

met d' eene Hoer , die hy waerdft hield , daer van te

De wonder- roogen leven Sijne Huysvrouw fioot hy in een Ca-

lijckebc- i«i*«,alseenSlaght offer, 'tweic. hy voornemens

waering van was te Keelen. Terwijl hy uytging , om een middel

een Vrouw, hier toe te bedencken, q uam d' ^ndbeving, en wierp

fijn geheele Huysover hoop , behalven alleen 't deel

van de Muer, daer fijn Echtgenoot gevangen fat. Als

hy de tijding ontfing , dat fijn Gebouw gantll h neer

geitortlag, verheugde hy üghertlijck ; meenendc

Door haren dat defe *4erdbewng hem een grooten dienft gedaen ,

trouwloo- en fijne Vrouw verpletterd had. Hy ging derhalven

fenManter met een t,ly getnoed henen, om fijnen doodente

" belbecken. Dochals't Wijf hemdooreen reetfagh

aenkomen, ibobegonfe luydkeels te roepen: Kaant

hiergy alle die my hoord , en aenfchoun> dit wonder ! Koot»

httr ghy meeden eniroiiwloofenManl koomett/ïc , hoe

den Hemel my dies te genadiger is , boeghy my vyandi°er

ifjt\ Sie, 't fitntfche Dttck, 't geheele Gebouw is «eer-

Die door dit gV(t;/c« , <•„ alleen dit (lnck Muers van wee ellen breedte

wé°ck tot " kijven ftaen, niet vertnorfdd pijnde noch van de vallen-

eéVbeter de Bakken, noch door de neer florlingh der andere Mueren,

Leven HMer heeft ftand moeten houden , of dut de geene leefde ,

wierdbc- welckeghy dood woud hebben. Niet alleen defe Eeftraj-

jfog van de Vrouw , maeroock 't feldfame P^onJci1-

nrerck maeckte dcfen Man lbo verbaefd , dat hy in fig

lèlvenging, fpoedigeen Ladder haelde, fijne Vrouw

uyt 't Cabimt ruckte ( 't welck hy had gefchickt om

hareSterf-plaetste zijn) haer met tranen om vergif

nis bad , en naderhand haer getrouwlijcken alleen-

lijck beminde. Na'uwlijckt was defe Vrouw uyt dit

haer Vryplactsje getreden , of 't ftuckdes Muers viel

voorts gantfchora verr', omduydlijck te kennen te

geven.dat het enckelijck door een genadige fchic-

fa'»g Gydsvfva blij vea ftaen , ten beften der ontfchul

digh-
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digh-gevangene. Maer hoor nu noch een ander vierdev«

ftuck , 't wclckfal konnen dienen tot verder bevefti- hac[ ,van

ging van 't geen wy korts voor defen verhandelden ; een gevan-

te wecten, Dat fonderlinge enfclfs uyijlekendc Benxt- ?enc D°°d-

ringett geen btn>ij[en noch kenteeckenen zijn of van on- "aSer»

ft Godfaligheyd , of vanGods faligmtkendeLiefdet'ons-

vvaerts. In de meeygedagte Stad Truxillo fat gevan

gen een feer vermeten, wrevelig en Godloos Sol-

daet , wiens heylloofe twiftfugtigheyt hem alreeds

twee Doodflagen had doen begaen. 't Vonnis wierd

vaft vervaerdigd, 't welck hem fou overleveren in „

handen en aen 't Swaerd des Beuls. Spinofa ( foo was Gevanckc-

ddcn Rrijgs- gorgel genoemd } liende dat het hem nis

aen den hals wou gaen , kreeg Galg-berouw , want

dat het geen waeraghtigh berouw was , fullen wy

hacll hooren ; en ftelde lig aen als een gautfch boet •

vaerdig Menfch , belovende een regtfchapene bete-

ringh lïjns levens, indien 't felve hem noch ge-

fchoncken mogt worden. Even ter felver tijd begon 'toeven ge-

d' Aerdbodem te fchudden; werpende 'tgantfche bleven.

Hays.en te gelijck de Gevanckenis ter neer. Al d' an

dere Gevangene wierden of verpletterd, ofiwaer-

lijck befchadigt. Alleen de plaets .daerhygeboeyd'

fat, bleef ftaen, en hy derhalven onverfeerd. Defe Poch *?'"

• ,. , i . / j r> i door wierd•monderlijcke bewaermg bewoog den Regter , om hem |iy n;cts mct

't Leven te ichenckcn; te meer, wijl hem fijn be- allen gcbe-

toonde aendagt en beloofde betering wierd voorge- terd.

dragen. Doch defen Hond keerde wel haeft weer

tot fijn uytbraeckfel. De voorige lafteren keetenden

't Gemoed van Spinofa , na dat hy van fijne Keettnen

was los geworden, veel harder dan te voren. Onlangs ;

daer nageraeckt hy in twift met een andere Soldaet

geheeten Cafper Hemandc^. Nevens andere Schimp s;-nen

en Scheldwoorden wierp hy oock in toorn defe Godslafter-

hoogmoedige Hemel-tergende Godslafteringuyt: lijcken

T>trftghy ellendige onmatige Worm n opftellen tegeits den Hoogmoed^

ftencn , dien God felfi in d' onlangs-verledcneverfchrick-

lijcke s4erdbeviHg beeft gefchroomdt' onderdruckenente

Op defe wporden.trock.hy van Leer, en

ging
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\re«r een ging op Herntnie^ foo onftuymig aen , dat den fel-

meuwge- ven met d' eerde fteeck ter aerden viel. 'D'^iuguftij-

IC6 ' nerMonicktn, voor wekkers Kloofter dit gefchiede-

de, liepen toe; wierden oock vznSfinofaCelfs ver-

maend , fig te haeften , om de Biecht des gewonden

te hooren, eer hy den Geeft opgaf: Dochhvwift

Mcendfij- niet, dat fijn eygene Ziel 'tgevaeraldernaell was.

doorftooc- De Monicken by den gevallenen komende , vonden

ken te heb- hem onbeschadigd , wijl hy onder fijne Kleederen

ben. met een Pantzier gewapend was ; zijnde alleen

neergeftort , om dat den anderen hem fbohevigh

op 't lijfhad gedrongen. Maer ondertuflchen fonck

S;'nelle di ^'«o/ifchielijck terneer, wegens een wonde , die
eynd. C° '£ ^ï % ^e^s tegens 't Punt van fi)ns vyands Swaerd in

deborftgeloopen, doch in de hitte fijner woede niet

geveeld had ; en was al dood eer de Monicken by

hem konden komen. Erafmi Fntncifci *4usl<tndifcber

Kunfl-und-Sitten- Spiegel, fol. a8i.

. .. Veelerley Bedenckingen , feydc VROOM-AERT,

ke Acrdb'e-" lcornen mY hier voor, doch fal de felve fparen tot een

Tingh, andere gelegentheyd , om 't tweede beloofde Voor

beeld te mogen hooren.

DcsTacrs In 't Jaer 1617. hernam LEES-AERT , ontOond in

JÓZT. in ba-Hd'"1 door 'tgantfche Land *4putitneen verichrick-

lieu. lijcke ^4erdbevm°. DsStaJS. Sevcro wierd byna ge

heel verwoeft. 't Selve was oock 't lot van verfchey-

dene andere Steden. Maer verwonder! ij ck is 't geen

fig hier ontrent heeft toegedragen. De Berg de Civi-

Seldfime illlf verdeelde figh in drie deden , en liet driefeeraf-

Jefénckr1" grijflijcke Kloven fien. Te Rofetto fcheurded1 Aerde

felve. van cen' meer a's ' *•• Mijlen wcgs verr'. Veele diepe

Putten wierpen niet alleen al haer Water, maer oock

... een groote menigte Aerde uyt. Onder de Puynho-

be\varin'»en Pcn te ^' ^lvl:ro wicrd een Levendig Kind gevonden ,

vaneenïge fuygende aen de borflen der deode Moeder. DeK/oci

Kinderen. uytdenThoren viel neer over eenander Kind ; welc-

ken val 't felve niet alleen geen ichade deed , maer

even door defè overftelping 't onnoicle Wight be-

waerde, dat d'andere neer vallende Bajcken en Stce-

nen
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nen hem niet konden raecken. In 't doorfoecken der En vin een

ingeftortede Huyfcu vond men een Vat , en daer in Vtou"'-

een levende lrromv met een Kind. SeeckerMis-pricfter

ftondopden Thoorn eencrKerck, en bleef ftaenop Dc"hlcl<e

i /• i r ii 11 i t f „ i r omkommg

des lel ven eenen hoeck; al t overige deies Gebouws eensPric-

ftortede ter neer. Dit vergunde hem wel tijd , om flus,

figh tot God te mogen keeren , maer 't verfchoonde

fijn leven niet. Men kon niet by hem komen ; der

halven moeft hy na drie dagen door Honger , Dorft

en Anghft fijnen Geeft opgeven. Een Canoniek, na En eens c»-

datfij n Huys gantfch was neergevallen, bleef ftaen nonicks.

op een kleyn fwack ftuck eens verbrokenen Booghs.

't Was onmogelijck , hem te naederen , om hem

hier afte helpen ; foo dat hy defgelij cks na twee da

gen ellendig moeft fterven. Door dele geweldige £n feer

Grondbeweging wierd een magtig groot Bofch fooda- groot Bofch

nig neergeworpen , dat niet een eenigen Boom over- verdelghd,

eynd is gebleven, 'fheatrum Ettrop<eum *4bcllini erfier

theil, fol. 1048.

Dit zijn nu, feyde de Heer ADEL-AERT, aen- Godlijcke

mercklijcke Godlijcke Sei»ieringenindenoage[a.cki- Beu-aringcn

een tijd van verwoeftende ^ferdbevingen. Maereeef10 c 'Prin-
b i • i- j i • • ° • i ° i een van

onsoock, indien t u anders in geheugenis koomd , üracaten-

eenige Voorbeelden van de Hoede des

voor 't geweld der (narrende Koegels , en de vernielende

kragt der in {lucken btrftende Granaten ten tijde V^B

Belegering der Steden.

'kSal ook hier in.antwoordede LEES- A ER T, uwe Seer won-

nieuwsgierigheyd voldoen. In 't Jaer 1 65-6. quam derlijck ge-

de Grootvorft van Mufcavien voor de Srmedfihc Stad bleeclen

Riga in Lijftund met een feer groote Krijgsmaght ;

doch moeft eyndlijck defè plaets met ichadc en

fchande weer verlaten. Geduerende defe Belegering In de M«f-

wierd feer fterck op die van binnen gefchooten .Bc- crv.tif^e

halven de Grtr.atcn , welcke in de Stads-gragten , de j^1™''g

Vutut-vlotd , op de Wallen en Straten neervielen, Ri,a -^.t

zijnde meer als 600. in getal , foo floegen noch in de jaer i'ojC.

Huyfen fio. derfelver; wegende meerendecl van

160. tet ioo, ponden; en gevuld met 15-, 18. zo.

V pen-
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Verfcheyde-

ne Voorbeel

den daer van

aengeteec-

laml, als:

In 't Huys

van Hans

In'tHuys

van Henritk

Rigltann.

In 't Huys

vn Otit

.In 't Huys

van Lu ncrJ

Aen de Pet-

Bewaerin _

gen.

ponden Buskruyd-Echterbewaerde God de Beleger

de foodanig, dat door 't barftcn vanildeGntMIW

noch geen 100 Menfchenom't leven zijngekomé.

Ontrent 20. Voorbeelden van byfondm Gcdlijcke

Hoede aen veelerley perfoonen in defe S:ad , v erhael

ick in mijn Algemene Hiftorifche Jaerboecl-en op 't

gedagte Jaer iéf 6. Een ige andere, meeft daeivoor-

by gegaen , fal ick hier uw gehoor voordrigen. By

Ha»s Bodcker floegeen Gntnaet in fijn Huys , vernie-

lendeal de Kiften, Kaflèn, Venfkren en Deuren. De

,Knegt, in een beneden-Vcrtreck fittende .wierd

den Rock aen fijn Ligchaem tot kleyoc ftuckjens.en

de Tabacks-pijp hem uy t de mond gtfhge", fonder

hem in 'talderminftctebefchadigen. Een Kift met

Buskruyd, daer in Huysftaende, wierd tot Spaende

ren gemaeckt, en echter 't Buskruyd nietaengefto-

ken. Een goed ftuck der gefprongene Cranaet viel

op 'tlijfvan een re bedkggende Jongen, fonder hem

eenig leed te doen.By Henrick Rigeman viel een Gra-

tuut door twee Solderingen totiudeSael. Sloeg al

deGlafenuyt. Wierp fijnen Soon vsn twee Solde

ringen af tot op de derde. Defgelijcks wierd de Va

der, dietebed lag, dooreen fterck-voortgedrevene

Steen de Muts van 't Hoofdweggenomen. Evenwel

weervoer geen van defe beyde eenige fchade aen

haer Ligchaem. By Otto Menck heeft een Granaetdc

gantfche KLeucken met al de Glafen en Venfteren

verpletterd,hem lel ven een groot ftuck wegs wegh-

geworpen.en 't te bed leggende Kind met een groot

deel planckéoverdeckttEchter zijn noch defe noch

eenige der andere in degedagteKeucken beledighd.

By Luderd Hillebold is een Grunaet door de Hot- Poort

ingevlogen, en beneden in 't Huys neergevallen.

Heeft doealles watop de grond was, met den daer

op fli penden Knegt opgenomen; tot op de boven fte

Solder gevoerd, entcrftonddaeroahem weer neer

doen vallen, met al de verbroockene Plancken en

tHuten, fonder dat hy in 'r alderminfte verfeerd

was. Jahttn *4rpt , esn Gcrights Dienaer , over de

flraet
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ftraet gsende , foo is een Grattaet aen fijne zijde neer fom van

gedaelden los geborften. Door degewtldigc fl.igh lihm Arpt.

v/i-rd by een groot ftuck wegsvandaertot op de

Marckt geworpen, altvaer hy ter aerderi neerviel.

Sijne KUedereo en Hayren waren verfer.gd, maer

fijn Ligchaern had gantfeh geen hinder geleden. By j , „

HtnrickLeppin, eenPotitbacker, viel ( en Graniet in van Hemick

de Weik-plaets.alwaer doemacls (liepen eer Knegf, Lepfin.

Ruyter en Jongen. R..ght boven haer lagen noch

twee Jongens. Degeheelt? Wcrck-pljets wierd ver-

wocft.en de 5choor(tecn over den flapendea Ruyter

neergeworpen, die men daerna van onder de fware

Sreenenendengewildigen Puynhoop uytgroef. Ia

al de Bedden wierden oock ftucken vandegelpron-

gene Granttet gewonden Evenwel zijnnochdefc,

noch de t wee Jongens, boven haer Hoofd (lapende,

beleedigd geworden. In 'tSoutdrigers Huyswier- jn ^soi^.

den eenige Menfchen door 't fp.mgen van een Gra- dragers

naet gewond , en een kleyn K.md van de hooghfte Huys.

Kamer na beneden in 't Huysgeworp3n , ("onder dat

dit tedere Wigt eenige fchadHeed. E>?n Wicg.waer

in een Kind van vijt weecken laj • wierd 'c onderde

boven gekeerd , en in brand gcftoken , foo dat alles

boven defe Suygeling in een ligre vlam ftond.fonder

hem echter eenig quiel toete voegen. Byjoriaeiij ,

Decker heeft een Gr<tn<tet feecker oud Min, geheeten V

fabiaen Hint\e, van de bovenfte Solder tot beneden

4 op de Vloer geworpen. De Hingfelen van de Deur

en de plancken bleven hemomdenHalshtngen.

Hy las een wijl tijds fpraeckloos, doch had geen an

dere fchade aen lijn Ligchiem geleden. ThtMv.m

EunffumSchlederi, /ïebendertheil,fol. 978. *

Dickmael.feyde VROLYCK-AERT, heb ick my Scker Edel-

V i feer

Diergelijcke Voorbeelden van eenige iponderlijcke bewaringen Gods

ontrent het fpringenvan Uranadcnen Siinckpottcn.zijngthiccclii'n in

de belegeringh der Stad GroiHinfcn door den CMunJier che* B> ck°p in

' 't Jser rÓ72. en konnen nagcfi en worden ih mijn LaitncnOvrltrbi-rie-

ttriif van ChiQafk Dtnar/t vanSalen, Bifihop van Mitnjler ,&t.v**

t<t- 1 16. tal I iQ.
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man.ineen feer verwonderd over de wohderlijcke Behouding

Schip door van Schipper Wittem Ysbrand.j\. Bontekoe , doe fijn

Buskruyd Schip door Buskruyd in de lugt vloog. Maer on-

opgefpron- -

meris. In 'tjaerióz?. onder den lbo genoemden

j t>ee

ncrnael on- nlan > <k Saligni, uyt 't Landfchap P»iSo« , ouder B«M-

befchadigd jaminde Rouan, Vryheer van SonU\e ( Broeder des

in een ander Hertogs van Rouan) die den Oorlog te Water voerde.

Schip « eer ^Is nu jn fceckere Zeeflag "'t Schip , waer op de ge-

ncergclet. dagte E(jeim3n fig ^evond , fchielijck in brand ge-

raeckte , en in de lugt vloog , lbo heeft 't geweid van

de flag des Buskruyds hem in de hoogte opgewof-

pen , en feer verr' daer vandaenineen Koninglijck

Schip neergefèt, fonder hemeeniglinstebelchadi-

gen. Die wierd van de Konfnglijcke Franfche Zee-

•voogd , Hertog van Montmorency , aengemerckt Voor

fulck een fonderlinge bewering Gods, dat hy hem 't le

ven fchonck. drummond lib. 14. Hiftor.fag.6l7.uyt

, des Hertogs van Rouan gefckrevene ^enmerckiugen. By

«•?jf won- dsfcn Franfchen Edelman fal ick voegen een Hoogh-

dcrlijck be- Aitytfch Soldaten-wijf, Ibnder evenwel te vreefen, dat-

v acrd fè malkander te na inogten komen. Den 4. der Len-

temand des Jacrs 1647. fprong 't Slot teTubingen

op, door onder- mijning der Franfche. De Vrouw

In 't op- eens Soldaets wierd door de kragtdesSlaghsin de

fpringen lugt opgeheven op een ganrfch onftuymige wijs, en

vaneen viel, meer als een Acker lengte daer van daen , ter

*'n' aerden neer, fonder eenigfins befchadigd te zijn; tot

froote verwondering van alle die hier kennisvan

adden. Schtvelm in der Wurtembergifchen Cronick , pag-

488.

fulpen van Onder d'*4etimercklijcke Bewaeringen Gods , her-

Jvckel , nltn LEES-AERT, mag oock billick gereeckend wor-

i«en «.," den defe volgende. Ten tijde van Jan de negende ,

flre.tt, Heer van krekel, wasHeer vanrffr LeeenHacflrecbt

cenen Folpert VCM krekel. Defen fagh met fchcele

oogcn aen den voorfpoed der Heeren vin krekel,

van iJeuckelom , van Ajfmn , en van Atcoy , onaengc-

ficn



Scbouw-Tooncel. ^"'. 309

fien hy uyt 't felve Bloed afkoomftig was. Hy , een Een boven

ovcrboos Menfch , die noch God noch Menfchenont- n-.aren boos

fag, ja dieoock ( immers £bo men van hem feyde) ?"aen.('ca

den Duyvel Ziel en Ligchaem had gegeven, op ver- overgeeeTea

wagting van een lang leven.en van altijd fijne vyan- Menfeh ,

Jen te {uilen overwinnen of verderven , brouwde in

fïg heymlijcke Aenflagen , hoc hy den gedaghten

tleer van krekel beftlbu mogen dooden of beledi

gen. Voor de vuyft derfde hy hem niet bevegten ;

had oock geen magtgenpeg, om hem te verjagen.

Derhalven ontbood hy , vier dagen voor Km-tvond , T"?'," j"a "

de Koftcr van krekel by hem , en quam met den fel- «„ '^oft

ven over een, dat hyopC/iri/Ê-fiagidcKerckdeuren Nijdigheyd,

fou toefluy ten ,: op dat Heer Jan noch niemand der

fijne (welcke den Oodsdienfl Ibuden bywooncn) daer

uyt mogt geraecken : En even dan fou hymetde

Kloek een teecken geven ; waer op Folpert met fij ne

gewapende Ruyters Jou uytfpringen , om krekel te Hcet J"1

vangen.'. De Vtrraderfche Kerckwagter kreeg een goed ^"^Yee

deel gelds op hand , en belofte van noch meer, fwoer te brengen ;

derhalven by nlle Heyligen, dat hy dit vervloeckte

Schelmftuck fou volbrengen. Op de gedagte tijd be

vond fig Heer_/*»metveelef]jnerQndcriateninde

Kerck , doch fijn' Echtgenoot , wijlfe hpogfwanger

was, bleefop d'oude Burgt van krekel Siedacrde

faerk tot dus verr' toe geluckt na den wenfch defes Wa« toe

Boofwigts. Maer 't alfiende Ooghdes^/»zi«^i//^e».'?,"n r

heeft deJèn goeden Heer gelieven te redden uytv'crjferflijc.

fulck een moorddadige laeglegging en toebercydedc !:en Aenflag

ftrick des Doods , op.een gantfch feldfame wijs , en bedenckt.

fonder toedoen van eenige Menfchlij ke voorligtig-

Jieyd. Als de Schelmjcht Kaffer n u alreeds twee deu

ren had toegemaeckt , doch de derde noch open

ftond, kreeg krekel onverwagt Jbodanig een bnyck-

farffïngb, dat hy een heymlijck Gemack moeftgaen

l'oecken; en derhalven figh fchielijck meteenige Doch Heer

weynige Edele uyt de Kerck begaf, buyten weten 7«»ont-

des Deughniets ; die ondertuOchcn de Kloek 't be- kom<l r«r

öemdc Teecken deed geven, en doe uyt de Kerck »<>nd«li|ck,

V 3.
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defeftrick giende , al 't Volek daer binnen floot. Folfert de J«J

«es Doods, gehoird hebbende, ylde nadegL'dagteKerck.bifit-

teded'.felve.tn ftackfeallerwegen io de brand ; dies

alles wat 'er binnen was of do«r de vlam verreerd.of

door den roock verftickr wicrd . Flucks fnel Ae fig de

Moordenier met grooteblljtfchap weer na Leerdam.

Door een Als krekel de volgende Morgen dit alles had verno-

londerlingh men , liet' hy terftond de Kofter grijpen ; na voor-

bclcjrd o«^'rgjende b-lijdenisop een Horde flepen.mct gloeyen-

londcrtoe- 3e tingen nijpen, en voorts verbranden. Folpm ver-

uccnvan - ,&, 'r. iiri i * a' »,

ecnjge ftjcnde dat krekel noch leefde, vloeckte al de Nic-

mcntchlijkc kersuytde Hel ;entrock, loo uytfpijt als vrees, na

voórfijjhtig. DtiytfchUnd. Dne nu eenige Jaaren hier na de Belure

y*' in brack , en't Water aenBo<fr-/Z»ot bleet ftaen.fiM)

quam Folpert, twee of drie Ditycktrs by hem heb

bende, imfcnSchuy'jtfderwaerts varen ,en ftackby

ragt den Dijck door; w^aer door veele Menfchenin

de Keder-tftterd, verdroncken. Defc B'joiwightery

riep na den Hecnel om wraeck, en heeft oock de

regtvacrdigc God ten laetftcn verdroten. Wantkorts

vcrdHcci daer «»lwierd falptrt tetiaefkccbtby klaren dag en

/•o/>«r(van in 'tgefigt fijner Medgefellcn, tervlugt, en met

de Duyvcl een Iclijcke aghterblij vende ftank.opgenornen. DUJ

figtbacrli jck wierd hy van de Duyvel , welcken hy gedien i had ','

wtcocv'oerd- levendig en figtbaerlijck weggevoerd , fonrlerdat

hy oyr dier na weer gcfien isgcworden. Alleen

vond men drie druppelen bloeds op deplaeisdaerby

geftaen h.id. Tlï-derd dier. tijd teett niemand der

ven blijven op 't Slot van der Lee, de Geboorte- plaers

van Folpert, w<gens 't vervserlijck gcfcrij'/cA en de

Spoocke- fpaockerytn van me^r\\f,er\<:ygroua>lijckeGeejien, wel-

ryeniniijn fce de LicJen indit Kaftccl ilcerlijckfloegen , fleep-

s'ot< ten, fl-.ngi.rden en wondeden. Eenige zijn hier door

verminckt, aoderein hare finncn geflagenjjc wor

den. Tontttai enSlightcnborftGelderfcheGtfchiedenifJtn.

BoeckS fol 196.

Ivtn«'cl Siedaer , feydede Heer ADEL-AERT, een gantfch

hecf'i fijnen verfchrirklijck Voorbeeld, waer aen aldiergelijcke

soon BottfarigtcH figh billij ck behoorden te fpiegden , om

niet
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piet te vallen onder de Klauwen van dien Helfchett

Haver.

Evenwel, vervolgde LEES-AERT, heeft fijnenw ow vm

Soon Pelgrom van ^rckei hier door niet geleerd wij- /irclyl ,ccn

fer of beter te worden. Hy beroofde d' Onderdanen quacd Kiec-

van hare Middelen j de Kercken en K.loojlers van hare ken vaneen

Vtrcierffelen ; de Dochters en Vromvm van hare £«r. l"*™ £y •

Dus was hj een ^««erf Kiecken van een <j«i«e<i £> Als

hyfagh, dat niemand op fijn Slot van der Lee kon

dueren , foo brack hy 't af, en liet het weer oprig-

ten acn de fijde van Leerdam , na 't Weften toe , op

de Lin°e;t. Men verhaeld vanhem.dat hy den Duy- .,
• ««*/»i .,- T , i j Sigh niet

vel iManfchap heeft gedaen , onder voorwaerde , dat 3efpiegei j

hyaltijdtfrifch en voorfpoedig fou leven , tertijdtaen 't ellen

toe dat hy eengroot Wa,ter fou overvaren met n. Paer- dig eynde

den, of mat een Moeder-Paerd. l'elgrom meende fighfiins Vaders.

hier voor wel te Tullen wagten, maer deDuyvel

wa|s hem te loos. 't Gebeurde in 't Jaer nof. op

Marien Hemelvaerds-dag ( onder 't Paufdom foo ge

noemd ) dat hy met veele Ruyteren en Voetknegten

over de Leek voer, en in 'tStightvzn Utrecht viel ; .Maecaller-

daer hy fommige Dorpen uytplonderde en verbran- 'CX pomic-

dede. Doe nude5/«^/eM4frjin fijne wederom-kee-'en^ '"

ring hem op de hielen laten, fboliethy deGevan-ven '

. gene met den Roof te.8o//cif>»eerftoverfetten. Hy

felver , met *Jert van Bueren , Domheert' Utrecht ,

trad onder de laetfte in , ionder eenige Paerden by

hem te hebben. Maer terflond quam'er een groot

fivart Ma» aenrijdcn op een fwarie Merrie ; die met

een fèldiaem gebaer en gefchrscurv van den Dijckaf 5oo heeft

ih 't Schip ( of de Pont ) fprong ; 't welck onder dien ^ °°^ °=;

laftmet al de vragtplotièlijcktegrondgingh. Tel- jj^griijke»

grom wierd echter eyndlijck noch weer geviicht, en onfaligen

te Marien-waerd begraven. Na fijne 3ood zijn de uytgnngl..

Heerlijckheden Lee en Haeflrecht weer.gevallen in

den boefem van d'~4rckels. Item Pontanus en Slighten-

horft,ikid. Wederkee-

Verfcheydene Bedenckingen , feyde de Heer ADEL- ringh tot d»

T, komen inyover detxvee lactftcGcfchiede- V. inden.

V 4 - niffen
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DeGe-

fchied-

ichrijverc

verhaelen,

Dat het

fomtijds

Vk-efdi,

Afch,

Kcorn ,

a. f. v. heeft

geregend ;

't \Velck

l.an veroot-

faeckt wer

den door

Jievigc

Stormwin

den.

Voorbecldt

dacr van in

Gretnland*

Dclrelijcks

by o<r Cjna

rilchc Ey-

laudcn.

Afch-re-

3 ' * Sen-

niflen in den fin; foo dtt wy hier een feer niym

veld fouden hebben , om met onfe Tongen in te

wandelen. Doch naderhand fal ons wel op nieuws

gclcgenthcyd verfchijncn, om te iprceckenvandc

dingen, wckke bymy in aenmercking zijn gevat,

'k Moet nu eerft wat anders vragen. Indevoorigc

verhaelcn der Stormwinden over Els en freiberg heb

ick vernoemen de geweldige wegvoering vanvee-

lerley dingen , als Papier , Hoy.Koorn, e. i', v:

Nu heb ick wel gelefcn , dat het fomtijds Afch.Stee-

nen, Vleefch.endiergelijckefaecken opfommige

plaeticn heeft geregend. Sou fulcks niet wel door

lbodanigefware Stormwinden zijn veroorfaekt ge

worden j even gelijck (jhy voorhenen hebt terteld ,

dat het Papier geregend fcheen te hebben , door de

geweldige verftroying des Hebrttmofchen Bybelf ?

Ontwijflijkja.antwoordedeLEES-AERTi'tgeen

de woedende Stormwinden aen d'eeneplaets opne

men en voortjagen , latenfc , wanneer hare kraght

gebrocken werd, op een andere weer neervallen. En

ick meen , indien de lieden , waer ontrent de foQ

genoemde ieldfame Regenen vielen, nauw°nder-

ibeck hadden gedaen , lbo fbudcnfc wel vernomen

hebben, dat het ter felver tijd anderwegen had ge

onweerd. Een Voorbeeld hier van werd verhaeld in

mijne vertaelde en doorgaen; vermeerderde ttfch rij-

ving -van Oud en iïieun>-GroctiUnd, ftf. 41. van de-

ièn inhoud : In 't Jaers 1 308 ontftond in GroetilanJt

een vreeflijcken Donder en Blixem , waerdoorde

Kcrck SkuMt verteerd wierd. N a dcfen Donder

volgde een vervaerlijcke Stormwind , ter neer wer-

pende'de Spitfen van fcer vecle Klippen ; en d' afch

of 't flof der vcrbroockencRotlcninfulckeenme-

n'gtedoordolugtftroyende, datmcn meende, God

liet een ^fchregcn neervallen , om 't Volck des Lands

daer door te ftra fFen . Sekcr Schecps-hoofdman hcett

oock verhaeld aen den Gefant des Veenfchen Konings

in Framkrijck , dat hy , ontrent 6. mijlen van de

Canarifche f.ylandenin Z,cc op Aackcr leggende , een

dier-



diergelijcke *4fchre°en heeft fiep vallen over de Ree-

de , daer hy figh doemaels had neergefet ; ibo dat

fijn gantfche Schip daer van t'eenemacl bedeckt was,

even als of 't geweldig daer op had gefheeüwd. Ter

fel ver tijdt .was 'er een ongewooncSwnB en hevige

'^itrdbevtngh geweeft in de gedagte Canarifche Eylttn-

den , welcke de vyefige gebergten aldaer ichuddede ; ,

en, de Wind had de daer uyt voortkomende Afch^'w>cr

tot over de 6. Mijlen verr' in Zee gedreven. Van de ™™,£ j

wonderlijke Vloy en Vorfcb-regen werd gefbroken getallen. '

in 't tweede boeck des eerflen deels mijner vergaderde

en vertaalde Curieufe ^enmerckitigen der voornaetnfle

Ooft-en-Weft-Indifcbe dingen : entegelijck d'oorlaeck

daer van aengewefen. 't Geen de Winden hier deden

ontrent ^f(h , Vtoyen en Vorfchen konnenic ook doen

ontrent andere dipgen , en noch iwaerder licharnen;

waer van wy hier voorenalreedsgenoeglameblijc- GoAbeftie

ken hebben gegeven. Ondertuffchen , alhoewel ring daer

defe 'Regenen Nattierlijck door de Wind werden ver- ontrent,

oorfaeckt , foo gaet echter de Godlijckt Btfliering on

trent defelve ; 't fy tot flraf, of oock ten goede der

Menfchen in haren uyterften nood. Van welck laet-

fte ick niacr alleen een Voorbeeld oftwee fal voort

brengen. In 't Jaer ij-8o. was door gantfch Marck-

Zrandenburgh foo een groote dierte , dat veel volcks no, ;

door Hongers-nood verging. Een groote menigte liep jMartk-

uyt de Steden na de Velden en Boflchen , etende Brandea-

Gras , Wortelen en Hinderen derBoomen, foo rauw als **"£ •

gefoden, om haren Buyckeenigfinstc vullen. Hier

over vielenfe in veelerley Sieckten , en fugteden tot

God -, wiens barmhertigheyd defe ellendige Men

fchen in haren hoogften nood geliefde aen te fien;

betoónende fijne vaderlijcke Liefde en almaghtige

kragt. Hy liet op Palmfondtghm deGeweften v™™™^-

Havelbergh , Kyrit-^ , Wurfterhuyfen , Neuftat , Per/e- door ,Ten

berg , Tolilit^ , en aen andere Plaetfen Koorn van den Koorn-re-

Hemel regenen , gelijck Manna in de Woeftijn ; gen.

't welck redelijck dick op der aerden lag , en van 't

Vokk met hoopen wierd opgeraept , tot Meel ge-

V f maekt.
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maeckt , en gebade», 't Wierd gegeten met groote

vrohjckheyd. Sommige befaeydtn'erhare Ackers

Eocro meè-'tG^eeckS"troo&dMl>'ltKzn^> met blauwe,

wierdge- roode en geele ftreepen. 't Brood was fecf voedfitetn

backen en welfmakend voor de Menfchen; doch.'t v elk hoog-

lïjck re verwonderen was , geen Vogelen ,Hoenderen ,

ot diergelijcke Gedierten wilden'er van eten.MoWnf*

~Jllegori<£ froftno-f<icr<e erjler theil , pag. 21. Of dit

Natuerlijck Koorn, van de Wind uyt d'eenePlaets

in d' andere gevoerd , ofeen byfondere wonderwel'ck

Gods geweeftis, gelijck't vallen van 'tMannainde

Andere Woeftijn, laec ick aen d' overweging van andere.

diergelijcke ^n >t: Jaer i ƒ 14- was in VLaerndtett Broots-gebreclt^.lLven

Koorn ree- ter felvfr tijd heeft het hier Koorn geregend , waer

gcnin van goet brood gebacken , en vanfommige Koop-

K^fndtn. lieden u),t yitttg na andere Phetfen , ten bewijs , ge-

fonden wierdt. Gotifricd Hiflorifcke Cbronict , Jol.

1081.

Billijck Schoon deCenKoorn-regtH, feyde VROOM-AERT ,

moet men natuerhjck door de Wind kan verrigt zijn , foo moet

derhalveu men figh echter verwonderen over 't Middel, 't welk

fijn ver- de Heere onfe God weet tegebruycken , om de be-

""cTTfi l 'loeft'gein haren nood te hulptekoomen. Derhal
len. U venwy dan ook al ons vertrouwen al leen of hem moe

ten Hellen; die, gelijck hy , terftraf, in een vol

len overvloed deflafdcsBroodskanverltreecken, 'alfoo

oock in tijd van gebreck brood tegeven dter 'tnietis,

en daermen menkhlijcker wijs het nist te verwag-

ten heeft.

Terwijl wy , viel de Heer ADEL-AERT hier in ,

weer tot ^c w'n^en z'Jn gekomen, foowenfchte

ick wel te wee;en , waer van defelve werden ver-

oorfieckt ?

Wat de ^e ^'js-geeren » gaf LEES- AERT tof antwoord,

Wind is, en berigten ons, datfe haren oorffron ck uyt d' Aerda ne-

waecvan men. De Wind is, volgens de mening van ^rifto-

defelre teles , een warmen droo$enDitmpenUyttf>ttepeming, in

"" deLughtopgeirockendoordckragtvitndeSoii. Welcken

Dump do jr fijne warmie ca lightigbejdt opwuertsgc-

fioo-



"3 Sdouw-Toonecl. a™"" 315

ftooten, eo gekoomen zijpde in 't middelfleGaveft

der Lught ( 't welck altijd koud is ) van defetegtn-

flrijdige Hoedanigheid werd weerftaen ; ibo datiè , Kortlijck

niet hooger kunnende klimmen , daer buy-agtig begind beantwoord

te werden, en henen vliegd daerfe kan. Wegens

hzre ligiighcyd vermagfe niet weerwiiiwdeMtekee-

ren ; en is derhalven g.-nootfaeckt , de lugt hier-

waertsenderwaerts<f //oo<fH, fomtijdsmeer, fom-

tijds min, na üekragt der Slof, daerfe van veroor-

faeckt is. Defe Dampen en Vynvaeffemingenzijn't,

die de lugt ontroeren, en alfoo de Wind maken; wel

ke weer ofhout , als de gedagte Damfen verteerd zijn.

DeNatuer-onderfoeckersmercken oockaen.dat de

Winden altijd ^elijckmtttigh zijn de Geweflen daerfc

van dan konten'. D' Oofte , Zayd-Oofle en Koord-Oofie D£ win<jen

Winden zijn warm en droog, als koomende vanden zijnaicij(jt

Opgang. In tegendeel de Weft , Zuyfl-Wefle en Noord- gclijcl/nia-

Wefte , komende van den ondergang , zijn kond en tigdcgeftcl-

•voght , wijl 't af-zijn van de Son defe Geweften koud t=niffen det

laet. Dit kan men afnemen aen de Nagt , diealtijdt ^*f„j„'

koud is , en acn de lommtragtige plaetlèn , die ge- ()aen |ioo.

duerigh^/igfezijn. Gelijck nu de hitte desdaghs men.

d' Oofle winden droog maeckt , even alfoo doet de kou

de des nagts defelver IVinden •vogtigheyd aenwaflèn.

De drie Noorse winden ( N. N-O . en N-W.) zij n koud

cndroog, wijlfe uyt koude Geweften koomen. De kou- Hoedanig-

de verooriaeckt hzredroogbte; oockontleenenfede- heden det

felve van d' Ooftt-winden ; wijl droog en w)g«tegens Winden,

elkander ftaen gekant. De Zuyde winden zijnjfdr»»

en "vogtig. Hare warmte nemenfevan't HeeteGeweeft

daerfe van daen komen ; oock van hare Gebueren

d' Oofte winden. Hare vogktigheydt treckenfê van de Konnenf],>

Wefle winden; defgelijcks van deDam^ftiderZecen vcranderea

^<ltrt<e. Daer benevens , de Zuyde wind kan fijne voz- na de gele-

tigheyd haelen van de Ser^ngtige befneeuwdeGerveflen gentheyd ,

en Moeraffige PUetfen; gelijk de droogte kan veroor- aerontmoe-

lacckt worden van Sandige Velden : SoodatdeWoe- tm2cn-

danigbeden der Winden figh konneniz>ei'ii«<ie)'f»nade

Zele^entbeyd der ontmoetingen. Doch genoegh van

dele Stellingen der Wijsgeeren. My
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Mier ofde

Noorde-

Welckede Mydunckt , feyde ADEL-AERT , dat ick uyS

Gefondftc dit bygebraghte nu Hght fou konnen afnemen ,

Winden welcke Winden de geibndtfte zijn , naemlijck ;

21)n- d' ooft boven de Wtjle, en de Hoorde meer a,]s de Zity-

de.

T>' Oofte Belangende d' Ooflewind, hernam LEES-AERT,

wind is wel defe wcrd eenftemmig voor degefandlle gehouden , als

gefonder als zijnde de fityverfle van alle. Waer tegens deWefle

3e \Vefte, of jpzWgantfch ongematigd is, veroorfakende Dontie-

andercj ren jn Iugt,booie vogtighedenen vuyle flijm inonfe

ligchamen.. Maer wat de twee andere Winden aen-

gaet.daer ontrent zijn de gevoelës niet cenerley. Ve-

leagtende Hoorde rvind gefonder te zijn, wijl hy de

koude en drooge Dampen verteerd ; de verrotte en

bcfmette lugt fuyverd , de kleyne openingen of

gaetjcnsin's Menichen ligchaem toefluyt , 'twelck

werd gehouden voor een feer bequaem middel tot

derf «l d onfcge^)ndne7'1- Waer tegens de Zv.yi.tvM de lugt

Zuyd'e, beroerd, mee wolcken vervuld, Regen en Onweer

voortbrengd ; oock Peft en Befmetting verooriaekt.

Andere in tegendeel AeUendeZiiydeivindboyen de

Naarde , wijlie kragtiger is wegens de Sonneftralen.

Men fiet oock daeglijcks , dat alle Boomen en Vrug-

ten.ltaende na't 2Byrfe»,welvarender en beter zijn.als

die,welkena 't Noordenzijn gepland.Sommige in dit

gevoelen zijnde, voegcn'er een voorwacrde by , en

feggen : Dat de Zuyde wind gefonder moet gehouden

worden, tvanneerfe niet te vogkt , endaerdoortever-

dervend /f; nadien de Noorde-wind , wat te fterck

waeyende, tegens de Geeftjens is gekant. Te Me-

tylene, een Stad op 't Eyland Lefbos , zijndeMen-

der Winden fthen Sieck , als de Zuyde rvind wacyd. Als de Noord-

te Mitjltae. jpefte blaefd , foo beginnenfe te Hoeflcn : Maer door

4' Oa(le en Naarde winden werdenfe weergefond , vol -

gens 't verhacl van VtttimiM , by Feilingium , Macro-

Dact over

zijnver-

fchillende

gevoelens.

VVerclingh

AfttecUing DeHeer VROLYCK-AERT meer lufthebbcDde tot

»andefe het hooren van Gefchiedcniflen , als tot diergelijcke

Wijs geen- Wijs-geerige ged»gten , fogt de t' famenfpreecker*

«ket
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Befte Saus

der

daer van af te trecken j en begon derhalven te lag- ge Reden-

chen. De Heer ADEL-AERT fulcks ficnde , wou vra- vocringh.

gen , wat hem nu weer in den fin was gefchooten ?

Maer even ter felver tijd quam fijne Dienftmaeghd

hem beleefdelijck aenfeggen , dat nu gereed was

't geen hy haer bevolen had te verrigten. Hierop Noodigingll

wendede hy figh na d' andere , met defc woorden: totde Mid-

M ij ne Vrienden, veel treflijckskanickunietvoor- dagh-Mael-

fetten , wijl ick my , wegens d' afwefenheyd mijner uid-

Vrouw en Dochter , nu als alleen bevind , niemand

by my hebbende als defe Dienftmaegd. Echter bid

ick, datgy voor defêmael mijne Gallen geliefd M

zijn. Gy lult wel niet vinden noch de Leckcrnyeit

noch den overvloed van Lucullus, maer evenwel ge

noeg ter verfadiging.Tot een goede Maeltijd behoo- Wat T?or

ren drie dineen. Goed eetenendrincken; goedewien-&en

i i/- • n i 1 1 > n • tot een goe
de», en eengoedgefpreck. Feyldhetaen teerjle, im- de Maeltijd

mers fal 't aende<n>et<t»(/«'efueckennietontbreec- behooren.

ken: Alhoewel ick, om rondelijck mijn gevoelen

t'ontdecken , de goedheyd van Spijs en Vranck noyt

gefteld heb in veelheyd ofkoftlijckheyd , maer in een

mtetigegenoegfitemheyd en voedfaembeyd.

Hoe , feyde LEES-AERT , is 't alreeds Middagh ? Ja Goede Ge-

al ruym Middag.antwoordede ADEL-AERT. D' aen- fpraecken

genaemheyd en verfcheydenheyd onfèrGefpraken 'ijn de befte

hebben ons de tijd gantfchkortgemaeckt. LEES- Beenden

AERT wou hier op fijn aficheyd nemen.om na Huys Macli

te gaen 5 doch ADEL-AERT wou geenffinsdaer in be

willigen j feggende , dat de dingen , welcke hy Ibu

voortbrengen uyt den Voorraed fijner belefenheyd ,

de befte Saus fijner Spijfenfoudcn zijn. Als nu LEES-

AERT hiertegensinbragt,datfijnHuysgefinophem

fouwagten, foo feydi AOEL-AERT , dat hier in al

voorfien was , wijl hy fijne Dienftmaeghd aen fijn

Huys had laten weten , dat hy dien Middagh fijnen

Gail fou blijven. Hier op voerde hy haer gefament-

lijck na d' Éet-Sael ; daerfe , na gedane Handwal-

fching , aen Tafel gingen fitten. Flucks wierd opge- Maeltijd »i-

difcht rafcheyden Jlag van gefgydcne a^gebradede leen van

nftb,



Virch aen-

gengt.

1 8 Sjgg; Groot fftfkrifcb *

Aenmeick-

lijcke

fpreuck »an

Sicritcs ,

ontrent het

onthael van

Gaitcn.

Vifch is niet

alleen een

goede , maei

oock een

aengcname

Spijs.

De Romeyn

Is in fijne

>lacltijden

Vt/ch; en even doe feyde de Heer ADEL-AERT : Sie

hier , mijne Vrienden , waer tneegy u lult moetea

vergenoegen. Noch tij d nnch gelegent heyd hebben

my toegelaten , om Vleefch-Gcregten te doen berey-

den. Evenwel hebickmy niet ontfien, uöpdit ge

ring onthael hier te houden. Socrttes eens Gallen

genodigd, en maer fleghte fpijfen haer voorgefet

hcbbende.'vierd daerover van yemant berifptidoch

hy anrwoordede : Indien degenotdigdegoedifjn , fio

is'n genoeg; indienfe qaaed •yjn, foois'erteveel Defe

reden fal ick met eeuige verandering de mijne ma

ken. 'k Heb goede Gaften ; en dertul ven fullenfe fig

vergenoegen met 't geen'ergefchafc is; Waerenfe

quaed.fy fouden foo veel niet waerdigzijn. Onder-

tuflchen \wenfchte ick 't geluck te hebHen , d it gy-

lieden foo geerne in een Pifch-fchotel taftede , als ick

doe. Immers foudgy dan u >we bekomllnoch kon-

nen krijgen, en niet onverfadigd van mijne Tafel

behoeven op te ftaen.

Wat my belangd, feyde VROOM-AERT,

nfchhoad' ick niet alleen eejgoed

aengename Spijs te zijn ; en als i ok van geen Vi (et

foueeten, moeit ick my al vry onp*llijck bevinden.

En 't felvebetuygdeVROLYCk-AERT, defgelijcks

oockLEES-AERT, die dit noch daerby voeghde,

dat men hem niet beter kon onthalen als met Vifcb.

Wantnadien'er in fijn Huysgefii geene waren , die

grootelufttotdefe Koft hadden , foo wierddefelve

dies te minder op fijnen Difchgebraght.

Als nu 't Gebed gedaen en de Maei'ijd begonnen

was , vraegde VROLYCK- AERT aen de Heer ADEL-

AERT, wat hy gemeend had met den Overvloed en

de Leckernyen van Lucullus ? Die datr opantwoor-

dede, gehoord te hebben, datdefe Romeyncen mag-

tigh geld verquiftede in gantfoh KolHijcke en mee-

nigvuldigeGerighren. Als fijnen Keucken-raeeftcr

hem vraegde, in welcke Kamer hy 't Avondmael

fouaendiflchen.en hy dan dele ofdie genoemd had,

foo wi%hy terflond wat hem te fcbaffbn ftond.C/'cr-

r*
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vergaften, indien hy haer wou beloven, dathyfou

laten aen rieten in de Kamer, welcke van hem d'al -

dergeringfte wierd geaght. Dit deed hy ; doch hier

vondenfe fulck een overvloed van allerley Spijfen,

dat 't op Iragen der felveduerdetotdiepinde nagt.

'Tlutarchus in 't Leven van Lucullus ,fol. nj.b-

Sijns geüjcke zijn'er al meer geweeft , ftyde

LEES-AERT. Demetrius Phalareus had een Jaerlijck- vcr''ujft**feer

fche l nkoomft van 1000. Talenten , yeder Talent tot gtcore fchat-

600. Kroonen,of, na dereeckeningh van andere , ten door o-

900. Rijcksdalers, bedragende alfoo 710000. Kroo- verdadige

nen, of 1080000. Rijcksdalers. Van ditgeweldigh Mïcltl'den-

groot geld heeft hy feer weynig aengewend ten be

ften des Rij cks,maer verbraftede 't fel ve by na al t'ia-

mcn. Geduerig hield hy ièerkoftelijckeGafteryen.

Door groote Gefchencken trock hy tot hem den al-

dcrberoemdfti'n Koek Mofchion , aen vvien hy ver» -•• _ ,
i ! r- . « i •• j i i r i- i Sijnen Koek

eerde al wat vin fijne Maeltijden overbleef; die dsn werd miL„h-

dit overfchot verkoght , en voor 't geld , dat'er van tigh rijcji

quam, drie aenfienlijcke Heerlijckhedenfigeygen alleen van 't

maeckte. ^thentuslib. n.caf. 19. by Apolepbthes , '

Hiflori/cher erquickftunden erjler theil fag. on. De

Keyfer Lucius JElius Verus heeft een Banquet gehou

den voor 11. perfoonen , 't welck hem koftede an

derhalve Ton Gouds. ZeileriSendfchreitenerfter tbeil,

Spijl. 30.^.90. Seecker Koningvan Perfin befte- Grou\velijke

dede aen een Avondmaaltijd 336000. Rijcksdalers. verquiftin-

Andere tellen 140000. Kruys-ducaten. Dorh hier gcn van ee-

voorfpijfigdehy 15-000. perfoonen.CorvimundSchlc- f"geand"e

deri fons Latitiitatis bicornis erfler thcilfa%. 768. Van Maeltijden

Caligula werd verhaeld.dat hy aen eene Avondmael-

tijd heeft verquift 15-0000. Kroonen. JaPtómge-

tuygd van Keyfer ^iilus Vitellius , dat hy in weynipe

Mienden^rijds door Banquetten en Gafteryen heeft K„j-el f,{,

verteerd if. Millioenen Gouds. De Taefelen moe- teljal vcr'_"

&e^,,ge\i\dSutti>niut vanhemfchrijfdcoegcrigtzijn teeiddaegh-

mct

-



"t geheele

Roomfche

JUj ck heb

ben vervre-

ten-

Niet alleen

hebben ee-

nige tiotof

fcti Kcyteis

!>)<** iHct enckele Phafanen en Pauwen-Harflenen , Papc .

Kroonên. gays-tongen , Murenen , Lampreyen-melck en dier-

gelijcfce leckcre beetjens. Soo dat hy gewoonlij ck

ycderdag vervrat 40000. Kroonen. Enderhalven,

foo hy lang had geregeert, 't gantfche Roomfche Rijck

wel haeft fou verteerd gehad hebben.

Sou, foohy Wat my belangd, feydeVaoLYCK-AERT, 'k had

{^"S^dge- een ftuck van een goede Ham , of defeVifch-gereg-

ten vande HeerAuEL-AERT , vry watliever, alsal

defe Delicateffen van dien Heyilnofen K.tyfer. Goed

was 't , dat hy haeftftterf-, want anders had niet al

leen 't Roomfcbe Rijck , maer oock ièlfs de gantfcke

Wereld te weynigvoor fijnen gorgel geweeft. Dege-

dagteuis van fulcke Landverderflijke Slockers lal al

tijd in den vloeck zijn.

Niet alleen, vervolgde LEES-AIRT, hebben eeni-

fe Roomfche Keyferett ligh dus overdadig gedragen in

are Gitfleryenea gemeene Maeitijdea : Maer dit quited

heeft fig oock voortgeftt in andere mindere peribonen.

^picius, van Burgerlijcken ftand , dochfeerrijck,

heeft ten tijdeTiAemineene Maeltijdverdaen(ler-

dehalve Millioen Gouds. Alshy nu eyndlijck.nade

betaeling van al fijne fchulden , bevond , dat hy niet

Maeroocfc meeroverig hield als 15-0000. Kroonen , foo heeft

e Lieden'" ^ vergifingefwolgen, en fig alfoo om 't leven ge-

fighóverda- bragt; wijlhy vreeide, byfoo weynigovergcfcho-

dfghinhare ten geld een arm ellendigh leven te fullen moeten

Maeltijden voeren. Cltdius JEfopus de Guychelacrs , verteerde ,

na 't verhael van Plinius, in eene Avondmaeltijd

15-000 Kroonen , fig onthalende alleen met Voge-

Ifn , welcke de Menfchlijcke Tael nabootfteden.

Ydcr der felver koftede hem 600. Kroonen. De

voorgedaghte LUCKÜUS, een Man die geen geld kon

fparen, leydedaeglijcksaen fijne Maeltijden fooo.

Kroonen tekort. Reimariabgebitdetesaltes Rom, f<tg.-

409. Maerom onfe tijden en Landen wat naerder te

ren in Lam- komen; feeckere Thimngfche Gravin van iïrichlingett

prayen-Le- vond fbodanigh een fmaeck in de Lever van Lam-

ffttyea, en gat hacrdertdeluft hier in foo veel toe,

gehouden.

Gravin in
•fhmingtn

verteerd al

hier goede-

veis.

datie



SdóMMJCuneel. 2S" 31 1

datfe al hare Inkotmjlen en Hoojd-goedcren in dcfe

wel-fmaeckende Levers verteerde. iVeteri hunderd

Qpellen derttnterredungs-kunfterfle theil,fag. 41 f.

Grouwehjckis't, lêyde VROOM- AERT, dat de \Vy leven

Menfchen fig foo veel aen haren Buyck laten gelegen van genoeg

zijri'; daer wy doch maer genoeg, niet van over- n|«van

vloed leven. Waer toe fo veelerley Gerechten op Tafel ovcr"oc<}-

gelet, even alsof men metvceleBuycl^enfimeeten?

Waer toe foo veele KofllijckeSpijfen , daer doch dege-

ringer ons veel Af/er •voedfel konnen geven ? Defë

fcbendlijcke overdaed is oock fecr gemeen by ons ge- 't qiued der

worden , infonderheyd als men eenigc Vrienden Oirerdacdi»'

heeft genodigd. Dan moet alles boven inatenoi)fr-"uoockon-

vlocdich en kojtlijh ziin.om fijne prtcht te vcrtoonen. °??
T^ • 'n ï ^ ^-, i -i gantlchee-
Dus verquift mende goede gaven Gods , misbruyc- meen in alle

kende defelve tot een owifrao»/i;cif tvulpsheyd. Ja nu Macltijden,

veracht rtun de hecrlijckeGtvenGods , om watew^f-

we«K te mogen hebben . Schapen- Vleefch , Hoenderen ,

en andere treflijcke Spijfen mogen nu {èlfs niet meer

op óf Maeltijden v*n Burgers komen, 't Is haertegr-

ring. De Tafel moet met witt anders zijrtvoorfien,

ièlfs oock met fulcke dittgen,(\ie noch ftnaecklijck noch

bebaeglijck zijn. De Pragt en Dcrfr/fa^fchaft'erop

't geen waer vaormen anders walgen ipu. Vermits dit

nu in al onfe Tlaetfen en onder alle ferjonnen foo ge-

meen is geworden, hoe reghtvaerdigibu de Heere v

handelen, indien hy oock in alle plaeifcnenaenallt

ferfoonen gaf reynightyd der tanden , dat is , gebreck en Goede

van Brood en andere Levens-middelen. Maer offen-

ichoon defe Plage over ons niet quam , foodoode» wy

doch ondertuffchen door dit Braflèn onfe Zielen , ver-

dcrvcfionfegefondheyd, vcrteeren onfe Goederen, ea

( wij l dit quaed nu algemeen is gewordenjdaer door

oock den rijckdom des Lands , enfullenónseyndlijck

t'eenemael in 't verderf ftorten Wee onfe Zielen e»

Ligcbanten , die a>y hier doorfoa eengroot onheyl toevoer

gen.

Diogenes Cynicus, gingh LEEJ-AERT voort , ver-0i. tltt.

toornde lig feer hevig ttgensoe gene, weIcKcGo*gensdeBwi-
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om %efondheyd baden , en ondertuflchen defelve door

•veelheyd van fpijs endranck verdierven. Lae'rtiitslib.6.

Hoe dorven wy oock God om een Zegen over onfe

Uuyfen en Goederen bidden, daer wy 't geen wy van

hembekomen hebben ibo fchandelijck in overdadige

Gafteryen verquiften, eri daer door /»c»»ge]ijck<i/f ter-

Mltigheyds gen. Overdaed is een vrm.gtka.rt Jtaermoeder vanaWtr-

Lof. ley Siecklen , den rveg nu de Dood, de Lejds -vtwar na

gebreck en 'tCaflhuys. De Matigheyd in tegendeel is

de Toedfler des Levens, cf edele Steen der H'ijfe, de

Hoeckfleen onfer frcfindheyd , de bewaerfter onfer Goede-

Lodavicm re„ Van den Venetiaenfchcn Edelman LudovicitsCo-

brcn''ddoot n<tr'HS > die by onfe tijd noch geleeft heeft, verhaeld

Matigheyd de geleerde Saltnafins , dat hy ontrent 't veertighfte

fijn leven Jaers iijns Levens fookragtloos en bouwvalligh was

tot een hoo- (veellight wegens voorhenen gepleegde Overdaed )

|cn Ouder. ja(. men jiem geen ]anger Leven toeichreef. Echter

"° " heefthy 't door fijn' ordentlijcke Maet {neetenen drinc-

ken ( altijd alles feer nauw na een feecker gewigt ge-

bruyckende,daer toe gebragt,dathy al fijne Genees-

meeïlers figh begraven , en over de 80. Jaren oud

wierd. Ernjmi francifci Eroffnete Lufthaus der Ober

DeMaeghis imdNieder-Welt, fag. 2.71. De Maeg is met feern>f;y-

met weynige «/g vergenoegd. Wy behoorden deSpijfen niette

Se'mlyc^en ter derletetvellKfl, maerom te leve» ; en

televen, om Gnd te* verheerlijcken , en onfen Naeflen

nut te i(ijn. Een Bofch , heeft eenen feer wel gefegd ,

is genoeg om veel Elephanten te voeden , maer de

Menfch ileld fignauwlijcks te vreden met alles wat

AerdeenZee voortbrengd. Als de Romeynen in hare

zem Maeltijden groote pragt en everdaedbegonden tebc-

JMaeltijden ^"jven, foo feyde Cato , DatdeStad, daereen Mitrene ,

en praght in. of Meir-ael , dierder n'ierd verkort als een Os, tiiet lang

Kleede'ren in welfland foit kunnen blijven. Plutarcbus in 't Leven

in fwaiigh VM Cata seer we| j,eeft oocfc ^eneca geoordeeld ,

-fè'st'a™0" Epifl. 114- dat ó' Overdaed in Gajtmaelen en Kleederen

fwack^or- betvijfen \ijn van een ftvackeStaet. 't Waer te wen

den. , fchen , dat onfe Overheden eens hare Magtaenwen-

deden , om dit verderflijck quaed ten Lande heenen

«yt



uyt te drijven 5 gelijck dan beydc de Koningen van

Franckrijck, Carcldt IX. in 't Jaer if63 . en Htnrick de Wettcn te-

IIÏ. in 't Jaer] i ƒ 77.' deden; op een feer/nwfy&vi/gcns veeier.

verbiedende, in eenige Bruyloften of Gaflmaelen meerij Gercgh-

tds driederley Geregten op Tafel te brengen. Zeileri Hand- tea-

tiichs erfiet theil, fag. 193. Alsyemandvoortijdste

Corinthen een kofilijckeMacltijd hield, ofanders voor

figfelvcr Leckerlijck leefde, foo liet d' Overigheyd na

de Goederen van dien Man vernemen. Indien fijn o fi t rf

vermagengroot genoeg tvas , foo fagenfe fulcks door de &£«*.?«

•vingeren. Indien 't wat boven fijnen Staet gingb , foooverd'orer-

ie/lraftenfe hem fchtrplijck. Maer indien dit gefchie- daed in

dede van foodanige Lieden, welcke maer tveynige Macl"jdeni

Middelen hadden , foo wierdenfc door de banden des

Beuls gedood. *4then<eits , lib. 6. caf.it.

\Vaerlijck.vielVROLYCK-AERThierin, indien Defclve

deie Corintijche Op/igters eens onder ons verfchenen , 'cWs oock

fagen hoe 't nu onder ons toegaet , en na defe hare Wet net^ e 100<l

't oordeel over owfoudenuytfpreecken , ick vreefe trattcnde-

feer , datfe byna de geheele meni^hte , niet alleen

fcharflijckbeflraffen , maer oock ielfsier dood doemen

fouden.

Van LycurgKS ( ging LEES-AER T voort) wierd een Wet van tj-

Wet gcmaeckt, dat alle Maeltijdenin't openbaer tml*'t

moeften gehouden worden. En dat by elcke Gaftery

een deel Befoldelingen fouden ftaen , tot een be-

ftemd getal toe, om te beletten Allerleyonordentlijckhe-

den; maer infonderheyd d' Overdaed in Spijsen Vranck.

Daerenboven verbood hy ernftig , by denDronck

veel te fpreken ; of indien men eenige Redenvoc-

ringh wou aenftellen , foo derfde men niet meer

drincken , als maar alleen foo veel den Dorft ver-

eyfchtede. Timothei Toli Lufliger Schauplat^ , litt.

f.4-

Ind'fw/feXettt.feydeVROoM-AERT.hebbende Liefde-

Chriftenen onder malkander wel dickmael Gafteryen ^^"^
gehouden, doch defelve waren/fergeringvan toebe- Oci,rlj}e„ta

rtyding, matig en nugteren. Defe wierden genoemd dereeifte

Liefde- Meettijden, van welcke d' Oudvader Temtltia- Ketck.
•^ • ma



Hoedanigh

TinuiiianHt

fehri'ftt inji

Hoc fier

veel on fc

hedendaeg-

fche Gafte-

lyen daer

van ver-

fchilkn j

Sclfs in defc

mi aldus fch rijft : Yeder eet tot dat hy verfadigd is ;

en drinckt foo veel ( of niet meer ) als een tugtig lee-

dig Hert kan verdragen. De Maeltijd werd met het

Gebed aengevangen , en daer mee oock geeyndigd.

De Gaften fpreecken met elekander als in de tegen-

woordigheyd Gods , die alles hoord. Als de

Handen gewaffchen en de ligten aengeftoken zijn,

foo geert d' een d' ander gelegentheyd , om yets uyt

desHeercn woord voort te brengen, of- eenige Geeft-

Ujcke Liederen te fingen. Van daer gaet niemand over

de Stratenrinckelroyen, noch na eenige Boeleryen,

wijl een yeder weet , dat men oock by naghtmoet

bidden : Maer ftil en feedig fcheydenfe van een.eveH

als uyt een School. Hoe veel verfchillen nu onfe ht-

denfditegfche van defe oude Chrijienen ! 'k Magh niet

fpreecken van de vuyligheden , welcke onder onfe

Gtflmalen gefchieden. Elck weetfc'; daeglijcks fiet

menfe. Die wel geerne eenige •verbetering hier on

trent lagen , kannen niet. Die wel kannen , enmaght

hebben om te konnen, willen niet, wijl dit quaed

oock infonderheyd by haer t' Huys legt. En even dit

gefchied noch onder ons in defe dagen der benamvd-

beyd , in defe tijd der vertvoejiingh door foo veelerley
-••-•- ;n defe dagen, in welcke de Heere der

dagen der

benauu'd-

Heyrfcharen omroept tot gmeen , totvtften, totraurv-

kUge , tot futelheyd , en omgordingh des Sacks : Maer fie ,

d*er is vreugde en blijdfchaf , met Runderen te dooden , en

Schafen tekeelen j met Vleejch t' eeten (ja Vlcefch is nu

legering) 't moeten al andere Delicateflen zijn) en

Wijn te drinckcn ; waer toe de befte Franfche nu felfs

de gemeene Burgers veraghtlijck zijn geworden.

Inderfwa- En dit allesniet meteengeoorlofdemtttigheyd, maer

icsTeeren" met een *"tele ' ^a Sïoua'liicke' Overdtdigbtyd. Wat

Godvreefend gemoed moet figh niet ten boóshfien ont

roeren, als hy dit daeghlijcks en by na onder yeder

fiet ? Wat vernuftig Menfcb moet hier uyt niet befluy-

ten , dat, dus doende, 't Landgea>i/Jèli}ckverloi>rea

Grouwel- moetgaen ?

bedrijfop Maejrhoe veel meer foudgyu ontftellcn, lietfig

VRO-



Schouwtoneel. 'ÓT

VROLYCK-AERT hooren i indien gy geweeft waert een Btuyloft

op de Bruyloft voor eenige Jaeren in Duytflandgehou- in Duyti-

den ; daer de genodigde dit verbond maecktcn : Dat '*"* \

elck fou uytdrincken alles wat hem gebragt wierd j

dat niemand fou fcheyden voor dat den dag aenquam ;

en dat men op de Tafel fottfeiten al 't geen yemandt

van onder ofboven afging. Riddert Nuttige Tijdkorttt

f. ifi.

De Man , feyde LEES-AERT , uyt wienspen ghy M,efeuDiUy~

dit verhaeld , heeft'erfeer wel bygevoegd , dat men jJenfchllik

defe lieden beter Duyvclen als Menfchen , veel min *" ' '

Chrifienen , moght genoemd hebben. Maer onder-

tuflchen , 't eerfle en ftpwfegaétnietweynighmacl

onder ons in fwang. En wat het derde belangd , 't be- Hoe 't oock

gind'er al na toe tcgaen, als men op Vruylojten en ondei oas

Gaftmalen , door een heylloofe dcrtelheyd , mal- ga«. .

kander deWijnHytTifpottentoebrcttgd. 't Staet te vrc-

lên, dat 't cent Vut tcroneerchicr by'tandereis. Van

andere grouwlijcke en ihoode vuyligheden , onder

fommige gepleegd , wil ick nu niet reppen. Die o'Ephefia-

van Efhelen hadden figh t'eencmael overgegeven tot nen ycrb?n-

overdaed in eten en drineken ; derhalven fy dan ook den uyt ha-

denopregten en geheel matig- levenden Mantferwu- rcnSuct

dorus niet konden verdragen, maer hem uyt hare

Stad verbindeden , feggende: Datfe onder haernitt

gedoogen wilden eenen, die matiger en ingetogener n>as, A1(je -ene,

gis fy nwe» , mner datje tttde foodanigeuytdcStadivil- welckema-*

den drijven. Hier van maeckenfe oock een Ordon- rigerwaten

ntntie , omgeduerig onderhouden te worden. He- als fy-1

r/tditus defc Wet, of veel meer t' famenfpanning ,

hoorende verhalen , feyde , datfe waerdig waren ,

al t'famen verworgd te worden. Viogenes Laërtius ,

lib.g. De Syltaritcn zijn altijd feergtmtcklijcke Meft-

verckens geweeft. Gene Smeden, ofandere gerugt-

makende Handwercks-licden , moghten binnen ha- '

_ DeSytirj-

boven

maten ge-

re Mueren woonen, opdatfc dies te gerufter flie- macklijck?

pen, en hare wel luftenwaernamen. Om even de- Meft-rarc-

fe oorfaeck begeerdenfe geene lianen onder haer te ken$<

g?doogen , om door 'tgekraey defcr Dieren in hare

X 3



Groot hiftorifd

niet verhinderd te worden. Defe Efels*koppttt

hebben aldereerft bedagt , de Pifpotten in hareGafte-

ryen ov» Tafel te gebruyken , op datfc niet behoef"

den op te ftaenomhaer watertemaken. Alsfeeen

ftaetlijckeMaeltijd wilden houden, foo nodigden--

fe de Vrouwsperfoonen een gantfchjaer van te vo

ren, op datfc fighondertuflchendiesteheerlijcker

moghten voorfien van Goud.EdeleGefteenten, goe

de Reuckwercken en koftlijcke Klederen. Heidfeldi

Sfinx , tder Theol. und Philofoph. Zcitvertrciber. pag .

489. uyt Suidas en Politianus.

Soodanige Ephcfyncn en Sibaritcn , hernam

VROOM-AERT , foutnen noch hedcndags onder ons

v'nden> mdienfe maer de magt en gelegent-

hevd hadden om te mogen doen 't geen defe Wel-

luftelingen deden. Metrodorus fchreef eens aen fijnen

Broeder : Weynig is'er aeugelegen , ofvy d' Em-ktans

der Wijsheyd niet bekomen , als v>y maer wel mogen eten

tndfincf.cn. Blijde benick, dat tck^van EpicMo hebgc-

leerd, den Buyck tvel te vcrforgen, rvant daerinleghd

bet hoogftegotd. Tlutarchtts contra Efic. by Riddmmt ,

KuttigeTijdkorterpag. iyi. Indien wy letten op 't le-

yen van veelc onder d'onfe, wy fullen bevinden ,

Mttrtibrcr. datfe in haeréeM defèlve tael voeren, fchoon de

Tong figh fchaemd foodanige woorden t' uyten.

't Waere te wenfchen , dat onfe Overheden 't Voor

beeld der Oude Konteynen in dcfèn navolgden, die

beyde d' Epicttreè'rs (^ilexius en fhilifcus ) .uyt hare

Sulckelie- Stad verdreven , op dat hare onmagtigheyd andere

den wierden n;et tot navolging mogt verwecken, idem Heidfeld

RomcVn'en /"«' +9°- NodiS waer 'l OOck ' dat 8P de Maeltiid">

uyc hate en Bruyloften een goede orde wierdberaemd , niet

Sradverdre- alleen tot affcbtiffing van de meanigvuldigheyd der Ge

ien'. regten, gelijck de Franfche Koningen Karel de IX.

en Henrick de IIJ. hebben gcdaen , maer oock van de

tegroote K.oftlijckheyd'en pragt derSpijfen , na 't Voor-

OpB lof beeld der meer gedagte otule Romeytien : Welckeby-

ttn en Mael Rondere daer toe beftelde Mannen hadden, die met

tijden Uc'. entfag agt gaven , niet alleen op d' WQrdentlijtkbeydt

der

Eemge

blijeken

daer van

aenecwc-

fcn.

Soodanige

'Ephcfiantn

tijn oock

onder ons

wel te vin

den.

En geen

mindere



SckotêW-TooneeL

der Gaflen , maer oock op d' al te groote onkoflen des hoorde een

Gaftgevers ontrent het eten en drincken. Daer-en- otde gefteW

boven , dat op 't getal cier genodigde een Bepalmgh tc WCIden>

wierd gefteld , waer over men niet,fou mogen gaenj

wijl de wanfcbicklijckhedenfigh gemeenlijk na 't

getal der Gatten vergrooten.

Byd'o«<fc, hernam LEES-AERT, fagh men daer jn je Gafte_

Dp , dat in een Gaftery 't getal dergenoodigde niet min' ryen der

tier als dat van de Gunflgadinnen , niet meer als dat van Oude mog-

de Kimft-godinnen was ; dat is , drie en negen. Dat teP niet

oock niet alleen 't ligchaem, maer voor af't gemoed ™l"c meer

mogt verluftigd worden. Waerom men dan oock als negen

jpeynige Spijfen opdeTa/el, maeruef/cr/eyaengena- genoojigde

me en leerfame Redenvneringen uytdet»o«Jbraght. z')n-

Genoeg vond men op den Dilch ro'or den Honger,

maer geen overdadige leckernyen vooreen tvtlluftige

Keel. Men tragtede meer 't Oor te verladigen door

lieflijcke t'famenfpraken , als den buyck te vullen

met koftlijcke Geregten Gelijck dan getuygd werd

van de Maeltijdep des Keyfèrs Titi 1refpa/tani,dat men

't vermaeck der lelve noch 's anderen daegs genoot , N

Sa>ettnius in '17. boeck van 't leven der 11. eerfte Key

fèrs. De vermaerde Latnius in fijn Boeck van de G, „ ,

Madtijden der Pbilofophen verhaeld, dat d'oude Wijs- derPhiloft).

geeren dickmael plegen by een te komen, nietomphen,.

't genot der Spijs , oruyt begeerte van den Dranclc ,

maer om eenige gewigtigeof nutte Stellingen on- Hoedanieh

der elkander te betwiftredenen. Wantdocmaelswa- defclvegc-

ren'er veele Stoici en Ptrifatetiti , welcke veelerley fteld waren,

verfchillende gevoelens hadden. Geducrende dele

Maeltijden ftreedenfe met malkander j niet over

d' uytfuypingh van groote Bekers of dickbuyckige

Wijn-roemers, maer over Wijfgerige en leerfame

faken, jonge en oude bragten eenige finrijcke , of

nuttige Vragen op de baen , en met de verhandeling

der felver verfletenfc den tijd. Guevtrra Furplicher

Lufl-gxrten und Wecktthr dritter theil , pttg. i oj . zijnde fëei

O geluckige Maeltijden en geluckige Gaften .' verfchillen-

ricp de Heer ABXL-AERT hier op uyt ! Maer Jeyder ! ae gew««ft

'7' X 4 H«T



Gaftai«' /~ f!' IJ. .' f J derOu-ï
len (jrOöt HlJWYlJch de.

hedensdaegs vindmen niet meer üattquettttt der Pfci-

.Vanonfe lofofihe», inaerdcr Vreters. Niet daermen Redeneert)

hedcnfdaeg- rüaer dacr men kijfd cnraefd. Niet daermen twijf-

fchcVarc- felaghtige Vraegen tiytleghd , maer daer men ande-

1-ensGifte- ie door den Hekel tree kt , de levendige begrtefd, en de

^n' Dede ofbaeld. Niet daer men van Deugdenffrteckt ,

maer daer men malkander tot Sondenacnhitfl. Niet

daer men wat goeds leerd , maer daer men ftercke

Droncken doet, om te toonen dat men een Held is

in 't Wijnfuypcn. Niet daer men 's anderen daeg» de

foctigheydt noch van gewaerwerd, maer daer van

men d'onfteltenis des Hoofds en der Maeg gevoeld.

't Geen van de Heydeiten pleeg verfoeyt te werden , is

nu geworden de gewoonte derChriflenen. Maer wat

geheym doch ftack'er agter 't getal van niet min als

Wacrom de drie , en niet meer als negen ?

P"dcni" Minder als <Jr«mochtenfe niet zijn, antwoorde-

niët mê«als ^e LEES-AERT, op dat het acn geen Redenvoerers

negen Gaf- ontbrack. Noch oock niet meer als negen, omdat

tenmogten. men by een meerder menigte 't geen gefeyd wierf!

niet wel fbu konnen hooren of vatten. Sy hadden

hare Bedftedekens , in welcke de Mannen Jagen', de

Vrouwen voortijds {aten , maer naderhand figh Ie jr -

. • den in de fchootharer Echtgenoten. 'tEerftegeregt

yvas van weeck-gefodene Eyeren. Men at met ope-

ne deuren. Zeilen Sendfchreiben erfler theil Efifl. 10.

deïruy- f-%&- Op de Bruyloften der ^thenienfen ilioghten

lottcn der n'et raeer a^s JO'Gaften verfchijnen.paer waren by-

jttkenitnfin fondcre Opmerckersgefteld , omhaer te tellen. Sy

niet meet alt oordeelden, dat een grootcr getal niet wel buyten

50. perloo- onorde waste houden. Hoe moet het dan toegegacn

?en' zijn op de Bruyloft des Konings Wenceflai van

ïïohemeti, met de Dochter van R«ii(j//>édepeerften.

Geduerende defelve wierden daeglijcks te Traegb

Honderd honderd duyfend perfooncn ter maeltijd onthaeld.

duylend Theat. vit. Hut», tor». 7. pag. 401. Defgelijckswier-

Mcnfchen den op de Bruyloft des TPrincenEverhitrdus van Wur-

»f»4f>^(in'tjaer 1474. in 't Slot t' Urttch gehouden)

y-ertien duyfcad Mepichen gefpijfigd. Cr»fi
' "
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Saev. part. 3. lib. 8. ca[>. 10. by Zeilttuni , Sendfchrcibctt

erfiertheilEpift. 30. /Mg. 90.

Buyten twijifel.feyde VROLYCK- AERT^fullen'er Wonderlijk

veeie in eene2,ael of Kamer hebben moeten fitten ; groote Kan

en derhalven had rnen op den avond daer wel van "e'aer»

noodcn gehad de groote Kandelaer van Dionyfius de

Jonge, Dwingeland van Sicilien, op wekken men

foo -veelt Kaerfen konaenfteken, als'trdagcnin'tjftr

koornen. ^lexander.ab^lexandrolit. i.cap. 14.

Doe ^lexandtr de Groote , hernam LEEÏ-AERT,

uyt J»<fc'e«te5«/&quam, nam hyStatira, Dochter

van Darius , ten Gemajin. Hy gafeen feer ftaetlijc- grooten A-

ke Bruyloft , op wclcke 9000. Gaften waren verla- lexander.

meld, en aenyederderfelver vereerde hy een pou-

deneSchael.Tiear. -vit. Hum. torn. i-ftg.^oi. Op 't

Houwlijcks-Feeft des Hertogs Caroli van Burgundie»,

duerende aght dagen langh , moet oock al een goed

deel Volks zijn verfameld geweeft, wijl men daeg- Men'ght?

lijcks tot dele Bruyloft moeft hebben Soo.filvere daeghhjk? '

Schotelen; 16. Offen; loSwijnen; 600. ponden gcpacntot

Speek; 100. ponden O|ïèn-vet; i^o. Hamelen; de Bruyloft

afo. jongeLammeren;ifo. kleyneVarckjensjioo. ^es Hertogi

Hafen; 800. Konijnen; 300. Soalen ( zijnde feker ^, ***"

flag van Vogelen) ; 100. Phafanen , 100. Ganfen en

Enden; Soo.Patrijfen 5400. Duyven; 100 Swanenj

j oo. Pauwen; 400. Hanen; 1000. jonge Hoende

ren , en foo. Kapoenen. Zeileri Sendjchniben erfter

theil. £pi(l. 30 . fag. 90. In 't 1^79. trouwde oQniia- Jw'c ho"-

»«j Secundus Fugger met Mari* Jacoia Fuggers, en ie"met e"

~Philips,Vryhtn van Rechbergb, met hare Surter *4nn* vo!ckop e«r

Maria Fiiggers, binnen ~4vgfburgh. Op deler Bruy- neBiuyloft.

loft, ducicnde 14 dagen na den anderen , wierden

daeglijcks ipo. Tafelen met Volckgefpijiigd. Idem

Zeilerusikid. Sommige

Seker, viel VROLYCK-AERT hier in, 't fou feer f*<&>«»

quaed zijn voor de gene , welcke onder ons groote '' el'. 'nj °.9

gafteryen en Bruyloften willen houden, indienen- ahfgenoo™

der ons de gewoontewas, welcke eenige Indiatttn digdc

hebben, te v/cteu , dat voor yedtr Gtifl een byfon- Gaften.

X ƒ dirt
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dere Tafel moet worden toegerigt , hoe veel defelvs

oock in getal zijn mogten. Waer ïou men hier met

al de Diflchen blijven ? alhoewel ick geerne geloo-

ven wil , dat onfè Houtwerkers figh tegens d'in-

voeringh van ditgebruyck niet fouden willen kan

ten.

Gybrënghd, feydeLeEs-AERT, my hierin gc-

dagten de gewoonte der Cocincintfen , welckc ick u

fal voordragep uyt debefchrijving vaneen oogh-gc-

t*yge. Defe eten op d'aerde fittende, metdeBce-

nen kruyswijs over malkander gelegd. Voorhaer

ftaet een ronde Tafel , niethooger, alsdatfe totde

Borft toe kan rey eken; welgedraeyd en geeftigin-

geleyd , oock verfilverd of verguld, na den ftaet der

pcrfoonen. Defe Diffchcn zijnfeerkleyn , omdat

elck den fijnen heeft. Soo veele Gaflen als men tot

de maeltijd heeft genoodigd, fooveeleTafclenwer-

den'er oock bereyd. Even 't fel ve werd onderhou

den in de gemeeneHuys-maeltijden ; ten ware dan

dat fomtijds Man en Vrouw , Vader en Soon aen

eenen Difch gingen liften. Sy gebruyckcn noch

Meden noch Vorcken , wijlfe die niet van doen

hebben. Want alles werd in de ICeucken kleyn ge-

fheden , en alfbo op de Tafel gebragt. Twee feer

net gefnedene ftockjensnemenfetufichen.hare vin

geren; met welcke fy gantfchfuyverlijcken met

een wonderlijcke gefwindheyd alles weten te vat

ten Geene Hand-doecken hebbenfè van nooden ,

wijlfe hare handen noyt vuy l maken ; en derhalven

defelve niet behoeven aftewaflchen. Haregemee-

ne Huys-koft is R/'/f jdochalsfe Maeltijden houden ;

't welck dickmael onder de Gebueren gefchied , foo

.hebbenfè gantich andere Spijfen , en dan werd 'er

geen Rijs gefchatt , wijl elck fel ver genoeg daer van

vooriien is. Hoe arm hy oock zijn mpgt, wanneer

hy andere noodigd, foo voldoet hy fijn pligt niet ,

ten fy elck der genoodigde fijne Tafel voorden vind ten

minften met honderd Schotelen. Totdefe Maeltijdt

roepeofe al hare Vrienden en Gebueren. Soo dat
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hi er noyt Gaftery werd gehouden , ofmenvind'cr voorfien

by een 30. 40. ƒo. jaoock wel loo.ofioo.perfonen. worden.

Eens ben ick ( fèyd onfen Schrijver ) i n een treflijck

Batiquet geweeft , waer toe niet minder als 1000 .

peribonen by een waren gekomen. Sodanige Mael-

tijden moeten op 't Veld gefchieden , op dat'erplaets

genoeg zy voor fboveele Tafelen. ,

De rUets, feyde VROLYCK-AERT, maecktmy H°c foove--

geen fwarigheyd. Maer nadien ( volgens 't verhael- vc Sc"otclen

de) defe Tafels foo kleyn zijn, hoe konnen'erdan

'ten minden honderd Schotelen op ftaen ! Dit kan ick

niet vatten.

Sy vlegten , vervolgde LEES- AERT , op elckeTa- Op eene Ta

fel een boven maten kondig en doorlugtigh Kajietl felkonnen

van Suyker-Riedten ; waer in al defe Schotelen met

een cierlijcke Schickingh worden verdeeld. Al de

verfcheydenheden der Spijfen , die 't land voort -

brengd , moetenfe fien by malkander te bekomen,

foo van Vleefch als van Vifch ; fbo van viervoe-

tigeals van vliegende; foo van tamme als van wil- defelve

de Gedierten ; en voorts van allerley Vrugten , wel- moeten

kein dien tijd rijpzijn. Indien'er maer yets van al- v°or"cn

len ontbrack , men fbu 't voor een groote fey l reke- '

nen , en defe Maeltijd fou den naem van een Gaftery

niet mogen voeren.

Sie daer, viel VROOM-AERT hierin, eenuyt- Uytflelfndc

fteeckendeenbaldadig-overtolligeS^i/j-fi-agt.Doch ovetdaed.

dit zijn Heydenen. Ach d.it dcChriftcnen( vandefel-

' ve Geeft tot overdaed gedreven werdende ) haer hier

in niet quamen na te volgen !

De Heeren tot defe Maeltijd genoodighd , gingh Op wat

LEES-AERT voort, eten aldereerft j werdende on- V9?r?fr?

derwijl gediend van hare voortreflijckfte Kneghten. ^'„51.

Als nu de Meefter gegeten heeft van 't geen hem be- vuidigc "

haegd, foo komen defe voorn**(mfte Dienaers m fijne fpijfcnge-

"•plaetsaen de Tafel ; wrrdcnde gcdient vandcm;'»- geten»

dere Knechts ; welcke dan na d' andere aentreden , en

oock na haren luft eten. Vermits nu defe (ofna haer

t bereydedeniet kon-

nen
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En aHoo al ncn in 't lijflappen , en evenwel al de Schotelen ge-

de Schotels ledigd moeten zijn , foo ftekenfe 't overfchot in fe-

geledighd kcr£ van haer daer toe mee gebragte Knapfacken, en

dragen 'tnaHuysj 't felvemetblijdfchapuvtdee-

lende aen d'andere niet meegegane, ofaen'tarme

Volck ; en aldus neemd defc Gaftcry een eynd. P.

Chriftophori Rorri Hiftorie eener nieuwe Seiidingh iu't

Jtijck van Cocin-cinit,ptg. 4f.

Dusregcerd, feyde VROLYCK-AERT, de Fragt-

cn-Bras-Duyvel over al. Onlijdlijck en gantfch ver-

derfiijck is defe ovcrdaed in gemeenten geringe lieden.

Met de Bruyloften en Maeltijdcn Van Koningen en

Vorften heeft het noch een andere gelegentheyd. De

meenigte des genoodigden Volcks ftreckt haer niet

totfchade, maer diend haer tot •voordeel. Sy willen

hare Onderdanen (die haer doch meeft alles moeten

Soo veel on- geven ) door foo een Vreugden-Maeltijd en algeme-

koften nier ne t'famenkoomft , eens verheugen; 't welckdan

nu weleen * ^aer 8ccn ^leyne gunfl by defelve verweckt. On-

Burgci by dertuflchen hebben voortijdsfclfs de Duytfche Key

ons doe., fers op hare Maeltijden foo veel praght en koftlijcke

Spijfènnietgebruyckt, van allerleyuytgekiptflagh

en feldfame Toebereydïng , als nu onder ons een ge

meen Burger wel doet.

Banquet Eertijds, antwoordede LEES-AÏRT , plegen de

voor den Gafteryea onder de Vuylfche toegerigt te worden

keyleren van goede, maer niet van met groote onkoften by

fijne Heeren een vergaderde uytgelcCencSfijjtH en gantich diere

aengenght Sailpe„ AlsKeyteSigifmund met fijne Keyferlijcke

Gemalin in 't Jaer 1414. teS/Nerquam, foo heeft

den Raed deler Stad een Banquet aengefteld voor

hem, fijne Heeren, Ridders en Dienaers ; in alles

niet meer kortende als 37. Guldensenó penningen,

na 't verhael van ChriftophorHsLtbmaninderSpeyeri-

fchen Ckronick. In 't Jaer 1433. was in defelve Stad

een Stecckfpel aengefteld tuflchen twee Edellieden.

van den

Raed te

Sfier ,

Koll niet

meer als

fjuld. 6pen. De Graven en Heeren, in een feer groot getal alhier

vergaderd zijnde, verteerde op hareaengefteldede

Maeltijd niet meer als yeder voor fijnlloofd 16 pen-
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ntngen. Zeilen Sendfchreibe» erft» ihtil, Efift. 30. ƒ>.

88. In ons eygen Land ontbreekt het ons oock niet

aen Voorbeelden hier van. In 't Jaer 1437- had de Giftmid

Raed der Stad Arnhem te gaft genoodigd Hertog ^r- van <jen

uald en de Vorftin , nevens een Sleep van 166 per- ^*j ^r"

foonen. Op defe Maeltijd wierd in alles niet meer /„.„ten den

verteerd als fj.^rnkemfchc Goudguldens. Vijfthien Hertoghen

Jaren daer na nodigden die van Arnhem hem weer z°°- van fijn

ter Maeltïjd , en hy quarn , vergefelfchapt van meer gcvo'S>

als ioo. drcyl-gaften. Al d'onkoften echter beliepen

niet boven de 47. Goudguldens. TontanienSlighten-

borft Gelderfche Gefchiedeniffen , Botck 9. lol- 131.

Waerlijck, een openbaer bewijs, dat de Menfchen Beloopt niet

van die Eeuw foo overdadig niet waren, als nu hc- boven de

densdaegs. Want fchoon'er een groot verfchil is tuf-

fchen deiftterdc'van'tgtldindefenenindientijd, foo

is echter geen vergelijching tuflchen de Kofllijckbeyd

van hareeaoHJeGafleryen. Even dit doet my gedenc-

ken aen de Maeltijdender5/>««i«»«w, regte voorbeel

den van Sfnerfaemheyd en Matigheyd.

Nu LEES-AERT, viel de beleefde Huyswaerd hier BeleeHe In-

in, 'k heb een tijd lang Toeboorer en te gelijck Etter, 'P™"*-

gy in tegendeel zijt meerendeel Sfreecker geweeft :

Laetons nu eenweynig verwifleling maccken, en •

vergenoeg uwe Maegh, terwijl ick uwe ooren fal ver

vullen met de vertelling van een boven maten pragtig Van de Heer

liane/Het, my voor eenigedagenverhaeldvaneencn ^dti-atn.

mijner Vrienden , doch al voor veel' Eeuwen voor

gevallen. Ick twijffel niet, ofgy fult door uwe be-

Idcnheyd hier beter kennis van hebben als ick;

Evenwel fullen d'andere Vrienden hier van mif-

fchien noch onbewuft zijn.

Schoon ick, antwoordede LEES-AERT, al tame- Waerom 't

lijck veel Boecken heb doorlopen, foo moet ickech- fecr dicnftig

ter 't woord eens anderen my eygen maecken : Hoe l

veel is'er noch ( in de Gefchiedboecken) 't geen ick niet

weet, by 't n>eyniged<ttickn>eei\ Daerenboven hoor

ick leer geerne Hiftorifche faken verhalen, alhoewel

dcfelve mymogten bekend zij n, infonderheyd om

drie-
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driederley redenen wïl : Eerfl , om dat my 't voot-

henen geleiene niet altij d weer voor koomd , fonder

een nieuwe vervarfïching van 't fèlve. Daer na. , om

,dat'er een byfondere vermaecklijckheyd inleght,

defèlve iaeck van andere perfooncn met andere

woorden en uytdruckingen te hooren voortbren

gen. Eyndlijck oock , om dat de verfcheydene tijden

der verhaling , in vvelcke wy verlcheyde Gemoeds-

geftelteniflèn hebben , ons oock weer andere Be«

denckingen en Aenmerckingen verfchaffen.

Even om defeRedenen, liet VROOM-AERT figh

hooren , moeten wy 't 'Boeck des Meeren, 't weids, ons

kan wijs maecken ter ialigheyd, en de Prediking des

Godlijcken Woofds , datkragtige Middel onfer behou

denis , daeglijcks/e/êMenéer/f/o», hooren enherhoo.

ren. Schoon wy den gantfchen "Bijbel van buyten

wiften, en oock alles wat eenig Bredikattt Ibu mogen

fèggert , foo moeten wy echter daeglijcks al weer

lefea, al rveer hooren. Eeenfdcels, om dat de daer in

begrepene dingen ons anders foo niet in gedagten ko

nten. Andefsdcels om dat andere woorden en uytdruc-

kingcnniemvelufl en opwcckingh veroorfaecken. Eynd

lijck , om dat ons over defeïve dingen t' elckens weer

andere en nutte bedeitckingen invallen ; of even dejelve

Eedenckingen ons op een andere toepctffende tvijs voor

't oogb des Gelooft fchieten , na de gelegentheyd van

de veranderende geftelteniflen onfes Gemoeds of

Verftands.

De Heer ADEL-AERT fiende, dat VROOM-AERT

fijne Reden afbrack , begon fijn voorgenomen ver-

hael aldus aen te vangen, ^intiochus , die de Bynaem

van Efifbanes , ofden Edelen , voerde ; doch wegens

fijne veelvoudige dwaesheden en d' onbeftcndig-

heyd fijns gemoeds van eenen fpotswijs wierd ge»

heeten Epimnnes , of den Wanfinitigen , regeerde als

Koning in Syrien, even ter tijd als 'tGemgt hem ver

kondigde de heerlijcke Zeegeprttel , aengefteldvan

den Rooinfche» Veldheer Taulus JEmilius , wegens

'g4fis MAtedaonfiben Konings Terfei :

Wek-
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Wekken Triumph noch diest'aenfienlijckerwiefd

gemaeckt door de tegenwoordigheyd van den nu

genoemden gevangenen Vorft. Een ander voorfigk~

tigb Heerfcher fou dit Geval ter herten hebben ge

nomen, als een Voorbeeld, wekkers gclijck hem

morgen ofovermorgen oock fou konnen bejegenen:

En fig derhalven hebben bemoeyd , omdoorMaght zijndege-

of Vriendfchap , door Oorlogs-toeruftingh of J'crbond dreven van

lijnen St/tet te verfeeckeren ; immers fig te (lellen in "n |-cet

ftaet van noodige Tegentveer. Maer defen gehoonden HooAnocd.

I>a>aes ving 't ftuck gantfch anders aen , en begingh

de grootfte Sotterny die men oyt fou mogen bedenc-

ken. Terwijl d'andere Koningen voor de Roomfcbe

Mogenthtydtfidderden , hield hyfighbefig, uyteen

Narr-aghtigen Hoogmoed, om een Fceft aen te flel-

len , 't welck d'JEmiliitenfchc Zecgtprael verr' lou

overtreffen. Ten defen eynde fond hy Boden af , niet Om de Zee.

alleen in al de Steden fijns Rijcks , maeroockna gepraeldet

Criecken, ycJcr nodigende tot de groot-aenfienlijcke '*"»«>"«»
envolck-rijcke Schourvfpelett, welckehy fouaenrig- feantecnfelfs

ten indeStadDd/J^Hf.DetoeloopderMenfchen van te trotlen,

allerley Staet, lbo Griecken als Syriers , wasonge-

looflijck groot, 't Schoutvfpcl fèlver, endenOptogt ,

daer by gefchied , was dusdanigh. Voor uyt traden

fooo.wackerewelgeitelde Jongelingen, veorfien

met Borft-Harnaffchen en andere Romeynfchc Ru

ftingen. Haer volgden 5-000. Myfïers , een Volckio ,

Kleyn ^fen , aen den Hellefpont. Na. defe vertoonden bÓven'ma-

fighjooo. Cilicitn in lighte Wapenen, metZeege- tcnpragtigh

Kranflên op 't Hoofd. Doequamen gooo. Thracim, Schouwfpel

en 5-000. Galatiers. Daer na een groote menighte cn Banqu«

met Silvere Schilden. Voorts 140. paer Veghters. *en>

Aghter defe t rock een gantfch Krijgsheyr te Paerd ,

in de volgende orde. Voor aen reden 1000. Fipeert

met Goud en Silvèr boven maten ftaetlijcktoege •

ruft; onder wclcke degecne, wiens Paerden met Wier ran de

Goudene Keetenen getoomJ en met allerley blinc- jjeleaenhevd,

kende Goud-cieraeden opeepronckt waren, ekk een ,hl"'!ortr

. w- » »» /i * t i *-» i uick ucrd

Goudene KJOOH op t Hootd hadden. Nevens haer , efchicvco.

lictea
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lieten fig fien in een gelijcke Pragt de Benden der

Koninglijcke Vrienden en Günftelingcn , gevolgd

van 6000. uytgelefeneRuyters. Aghterdcfelvcreed

de Koninglijcke Lijhvaght tePaerd, fterck 1000.

Koppen , gehouden voor de befte Kerne des Rijcks .

Ten laetften quamcn de Wapen-Ruyters in hunYfc-

re Ruftingen , met welcke beyde Man enPaerd ge

wapend waren, 't Getal der felverwas ij-oa. Al de

gedagte Ruytcrs , food'eerftealsdelactfte, hadden

purperc Rijdrocken aen 't Ligchaem , onder welcke

fbmmigc van Goud Laecken waren gemaeckt. Hare

Kleedercn waren feer Koftlijck bewerckt met de

gedaemen van veelerley Dieren. Na defe Kuraf-

iiers (juamen 100. Wagens, yeder voortgetrocké van

fes Paerden. Doe 40. andere, elck met vier Pierden.

Daer op een groote Prael-Wdgén voor figfelven al

leen , voor welcken eenïge Elephanttn waren gefpan-

ncn. Aghter den feïven volgden een Proceffte van 36.

der gedagte groote Dieren, een voor een na den an

deren daer heenen tredende. Stracks fagmengoo.

minderjarige Jongelingen , gefamentlijck venjierd

met Goudene Kroone» Haer wierden nagedreven

1000. der vctfte en befte Runderen Vervolgens

droeg men 300. Schotelen met allerley Sc/jowi'/pi/-

fen , nevens 800. Elephants-tanden van een fecr fcld-

facm aenfien en groote waerde.Doe verfchcnen een

ontelbare menigte van Beelden , vertöonende de ge-

daente van ^fcoien , Geeflen , Vuyvelen en Helden ; ge-

lijck oock van beroemde en inalhrley faecken uyt-

ftecckende Mannen? niet alleen gemaeckt vaneen

Koftlijckc vergulde Stof^ maer oock bekleed met

Purpcre Rocken.doorwrogt met Goud. Voor ycder

Xeeld wicrd gedragen een heerlijck Tafereel , befchil-

derd met de Terdigtfelen , wel cke men van defe Goden

en Helden geloofde. Onder de felve vertoonden figh

oock de Daghen X«r^< ; 't Morgenrood en de Middagh,

in ièer konftrijcke Uytbeeldingen. Dele Pragt voor-

by getrocken zijnde.ibo volgde een onbelchrijflijck

getal vangoudcneeo Silycrc Drinckvsttea. De me

nigte
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nigte hier van kanmendaeruyt afnemen, dat alleen Ongeloot

Vtonyfws, desKoningsgeheymfchrijver.door 1000. j^k,„le,Jj'1c

Slaven 1000. filvere Beeckers liet dragen.onder wel- ne e„ fiive-

ke d'aldergeringhfte waerdigwas i ooo. Drachmen , re Drinek-

dat is, meer als 300. onfer guldens. Ses honderd vaten.

Koninghjkc Lijt-jongens droegen goüdcne Drink-

vaten in hare handen.Daer na quamenioo.Vrouws-

perfoonen , Hortende uyt goudene Pijp-kannen den

alderkoitlijckften Kalflem en 't Edeïfte Nardus-water , ^^"0-

nevens meer andere der alderdierbaerfteVoghtig- fle \vaiercri

heden , fbo dat degantfche lught met een byibnder uyrgeftort.'

licflijcken reuck vervuld wicrd. Haer volgden f o.

andere Jonckvrouwen in Silvere , en dcfe weer 80.

ftaetlijcke Vrouwen in goudene Rosbarén ; alt'fa-

menaengedaen metuytmuntend koftlijcke Gewa

den , en versierd met d'ongemeenfte Edele geileen-

ten. Boven dat fagh men noch veel andere wonder-

lijcke faken , welcke ick , kortheyds halven , voor

by gie.

Seker, viel LEF.S-AF.RT hier rn, 'k weet bynS Tufl-c(,en'

niet, wien ick een grooter en dwaler Vcrquiflerfoü inwcrpingh

mogen noemen , delen ^4ntiochus ,' of dien fchend- van de

hjcken Koningh van China, genoemd Kieus , een grouwlijcke

Monfter van allerley welluft en dertelheyd, een ^"^Chi'"^

fchendlijckeSla.ffijnervuylebegeerlijckheden. Hy neefchetf

heerfchte over foo veel andere , maerliet figh beheer- Koningin

fchen van fijne ligtvaerdige en trotfe Gemalin , wel- K

ke hem noch voorts tot allerley verquiftingen be

woog ; want hare n>il was hem een wet, haren tvenck •

een onnrecrftandlijck Bevel. Om harent wil en op hare

begeerte befwaerde hy 't Land geduerigh met on-

draeglijcke laften , opdat hy bouwde, ter liefde vair

haer, verguldedcPallayfen, hoogkoftlijkeSchou-

plaetfen , Marmerfteene Graglitcn , e. f. v. Jadit

fuyverc Paer liet een groot flMklandsuytgrtveif, in

de gedaente van een Meir , 't welk bevaren kon wor- drintkeii»

den ; en defen grooten Poel ganrfchmer Wijn vullen.

Een groote menigte van Menfchen vervoegden figh

aen den Oever defer \vijn-Zte , gingen op hare Kny-

Y ta
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en leggen , met de Mond neerwaerts , en florpten

foo lang van defen dranck , tot datfe niet meer kon

den. Daerna gingenfe al tuymelende tuffchen val

len en opftaen na 't naeftgelegene Bofch , om na dit

geweldig Suypen oock dapper te Vreten. Want aen

dcBoonirn van dit Luft-Woud, genoemd 't Vleefch-

,JSöfch , wierden daeglijcks gehangen gebradene Of-

fen , Varckens , Harten en andere Dieren , dele val-

tefofene verwagtende ,• datfb van de Wï]n-Ztt fouden

komen. Martini Martinii Hiftor. Sin. lib. a. fag. 5-4.

by Erafmum Francifcum , Ooft and Vlttt-Indilche Lufl-

garten erftertkeilfol.qif. Ickgahier voorby 'tGrou-

wel-Paleys van haer opgerigt, waer in fy Jongelingen

en Jonge dochters naeckt by en onder malkander de

den woonen , verluftigendc hun oogen in tier fel-

verontugt, en vereeringen doende aen de genedie

fighindefegroutvel-fcbande alderbeft queten. Oock

hoe defè Beeftlijcke Koningin Menfchen-vleefch voor

een leckerbcetje hield , 't fel v e voor haer en den Ko

ning gebruyckende ; infonderheyd 't droge Mergh

uyt de Beenen , op een byfondere wijs van haer toe-

bereyd, om hun beyderir<«»(/ dies terneer te doen

gloeycn. * Maer laet ons 't vervolgh van ^tntiochi

praghtig Panquet voorts hooren.

Defen frachtigen Oftocht verright zijnde , ver

volgde de Heer A DFL-AE R T, fbo heeft men jo. ag-

ter-een volgende dagen verquift in meenigerley

Sthourvffeelen. Nu liet men Vegters tegen elkander

kampen. Dan wierden uytftekende Jtghten der

Gedierten vertoond ; nevens veel andere Tekenen

derKoninglijke Heerlijckheyd en Hoogmoed. Ge-

duerende defe dagen wierden aen verfcheydene

'plaetfen (infonderheyd in Ridderlijcke en andere

openbare Oeffen-Huyfen defer Stad) algemeene feer

koftlijc-
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koftlijckeRw^Hette»aengeftcld. AI de gene, welke ^cn over ^e

daer tegenwoordig waren , bcftreken figh met d'al- JTO . Tafe-

deruytmuntendfte Balffanen, of befprengden haer l en

met d'alderhecrlijckfte Wateren van Nardus , Camel ,

klttuive Leiyen , en voorts d'alderwelriekendftc Vog-

tigheden. Veel meer als ifoo. Tafelen liet de Ko- Metuytge-

ning opeen Coninglijckewijs met d'uytftekendftc lefcn-

Spijlènvoorfien, en aenelck ten beften geven, ge- ^n

duerendedcgedaghtejo. dageii.E.francifti Schau-

buhtten ander theil,pag. 171.

Siedaereengroow Pragbt, {eyde VRÓOM-AERT , pochal

een divaefe hooghmoedt , een overdadige verquiflingh. depraght

Maer echter dit alles heeft dienfotteliick opgeblafenen van dien

Koningb niet konnen bevrijden, 'k fegg' niet van de hoogmocdi-

dood , maer felfs niet van een feer rampfalige Dood. sen Konm8

Want na dat hy had gepleegd velérley Gaveidtnaryett

tegen de Joden ; 't Beeld Jovis Olympii in den Tem

pel doen ftellen j de Boetken Mofis verbranden ; de

geene , welcke van hare Wet niet wilden afvallen,

gröuwlijck laten martelen, en menigte v an andere Heeft hem

wreedheden bedreven had, lbo is hyeyndlijck onver- niet lonncri

wagt van fijnen Wagen afgellort, en heeft figh foo- bevrijden

danigh verfeerd , dat hy in geivddigt fmenenenon- van"'^. {-a

lijdtijckeftanckderWormeH, welcke hem ofaten, ten' "" Q^,j f"

laetrfen fijnen Geeft uytblies. De Schrijver van de

'Boeken der Machabeenn , verhaeld hebbende d'afgrijf

lijcke Tyrannyen defes ellendigen ; hoe hy de Stade

Jeritfalem innam, en binnen drie dagen tijds deed

vermoorden 80000. perlbonen, jonge, oude, Man- \VeIc!:ets

nen, Vrouwen, en Kinderen; bchal ven noch , '

dat'er niet minder tot Slaven verkoght als gedood l

wierden; de Temfel beroofde ; noch een andere groo-

te menigte door ^4polloniuta deed om 't leven brengen ;

Cap.f.desi.boecks; 't Hitys Gods fchandlijck onthey- En te gcüffc

ligdc j de Joden dwongh, de Wet Gods te -verlaten , centert be

en na de wijsder Heydenen te leven ; twee Vrouwen, grijpfijn'er

met hire Kinderen <ten de Borflen , van de Mueren "cpJ.^C|f L„

deed afwerpen, om datfedefe hare Soonen hadden fèïcnsdc*

beihcdenj cenige in een Spelonklict verbranden , om j^e*.

Y i datib
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datfe den Sabbath onderhielden ; Cap. 6. ; grouw-

lijckc wreedheden Het bedrij ven te gens/effn Broe

der/, om dat£e geen Varckens-vleefch wilden eten,

Cd/». 7. ; befchrijfdoockwijdloopighin'tp. Hoofd-

fluch lijn' erbermlijcke dood ,|tot een verfchriklijck

Voorbeeld voor alle opgeblafcne Menfchen , en een

Hier vet- fonderlinge Spiegel vooralle bloedige Dwingelan-

haeld «or- jen_ Hy > fa fofts t( voorettde BaerenderZeefcbeen

n' te trillen gebieden doorfijne vcrmctenhcyd , die de Men-

fchelijcke gelegentheyd te boven ging: Die meende, dat

hy de hoogfte Eergen in een Schaetfou wegen , wierd ge-

Vol cns't flagenmeteen ongcneeflijckepijndeslngewands ,

berigt, 't '" hem voor ten yeder betonnende d'openbare magt Gods.

welAwy En oock van fijnen Wagen gevallen zijnde onder

hic-r van defe bittere inwendige fmerten , foo wierden al de

»iudcn leden fijns ligchaems verdraeyd; en uyt'tlijfdefes

Godloofcn quanten levendige Wormen voort ; foo datfijn

vleefcb, terwijl hy noch in pijnen leefde, van hem afviel,

tn'tgantfche K.rijgsheyrvanfijnenre^kliefa'aerdivierd,

wegens de verrottingh. 5oo int hem , die kans te -vof

c 'P "k" rtn de Starren des Hemels fcheen te raken , nu niemandt

des 't 'vecden ^ott dragen , om d' onverdraeglijcke foaerte van de»

Boccks cicr ftjnck. Hier begon hy dan , alfoo verwonde! pijnde,

tdaihaliten. van de grootheyd/ijns Hoogmoed! «j Ie laten , en dóór de

fe Godlijcke geeffelingb tot kennis te komen , ytder togen-

bliek van ftvaerder pijnen aengetajt werdende ; en oock

niet konnende fijn eygen jianck verdragen , feyde hy defe

woorden: 'tlsregbt, dat men hem God onderwerp ; n

dat yemand , een fterflijck Menfch pijnde , niet denck,

dat hy Godgelijck is.

Tuflchen Goede woorden van een fnoden Boofwigt , voer

hemen Thi- VROLYCK-AERT uyt ; die, van de Hand Gods ge-

/.•fidell. raeckt zijnde, nu den Heere roei bad , dochgetnbarm-

Koning van hertigheyd ontfing. Een mercklijcke ovcr-etn koming

Sfamji , js te fien > tuffcilen Je grouwlijcke wreedheden , ter

oorfaeck des Godsdienfls , d' ellendige dood (gantfch

fmertlijck en afgrijflijck) en de laetfle voorden van

Is een mcik- defen Heydenfchen Tyran slntiochus Efipbanes , er

'{keovei' tuflchen die vanden SfwfclimlHeiqilaidPlrilipsdt

u
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II. Doch ick wil my ter defer tijd inde Vergelijc- een ko».

k.ing niet inlaten. Ondertuffchen wou ick mijn' oo- ro'ng1"-

gen wel eens verluftigen in d'aenfchouwing van foo

een boven maten uytftekende Pragt.

Ja veel meer ydele dtvaesheyd en heydenfche tinqtti* Ydelliedc»

ftiitg , beet de Heer VROOM- AERT hem toe. Laet moetmen

ligfoaerdige gemoederen hierom wenfchen.en figdaer {3'jf' wcn"

in fotlijck verheugen ; die God vree/en, fullendaer

over fugten , en hun oogen afivendcn , op datfe dier

gel ijcke ydelheden niet fien. Liever wil ick hooren ,

wat LEES-AERT ons fal feggen van de Matige en Ma« fchoii-

Spaerfame Maeltijden der Spartanen , waer van hy wen te"en>

had beginnen gewagh te maken. Mifïchien fullen

defc Heydenen duyfendenvan Naem-Chriflenenindit

ftuck befchamen.

'kSal u, hervattede LEES-AERT , uyt Tlutarchus Matigheyd

berigt hier van geven. Vrjfthien der hare, immers ^n 'Pacr-

weynige meer of min , waren gewoon eenGefel- 'aei""cyd

fchap te maken. Eenen onder delelve , elck op fijne n"n f"'"'

beurt , gat yeder Maend fekereMaetMeel, aght

Choas Wijn (uytmakende i z. Kannen , doch fom-

migeftellen vry minder) vyf ponden Kaes, derde-

halfpond Vijgen, nevens eenigh Geld, om noch in hare o-

eenige andere Spijlen daer voor te koopen. Wanneer penbare

yemand aen de Goden fijn'. Eerftelingen offerde, of Maeltijdea.

op de Jagt veel Wildbraed had gevangen , foo fond

hy een gedeelte daer van tot dit gemeene Gaftmael;

want de gene , welcke diergelijcke Verhinderingen

voorvielen, mogten wel t'huys blijven, maerd'an- Gélcganheit

deremoeften fighby 't gefel fchap laten vinden. Ye- harer Gaftc-

der fat aenecn byfonder Tafeltje. Menleydehem <7en-

foo veel Broods voor , als hy begeerde , en men flel-

de foo veel Wijn by hem a\sgenoeghn>as. Meteen,

eveu-gelijckheyt wierd onder haer allen uytgedeeld
de toebereyde Spijs ; te weten, Varkens-Vleefch l"a££a,ls

in Water gefoqden , en voorts niet anders , behal- „ercghr de

ven de daer tos behoorende Saus ; van welcke de Maeltijdt

fwarte aldermeeft van haer wierd geaght. D'oude beftond,

pcrfoonen lieten 'tVleefch ftaen voor de Jonger, en

Y 3 be:
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behielden voor haer felven alleen 't Nat. Ondertuf-

fchen is uyt 't voorgaende ligt afte nemen, dat Var

kens vleefch wel is geweeft't gewoone Gereght ,

maer dat men echter fomtijds in plaets van 't ièlve

eenig Wildbraed heeft gebruykt. De gedagte Plu-

Aerdigh be- tarcbus gedenckt , dat fèker Koningh van Ponto eens

'clicï"t ^'^s luftkreegh, omvanfulcken Sopt'eten: Derhal-

d°n Koning ven ^7 cen Lacedtmomfchm Koek ontbood , om de

tail Pmto. fel ve voor hem te bereyden. Doch een lepel rol daer

van geproeft hebbende , foo veragtede hy die , en

woufe niet verder nuttigen. Waer op de Koek tot

hem feyde : Heer Koning, indien gy in defe Koflfmaek

tfoud vinden , foo moeft ghy u cerft baden in de Stroom

Eunta. Hy wou feggen , dat hy een Spartaen moeft

zijn. Dit Vleefch, en de daer by zijnde Sop, was

de Hooft-Maeltijd. Voor een By-gereght wierdop-

\Vat het By- gedifcht Kaes, Vygen en Olij ven. Naderhand quam

fenC^ae'ftcnnoc^>t^:ln<luer' van de Spartanen genoemd Epti-

hct Banqiiet «A* > 'tWelck beftond uyt kleyne Koeckjens, ge

was. ,. , kneed van Meel en Oly , gewickeld in Lauwren-

bladeren , en alfoo gebacken. Defe Gafteryen fton-

den niet in den wille-keur des Volcks , om defclve

fe doen ofte laten,maer waren een deel van de Spar-

t<tcnfckeüiirget-orde, Oockisdefe Wet een lange tijd

onder haer in volle kragt gebleven, foo dat niemand

( buyten fekere gevallen ) ïigh defèl ve mogt ontrec-

Van defe ge- fefen. )a 't wierd de Koningen qualijk afgenoomen ,

™ecp. , dlsfè (igh van de gemeene Maeltijden onthielden.

moght'nfi-1- Köntng ^gfs d'^iihenienfen beooiioghd hebbende,

mand af- . en met 2-ege weer t'huys gekeerd zijnde , verfoght,

blijven. dat men hem dog fijn gedeelte vande Maeltijd wou

fatentoekoomen, opdat hy met Gjne Gemalin in

fijn ijalcys moght eten. Doch de P,ilem<trckcs, of

Spartaenjche K.tiig!-Óverflen , begeerden hem niets

Pockil-fis met allen te laten volgen. Dit nam hy fooqualijck,

ni" i!C 'M" ^at y's an<^eren daegs't gewoonlijck Offer niet ver-

een Voot- ° rigtede. Maer hier over wicrd hy van haer met een

geld-boete geftraft. De jonge Kneghtjens moeften

oock defe Gaftmalen i?ywoonen,op datlè van Kinds

been

 



been af de Matigheydt leerden ; en daer benevens

hoorden de Redenvoeringen van de Staets laken en

't gemeene beft. Boertige Scbimpu'oorden (waerin , Boertcry cq

eeliick oock in nadencklijcke korte Pitfpreucken , de Schimp-

letwftkftmgh, boven die van andereVolckeren,^oote^

feergefwind was) waren toegelaten, doch moeften oor[0ftj

ïijn fonder Eoerjche groofbeyd. Want de Spartanen

hielden 't voor een byfondere deugd, dat men een

iïeep-reden ten goeden kon houden,fonder de woor

den te gevoelen als Pijlen , macr foodanig een

fchootvry gemoed toonde, als ofmen 't Hert had

geharnafcht tegeris alle Tongfteken. Indien echter Alsle niet tf

defchiotf, alsfc miflchien te hoogh ging , van ye- grof en te

mand niet wel verdragen kon worden , foo was 't ^°n"lch wa'

hem geoorloft , den Schimper te bidden , dat hy

dacr van afliet ; die dan oock terftond ophield, en

alle verder boertery aen een kant ftelde. Tlutat(bns

in 't leven van Lycmgus , fat. lo.a.

Soodanigeen Sparttenfcb geduld (viel VROLYCK- -t Waertc

AERT hier in) en beftendigheyd des Gemoeds waer wcnfchen,^-

veele onder d'onfe, en infonderheyd de ligt/Innige dat vde od-

Franfchc , wel toe te wenfchen : waer door danve- ,. nfik>'

lerley doodlijcke ongelegentheden, iouden vermijd ge(iuid had

worden. Hoe dickmael verwifleld men woorden in den.

Ko°elen ! Hoe veele duyfenden van Voorbeelden

zijn 'er niet , dat men om een fpitfc reden malkander

't fats van den Vegen in 't Hert heeft geboord! Een

geringh ligt tvoordektn werd opgevat als of 't duyltnd

ponden n>oeg;en een tonge-neep moet Henebloed koften.

' KeyfaSigilmundtts oordeelde feer wel, dat de gene,

welke ter regter tijdeen geeflige fcbert; onverwaght *$ ,

wiften voort te brengen , voor Sinri;cke ; die deielve van de

verdragen konden , voor»/;Tf tiedente houden wa- schertsrede-

ren. Zeilen Sendfcbreiben erjler tbeil Epift. 41. p. i 16. aen.

Ondertuffchen moet men fopdanige Boeteryen en

ToB?e/ZfefoKgebruycken, gelijckmen Peter en Sout

doet, dat is , niet te veel. KeyfertfurrfdeV was wel

een feer ernftig Krft, doch kon echter een boertige " ^n

Nftfifeerwel verdragen. Eenen tttnu ZabtUfteg pftfH,^

Y4 dik-^M.
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dickmael met hem te fcherffen. Op fekere tijd fey-

de de Keyfer : 'k Verwonder my , dat Zabatafoo ftil if,

tn niet aen eenen of den anderen een (ireeck geeft. Dit

uytgefproocken hebbende , keerde hy fig tot eenige

Gegeven fijner Edellieden, en vervolgde: Ruytcn twijfel jal

aen Kcyfcr fry my wt\ faefl betitelen. Flucks i'choot Zabata hier

Op uyt . Vf Hemei [Mt „je, toe ) fat jc£ fog f,aejï

fou betalen den geenen, die yederfoo langfchuldigUijft.

Zeileri Vntufl-venreiber , fag. 388. De Hertog van

CbttrUnd^wns in 't Jaer ifój". Koninglijcken Pool-

g"- fche» Stadhouder in Lij/land. Doch vermits hy niet

r'eden "des a't'J^t ^on z'jn ^7 ^e Volckeren over de Duna-vloed ,

Konings f°o heeft Koning Si^ijmundus ^ugufius hem , op fij-

Si:ifmr4a/ii ne begeerte, ten Onder-Stadhouder gegeven Johan-

vïuTo,'»») ttcs Kalkwit^; tot wien hy met d'opdraging van

dit gewigtig Ampt feyde : 'kHoofimmefs, datgyi*

Lijftand niet foo qualijckfulthuys houden , als voor luit'

ge Jaren heeft gedatn eenen fultken , die hy noemde j

^ wiens booje Regering heeft veroorfaeckt , dut dit Land-

en fijnen fcbaf by na gantfch van de Kroon waerajgefcheurdge-

?n4?1" , worden* Neen , Heer Koning , gaf Kotkotvit\ tot

iïi L fUa" antwoord ; den anderen was Jacobus , ick ben Jo-
yfiaa .. j.,3nnes ^-venrvtl , fchoot de Koningh hem toe,

warenfe beyde Gebroeders , en Soonen Zebedei. Hen-

Hing Liejlandifch-Churlandifche Ch,nnick , fol. 45".

b. Soódaenige Scherts-redenen behaegen my infon-

derheyd , welke aen d'eene liide niet al tefel nijpen,

aen d'andere fijde een geftvinde tt'ackcrbeyddesver-

ftttnds tooncn. Maerlaet ons nu voorts hooren 't ver-

volc; der Spanaenfche Macltijdett.

, D'oudfte van 't gefelichap , hernam LEES-AERT,

de 4W/i' toonde aen elck .diebinnen trad, met fijneHandde

fche Mael- Deur, en iey de : Sie,door defe moet geen voord uylvten.

lijdende- 't Welck te verftaen gaf , dat alles wat dacrgeipro-

(pro'ten kenwierd, als onder de Rofèn blijven, en van de

^.lcr(!>moSt Tafel-redenen geen Straetmaer gemaecktzijn moeft.

niet buyten _ ' .° , , • , ,-iri /- i
de DCL,J |(0. Sy namen met elck inhaergeielfchap, londerón-

in:n. derfcheyd , maer voor heenen wierd yeders oordee^

vcrnomeiijpf nien hem fou toekten,ofDiet. Su'cks

geichie^
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gefchiedede op de volgende wijs. EIck der Gaften Op hocda-

nam een Klootje van Wittebrood , om de Handen niê ecn wijs

dacr mcê tetwaffchen (andere fetten 't over een yeman(i

Kley-klompje, waer mee (y , na gedaene Maeltijd,

devertigheyd van hun Handen wieflchen, en wierp

't felve.in plaets van een Stem-briejje, in feecker Vat,

'twelckeenenderTafel-dienacrstendien eynde op

fijn Hoofd droeg} en alfoovan den eenen tot den

anderen ging , fonderdat, nadevoorftellingh des

perfoons, yets verder daer vangefproken wierd. Bc- Tot de Te

willigde hy, dat de voorgedragcne Gaft een Lid ha- Geielichap-

rer gemeenfchap fou zijn, foo liet hy 't Klompje penaenge-

gelijck 't was ; indien niet, foo druckte hy 't met de nc""'u

vingeren plat, ten teecken , dat hy dien perfoon niet

vooraenneemlijck hifld. Was'er nu maer een eenig Ofverwor-

dus t'faemgedruckt Klompje in 't Vat , of Becken , Pen wferd'

foo mogt den aengcbódenen in haer gefclfchap niet

ontfangcn worden ; wijlfè niemand in'tfelve be

geerden , dien yemand tegens de borft moght zijn.

Defen aldus afgckeurden noemdcnferfe» door 't Ste

ken vtrflotcncn.- Plutarchus in 't Leven i>tm Lycurgus,

jol. 10. a.

'k Heb eens gelefèn ,fèydeVROLYCK-AERT, dat seecket

feecker ^Jthenienfifch Burger, voor 't Gerigt aenge- Aibcniatn

klaegdzijnde, tot bewijs van fijnen goeden wandel on- bewijftfij-

der meer andere dingen bybragt, Vat hy noyt eenigh nen g0^"

Gelag of C,*ftmaelhadvcrjujtmd. 'k Moet bekennen, *a£"jdel da?r

dat ickhierover niet weynig begon te lagchen,hou-

dende defen ^theniaen voor een goeden Bras- Broe

der , en fijnen rofm voor gantfchcBroe»j//;ci. Indien uathy noyt

yemand onder ons fijnen goeden Naem voor den ecnige Gela-

Reghterfoodanigwouierf'eeMH, 'kgeloof, dathy pcnof Ga-

daer door niet weynig fijnquaedgcrugt fouverfoit- ft«yen had

reit. Maer indien deGaftmaltnder^theitianenfooda.- verlu>'mcl-

nig zijn geweeft als die van de Sfurtunen, foo fou ick

voortaen een beter gevoelen van hem konnen heb

ben, 'k Verfoeck uw berigt hier van.

Op feeckere tijden des Jaers, antwoordede LEES- Hoc fulcks

AERT , wierden onder d' ^thenienfeneenigeMtteltii-mott'fet~

Y f ' .d»,
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ftaen wor- den, Gelagen en By-ten-koomfteH aengefteld, op welcke

den . dg goec(e Vrienden fig by een vervoegden , tot beve

iliging van hare Vriendfchap , en nutte verluftiging

des Gemoeds. Geleerde ofandere aenfienlijcke Lie-

Gelegent- den hielden op de Feeftdagen een Gaftery. Yeder

''"g. bragt een leerfame Vraeg voort.gevende aenleyding

"1 tot<k Deugd'. Elck openbaerde daer over fijne mee-

gcn enGaft- n'ngi en beweerde delelve met bygebragte gronden}

malen. doch gantfch feedig.fbnder twift ofgeroep. Die dan

feylden , lieten fig yan d'andere Geleerde onderrig-

ten , en na datfè eenftemmiglijck van hare dwaling

warenovertuygdj Iboleyde men haer een kleyne

Geldftraf op ; welcke boeten wierden aengewend

By welcke tot voorfètting defer Gafteryen ofGelctegen. Even de-

gcen qua- lèlve wierden oock aengefteld van andere eerlijcke

lijck berug- Lieden : Want men nam niemand in defe Verfame-

den wiet-00" ^ngen aen> a's c''e ^en lofvan een deugdfaem Leven

den toegela- ^a£^- Die figh niet betaemlijck quam te dragen ,

ten. mogt'er noyt weer inkomen. Derhalven heeh de

gedagte ^theniaen, tot bewijs van fijn goed gerugt,

Teer bequacmlijck bygebragt , dat hy noyt eenigb Ge-

lagcb of'Gaflmael had verfuymd. Want waer yets op

hem te leggen geweeft , fbo £bu hy noyt op delèlve

hebben mogen verfchijnen. Erafmi francifci Schatt-

iuhnen ander tbeilptt%. 167.

Socdinice Hoefullen defe Heydenen, fejde VROOM-AERT ,

Ut} de -ten onlè Naem-Cbriftenen befchamen in dien grooten

fullcn ten dag des laetften Gerigts ; wekkers Gelagen en Mael-

laettten da- tijden niet anders zijn als Suyp en Sras-Schoolen. Daer

fe'ensoni"' menmet anders fiet als owwutig «irmcAf» en guitig in-

^Ch^iftaen, floclien- Daer men niet anders hoord als Vlaecken en

Stvteren , ontughtige , often beften genomen , ydele

voorden. Daer men met de Duyvelgoede kennis houd ;

* metdenrijcketiftrafferBroederfchapoprigt, endeTael

Gaftmalen der Bordedenfpreeckt. Daer de Suyck God, de welgtvtd-

en Dtinck- de Szhotd en 't Wijnglas den Hemel , de ligtvaerdige

gelascn zijn vermaecklijckbtyd de Saligheydis. Behalven noch , dat

lénïes'''"0" nict wcynig'nael ^aer gevonden word den Raed der

p'uyvcls, GoMwfc , om bonje Raedflagtn te nemen tegens des

tierrat
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Beefen Kerck, en de getrouwe Dienaren der fel ve; waer

van de Voorbeelden niet onbekend zijn : En 't ge- naermcn

ftoelte der Sputteren , om d'opregte in den Lande , welo vin(j ,jcn

kersoverblijffelnitfoogitntfcbkleynis, tefchelden; enraedder

te befchimfen de gene , welcke met haer niet vitten Godtofe en

loopen op den[elventveg der ongebondenheyd. Want dit ^'spÓttc-

is doch al van ouds geweeft den groim>lijckengronn>el , ren

dat d'opregte Dienaren Gods moeten zijn ten fnarenjpel

der geener die (lercken Dranck drincken. Veele eeten in pf*1- 69-

foodanige Gafleryen , 't geenfe hier na in de Hel eerft ' * •

fullcn moeten verdomven. Veelefpreken'er, 't geenfe

in d'eeuwige duyflernis erbarmlijck fiillen moeten

btkrijffcbcn.

't Pleeg even wel, vervolgde LEES-AERT,onder al

de Heydenen foo gefchicktelijck niet toe te gaen.als 't ?

wel deed onder d'oude Romeynen, Spartanen en ^4the- Ht

nienfen; ja oock felfs onder de Mooren; wekkers foo gefchikt

Spreeckwoord was , datfe hare Ligchamen wilden voe- niettoegc-

den, nietmeften. D'oude Duytfcbe, na 't verhael van 8acn-

Tacitus, waren in hare Gaftmalen gewoon , niet al

leen de dag, maer oock de nagt met fiiypen en vree-

ten door te brengen. Dit merckt dien Heyden aen Q^^JJ

als een fchendlijckquaed, tot befchamingh van een deroudc

groot deel onder d'onfe, die 't niet een hayr beter "Dujifckt.

maecken. Seer veel (bu men konnen fèggen vaa

d'onordentlijckheden der Maeltijden by fommige

Volckeren ; doch ick wil u tot geduld wijfen, tot

dat mijn meergedagtegroo/e Boomgaerd 't light fal

fien , wacr in gy ftofgenoeg fult vinden , om in dit ,

Deel uwe luft te boeten. Voor ditmael wil ick u al- Vervloeck-

leen verhalen de gewoonte der oude Thraciers in hare te en ge-

tuft-gdigenen Maeltijden, even foo vervlocckt als vaerii)cl<e

gevaerlijck. AendeSoWer/'xgvandeKamer, daerfe^6*00'

by een waren, was een Strop vaft gemaeckt.enonder

defèlveopdeyioerlageeniooge.S/fe«. Alsfenuwel jndeGC.

gegeten en niet minder gedroncken hadden , foo lachen en

wierd onder haer 't Lot geirocken ; en hy, dien 't te GaiK-iyen

beurt viel, begaffigopdegedagteSto», fteeckende Oeroude

fijnen Huls in de Strof, doch hield een bloot Swaerd in n'rlllln'

de '"" *
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de vuyft. Terftond quam'er cenen , die de Steen van

onder fijne voeten weg-trock, foo dat deflrick,doot

de fwaeite des Lichaems , iïg vaft om fijne» Huls toe-

floot. Defen nu aldus hangenden moeft het Touw

met fijn Swaerd in aller haeft behendig in ftucken

fnijden , of anders jammerlrjck verworgen.cn door

fijncdooJ d'andere Gallen een gelagch verooriaec-

ken. Erafmi Fmnci Schaubuhnea. ander theil, p<tg.

169.

Daer mogt, feyde VROLYCK -AERT, de Beul mee

foeelen , maerick niet . Men fou met bynagelijcke

feeckerheyd omdeGalghmogenlooten. Immers,

ick bleef veel liever uyt ïbodzmge Hetikers-gafleryen,

als dat ick mijn Keel dacr foo ligt wou wagen.Beter

vergenoegen had ick gevonden in \lAiitiquet der

Hecren Chigi , aengefteld te Rome» , op den Feeft-

dag der foo genoemde Hemelvaert Marie in'tjaer

1668. ter eeren van de Hceren Rofpigliofï. Waerby,

nevens andere Hooge perfoonen , ipo van 't Vrouw-

lijck als Manlijck Geflaght,fig oock bevond de Her

togin van Fernefe 'Raffdnello. Als de Vorftlijcke en

andere voorname Mevrouwen binnen traden , lbo

vondenfe voor haer ftaen een Tafel , t' eenemael op

•Li]ngaed Soerfch toegeruft , met Hdmmtn , Worften,

Vues , Melck , Bo/fi- , en diergelijcke Dorpfpijfen. By

defelve vertoonde lig een Boer , die d' Adelijcke Juf

fers met een Liedeken tot den Difch nodigde. Maer

ftracks opende figh een Schouw (pel- Hut , waer uyt

voortquamcn vijfjoxck vrouwen, in de gedaente van

Godinnen ; wetckedefen Boer dapper befpotteden, en

hem oock hevigh fcholden , om dat hy foodanige

voortreflijke Mevrouwen meenden t'onthalen met

fulek een RoerfcheKofl. Te gelijck fiietenfe met on

wil en toornige gebeerden de gantfcheTafelmet •voe

ten en handen over hoop. Waer op dan , gelijck als in

een Dogenblick , Vanboven uyteenBofchjcneer-

dieldeeen Tlas-regcn van edele ivehieckettde {Veteren ,

vermengd met een fityfende WMv&n veelerly uyt-

(ttcmcnd Suycktrgebitck. Even ter ièlvcrtijddec'ea



•fiannuet der P.» . 'TV.,, .„/ vettgting der ,

chii.JC#0#—J OOneei.GailnüoAs <

lig van ter zijden voort twee feer koftlijcke Tafelen,

foo pragtig toegerigt , dat men te K««?nnoytyet

diergelijcks hadgeiïen. Doeging'tregteGaftmael

aen, en ducrde tot over de Middernagt. Etafmi Iran-

cifciSchaubtibnendrittertheilpag. 1231.

Waerlijck, feyde VROOM-AEKT , hy magh daer Veragtingh

Minnemen die wil ; 't Chriflen 't niet wel. Ja lèlfs j°u™s,X'

d' oude Roomfcbe Heyd.er.en fouden lbo een baldadige g0'e(if Qa.

Tafel-omftooting niet ongeflrafi hebben laten voorby ven Gods

gaen. 'tWas een fiegte danckbaerheyd tegens Goi.dat

dele Faufltjcke Vrienden z.ijne feer goede Gaven, als

Ham , Woril, Kaes, Milck, Boter , van wclckewy veel jaijc nee.

beter gevoed worden en meer ilerckte bekomen, als re onfe God

van d'alderkoftlijckfte Italiaenfche toegemaeckte eens fwaet-

Leckernyen , foo ünaedlijck deden verftooten en foo lj)ck

fchandlijck mishandelen, pewiffelijck, die^roo«etcn'

Schepper van alles fal de veragting/ijns Zegens aeo de

vertgters wel wetent'huys tefoecken; 'tzyclan/a

dit Leven , door een algemeene Landplaeg , foo dat die,

die Leckernyen aten , op de ftraten [uilen komen se ver-

fmngten; en die in Karmofijn op^etrocktn^ij>t,den Drtck

ftillen omhelfen : Ofdoor een by&mdere Hiiysenpcr-'*

foon-ftraf, gelijck wy dan al clickinael hebben gciien, "g

dat diergelijcke dcrtele baldadige WeUuftettHgat ,

fchoon boven maten rijck geeweeft , totgebreck van

droog Brood zijn geraeckt : Of 't zy na dit Leven, haer

plaetfende by den rijtken Braffer.Even foo een iwaer Defgclijck»

Oordeel fal oock vallen over de geene , welckede oock 'tmis-

goede gaven des Hceren misbruycken ineenfcbeud- brujrkdoor

lijken overdaed. 'tEenisfoo wel één mishandelingh Over(*a

der felver als 't andere: ja 't /«<ƒ/<: in feeckeropfight

een noch meerder quaed als 't eerfle. Voor beydc defc

grouwelen gaat hoogmoed en boosheyd des Henen. Al

tijd vergejelfchapl haer fchande. Gemeenlijck volgd

haer 't^ebreck ; fbo dat men d' Armoede gevoeld

eer men die vooriïen , immers , eer rnen die betragt

heeft.

Om foodanige Overdadigheden te voorkomen , Hoc reel

SBtwoordedc Lt£S-A£ R^, hebben d' Oude Rvmejne» een Huys-

goede
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goede Wetten gemaeckt. Een Huysvader te Rom&i

mogt met fijngantfche Huysgelïn op een' Avond-

maeltijd niet meer verteeren als 10. JF.ris, ofAjffèsy

maeckcnde, na onfe Munt, wat meer als 3 . ftuyvers .

Doch eenmael in thien dagen mogt hy acn'tAvond-

maeltekoft leggen 30 JEris, zijnde omtrent 10. on-

fer ftuy vers. Maer als'er eenig fondcrlingFeeft wierd

gehouden, foo was hem geoorloft too.JE.ris tot de

Maeltijd te hefteden , belopende^ onfer ftuyvers.

Corvini and Scblcderi fons Latinitatis erjier tbeil

fag. 767.

Hoefal ickditvefftaen,vielVRoLYCK-AERT hier

in ? Niet lang is 't geleden , dat gy d'oude Romeynea

ons hebt voorgefteld als gantfch welluflige en overda

dige Verquifters. Numaeckt gy haer tot Voorbeelden

van Matigheyd en Spaerfaemheyd. Hoe kan men haer

defe Deugd en Ondeugd te gelij ck toe-eygenen ?

DegedagteoWeKomey»e», hernam LEES-AÏRT,

moeten op tweederley wijs worden aengemerckt ;

voor , en na. hare Overwinning van ^fien. Eerfe dit

Geweftdes Werelds hadden vermeellerd , waerenfc

matig, fpaeriaem.en versierd met veel uytfteecken-

de Burgerlijcke Deugden. Maer alslè nu ^f/ten had

den bedwongen , foo hebbenfe oock d' ^fiatifche

lafteren, infonderheyd d'Ovtrdiied, mee na Romen

gebragt. De groote Wijsgeer en Keyfer Marcus *4u-

relius (of immers ^jntonius de Guevarra onder lij

nen naem ) heeft hier over aldus geklaeghd : *4cb

•Jfiit , vervloeckt moet gy \i\n , en oock den dagb ,

ef wekken rvy yeis van u hebben ' veroverd ! Want

eenig daer o/> gevolghd Goed hebben rvy noch niet

vernomen , en 't daer wyt ontflaene quaed fal eeu

wig van ons rverden bcjchreyd. Wy hebben aen u

te kofl gelegd al onfe Schatten ; en daer tegcns hebt

gy ons niet gegeven als uwe Boosheden. Voor onfe

kloeckmoedige Mannen hebt gy ons gefondea uwe

derlele Brood - dronckenheden. Wy hebben leedigb

geotflogd wvt Steden , maer ghy hebt geifegepraeld

tvn
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BW? o»/ê deughden. Wy wierpen ter neer tm>e Sterck- tens waer_

<e« , maer ghy hebt verrvoeft cnfe goede Gewoon- digc rcde-

ten. Voor geweld •yjt gy aen ons , maer vryrvil- nen ,

lig yijn vy onder u gekomen. Wy \ijn omegt.

•vaerdige Meeren over uwe Koningrijcken , maer daer

tegen volkomene Leenmannen nwer Boosheden . . . ~4l

de Zeegepralen en Schatten , welcke onfe Voorouders Dat de rt«-

uyt ^fien hebben gekneld , \ijn met 'er tijd "n™*.™'

eynde geraeckt , maer niet de weeldrigheden en ge- „£££$*'

breecken , welcke noch hedenfdaeghs onder ons blij- hebbende,

•ven . . lek fegge u , dat noyt eenigh Roomfch

Hoofdman door fijn Geweer , 't ivelck hy uyt lia-

lien mee voerde , vcrfloeg 20000. Spanen , ofo'AJlati-

hy •verloor daer tegens meer als 100000. Romey- ffhe^laü

tien, door de Gebreecken, tvelcke hy van daer mee me« ^*

ie Romen bragt. Openbare Gafteryen te honden ; ""rin,

• in heymlijcke Hoven te Barnettere» ; Vmurven fa° " "

te kleeden gelijck Mans perfoonen ; de Mannen (ig

te fmeeren met kofllijcke Salven ; de Soonen der

Raedsheeren vermomd by de Strttet te loopen ; de

gemeene Lieden met Rieckertjens te gaen ; en dé

Keyferen jïg in Purper te kleeden ; defe [even A/tt-

tifche Gebreken heeft ^jïa tot een Cefchenck ge-Enaif00

fanden aen die van Romen ; ivelcke feven ée-van(,aet

kende Hoofdmannen (mijne Pen verfaijgd hare Krf-oude Deug-

men , op dat defe hare vuyle fchuld niet befchaem den verba-

hare dappere daeden ) eerft binnen Romen hebben ft^,rz,j|.*

feplant. Gulden - BoecA: van 't Leven en de Send- gew'

rieveit Marci ^urelii pag. 130. Voor de tijd van

L: Syllt zijn de Romeyne» feer matig in Eeten

en Drincken geweeft. Korts voor den Cartha- De voorige

ginenfifchen Oorlog had Fannius een Wet gemaeckt , wetten van

dat men op Feejien Freugde-dagenin 't Eeten niet bo- a"Cra~

ven een Kroon, op Werck-dagea niet boven defesftuy-

•vers mogt verteeren SylU beval, datmen op de Vytt

e&Triumph-dagen niet boven de vijf en- twintig, op

andere dagen niet meer als drie fiuyvers vereeten

mogt. Maer naderhand heeft Keyfer „juguftus een

Wet



fchcydcnc Wetgefteld, dit men op de voornaemfte lrreu&de-

in gefteld, dagen , als Zeet,epralen , üruylofiin , c. f. v. vijf-cn-

tnrintigb Kmoncn, op mindere jeüen Kroonen en een

halve, en voorts daeghlijcks vijf Kroonen veneercn

mogt. 'tOogmcrckdefcsKeyfcrs was, dat deRo-

. , meynenfig door defc Vergunning in hare Goederen

fcl'aridc'lij'k f°ut'en verarmen j derhalven oock dieste minder

verbroken, oproeri^ kannen , en hem meer gihoorfaem moeten zijn.

Reitnuri abgebildcie! alles Rom ftg. 413. Doe wilden-

fe fig niet meer (gel ijckhaer loflijcke Voorouders

hadden gcdacn) laten vergenoegen met de Viflchen,

Vogelenen Gewaden, welckein Itttlientc vinden

waren ; maer met leer grooté onkoften mocft men

v»n verr' afgelegene Plaetièn derwaerts voeren by-

fondere Viflchen, byfonderc Vogelen, byfonderc

K^ een onbckende Leckcrnyen. Van den Keyfer Vittllius

boven ma- werd verhaeld , dit hy was een boven maten groot

tengrooten verquifterin Spijsen Dranck. Dikmael vraten loop

doorbren- hy vier of vijf dagen aghter een. Voor heenen heb

£«• ick van fijne Doorbrengcryen geiproken. Sijnen

Broeder heeft hem eens een Avondmae] toegeright^

waer in, nevens meer andere Spijferi, op Tafel wier

den geler looo.uytgeleiène Viflchen ,cn 7000. Vo

gelen. Ligtlijckkan mcnbcdcncken , dat het veel

Gelds gekort heeft , eer men foo veelerley flag van

Vifch en Gevogelt uyt alle Plaetferi by een heeft gc-

-, kregen. Suetonius in 't Leven van Vttellius Caf. 13.

omftigfrcn' ' Eehtcr wou hy den anderen in onkoften overtreffen,

ckrtel Gaft- doende niet anders opdifllhen als de Levers der Vif-

mael. fchen, wtlckemeni'fawrosnoemd ; de Herflenen

. . van Phafanen er. Pauwen ; de Tongen der Vogelen,

, geheten Phenicopteros (defè Vogel is een weynigh

grooterals een Veldhoen, en fijne Tong werd voor

een fcer koftlijcke leckerny gehouden) en de iVlelck

vanMurcnen. Al defe Delifatejjen hadden de Schip

pers moeten gaen halen uyt de Carpathi/cke en Spaen-

Hfüi a!>a- fc^e ^ce' ^e^""'s t»f\trltfvie Chronick , fol. 1 14.

l*i wiïgecn Als de Keyf'cr HtliovcikttiM digt ontrent de Zee was ,

foo



foo wou hy nimmermeer Vifcheten. Macr als hy vikh.a!»

lig verr' dacr van daen bevond,fbo liet hy de befte en wanneer li

koftlijckfte op fijne Tafel brengen. Stolterfaht ii «4n- verr'. vaa d

ntmkungen uber Senecavon der Gottlichen Trovivent?, Zceii-

ftg. 1 90. uyt Alius Lamfridius.

Soodanige Heliovabalen en Welluftelingen feydé . , .• •
T? • <-ft 'i i v iö„ ,•'. Soodanige
VROLYCK-AF.RT.IOU ik u wel mctgehcele Doufi/neit itcluiat*-

in dele onfe Stad konnen toonen , die, als de Vifch/eu

goed koop en wel te krijgen is,defelveniet begeeren

aen te fien , want dan is t Jan-allemans en Eedelaers*-

koft.Maer alsfë weyriig en dier vaft.dan is'thareSpijs, zijn noc!t

en een lecker beetje. Sie , fpö kan de icliaersheyd dei- gcuoca on -

Wacr;ofde veelheyd van 't geld, 't welck men voor d?r ')ns te

defelve moet geven.een en dêfelye faeck by haer een v:ndcn>

gemeene-Mnns-brock of een Heeren-Eeten maccken' .

Waeflijck, HctLEEs-AERT fighooren , 'tiseen Diergclijlce

C, air tergende Soude , dat meü een go ede Spijs , om der .d«telhcyd

felvêr overvloedigbcyd (die een tyfonderen Zeegen 'tSe^"ndc

desHeeren is) fou verasten ofkleyn agten; en eveö fon'ck.

dèfelve ter dier tijd begeeren en hoog houden, wan-

rieerfe naüwlijcks is te bekomen, of veel getds moet

koften. Dit roept tot God, om hem een' Schatrsbeyd

o ver 't Land te daen roefen; ofimmers de verfmaders Die onctc

van deftri fijnen rijcken overvloed 't^ebrecketns te de^c:'ve d'k-

te doen ontmoeten als een gewapend Man. Vttytfch l^brcd"

/«JMifwasnueenwijl tijdsgantfchrfe«e/ gewccil on- [,oomj tc

trent alle Sfijs en Dranck. Veele wiftenbynl niet, èraaen.

watfe op hare Tafel wilden laten komen, 't Moeit

dief zijn, fou 't op haren Difch Werden gebraght.

Infonderheyd had dit quaed d'overhand ganomeri

by féer veele van't Jaer 1600 aftot over 't Jaer rózo.

Wat wel te bekomen was,wou men byna niet meer

acnlien. Defe verngting van Ctids foede gaven ver- voorbedJ

Aröotdienalderkoogflen-, en defhalven lond hyeeft^rvan

Oorlóa over dit Geweft , die één ontelbare menigfe 'P. c w/cel" ,.

van Mènfchcnom 't leven heeft gebrast. De Man- 7_;'jnJe

nen wierden vermoord , gelengd , ellendig gemar- n«vt/T4{

teld : Vrouwen en Dochtersgefchonden , dert buyck Rijck..

op , de BorJten afgefueden : De Kinderen tegcns de

Z Mucre»
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Mucren verpletterd, 't Waren geen vyanden , maer

des Lands eygene Krijgsknegten die dit deden,nim

mer zijnde als de vyanden; immers in 't eerft. Maer

feluckig waren de verjlagene van den Steeerde te reec-

enen , tegenseen groote menigte der overgebleve

ne- Want de Heere rief een honger in't Land, ibo

gantfch verlchricklijck , dat het hert fchrickt en

d'ooren tuytcn , als men daer van hoord fpreecken.

Niet alleen'tgemeene Volck verftnagtede op de ftra-

ten der Stad, maeroockfelfsdegene, dieinK.<m»o-

fijn gekleed gingen, die voorti]ós Lecl^ernyen aten, en

van Leckerheyd niet wiften watfeecten wilden ,

ombel/den den Dreck. Dit erbarmlijck quaed trofby na

geheel Duytjchland. Wijdlopig fpreeck ick hier van

in mijn ^/Igcmeene Hiftorifchc Jnerboecktn. Alleen yet

weynigsfal ick hier by brengen , 'twelck figh heeft

toegedragen te Kuffag , eene geen onvcrmaerde Stad

in Elfas , ontrent Lente-macnd des Jaers 1636. ; op-

geteekcnd van den Raed deferStad, enbekragtigd

met haer Stads-Zegel. ralentijn Engelen , Burgeren

Doodgraver der gedagtePlacts, heeft opentlijck be-

tuygd , dat op leeckere Sondag tot hem was geko

men ^ignes Eberfleiners ; hem onophoudelijck bid

dende, dat hy haer doch wou geven etnvtrfcb rtocb

onbegraven Lijck ; 't welckfe fêydc , met de hoogfle

fmaecktefullenop-eeten , alfoofe den Honger n iet

langer kon uytftaen. Sy was van Co/mor hiergeko-

men , alwaerie by den Tterderrviller eenige dagen

hadgewagt , om eenig vlecfch van een dood Aes te

mogen krijgen ; doch te vergeefs. Derhalven had

d'uytcrfte Hongersnood haer herwaerts gedreven,

om dele bede aen hem te doen , met belofte van een

rijcklijcke belooning. Voorts heeft den voornoem

den Valentijn Engelen betuyghd , en met Eede ver-

klaerd , dat , behalven defe Vrouw , noch uyt de na-

buerige Plaetfen tot hem zijn gekomen twee

Vrouwsperfoonen en eene Jongen , doende even

't fclvc veribeck : Met byvoeging , datfc 'tMenfchm-

doch'cfederd eenige tijd

ïftirt
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'tfelve niet meel- hadden konnen bekomen. Hy dit dood Lijtk

gehoord hebbende , is terftond na 't Kerckbofen te willen
St. iïicolti Kapel gegacn , daerhy (volgens de ge- verkoopcn ,•

woonte alhier) altijd de doode by een fettede , tot ""^"^

dat het getal groot genoegh was , om haer onder te rcn rafen.

dompelen ; en heett defelve met een fterck Slot ge- den Honget

noegfaem bewaerd , wijl hy vrccfde , dat anders de tz lullen.

Lijcken ofheymlijckofmet geweld mogten weg-

gehaeld worden. Boven dien wierd hier fèecker

Man gevangen gebragt, dieeenen anderen met fijne

Schaef had dood gefmeeten , om door des felven

Vleefch fijnen rafenden Honger te ftillen.Vierkley- Andere ver-

ne Meysjens hadden een overleden noch onbcgra- lc|lr"-kl'i'<e

ven Dochterken van twee JarenuytdeKiftgcno- yöofgcval*"

men , in ftucken gekapt.en 't vlecfch gegeten. Then- icn.

trumEm»f*um JbtUini,drittethcil,fol. 618. Bynagt

•wierden veele over de Straté gaende Menfchen ver

moord ,om van de Daders gegeten te worden . Even

hierom kon men oock de Wegen nauwlijcksge-

bruyckcn.Evenlbodnnigis 'toockgegaen in Truyf- Grouwlife-

(en, anders de Koorn-fcbiiervan Eumpa Eengrouw- ken Hon-

lijcken Hongtrs nood ontftond hier in 't Jacr lóóo. gersnood

In't Dorp Krufin heeft een Hovenier fijn eygen Kind, ^"ó[,acrs

nu fèven Jaren oud geworden , gfflagt en gegeten:

Daerenboven noch negen andere ptrfoonen dood gcfla- In Trmtfen

f:n, en hun Grafin fijnen Buyck gemaeckt. ^4ugu- anders de '

inits Limmrt in der Leip\iger!'aefcb-Relation fag. 80. Kooin-

Seeckere Vrouw in een ander Dorp , gennemd Cat- '«-'''"er vart

^enitHf.doodede haer eygen Kind ; 'twelck van een ^•malt-

Siveedfcb Majoor , daer vocrby rijdende , gefien , en

aen fijnen Overften verhaeld wierd. Doode (half

verrottede) Honden en Katten was fulck een leckef

beetjc.datfè met elckander daer om vogtcn. Hollitnd-

fche Mercuritts elfde deel , ptg. i. Van verfcheydene nefgelijc!.j

Schrijvers werd getuygd, dat ontrent den aenvangli 'n i:'>'fi*"* •

der vccrthiendc Eeuw in Ftie/ltnddc dertelheyd in

Spijs en Dranck fcer sroot was. Maerwat is 'er op

gevolgd? Op den l . der Bloeymaend des Jaers 1 3 if.

begon 't te rtyntn ; en deic Waterjtortin£ dncrde thiéii

'L^ MJ?M*
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Meenden agter ten ; bedervende al 't gewas des Velds.

Dit veroorfaeckte in friefland en de nabuerige Lan

den een onuytfpreecklijcke dierte. De Menfchen

aten de doode Krengen der Beellen , en 't gras des

Velds. Arme Lieden vielen met hoopen dood neer

ïn de Boffchcn , op de Wegen en ftratcn. Men vond

föogende Vrouwen,wekkers Kinderen aen de Bor

ften lagen , beyde van Honger verfmaght zijnde.

Sommige hadden haers Moeders Borften huif afge-

knaegd. Defe dierte duerde by na twee Jaren. Schatti

nt Kronijck van frie/land fol. 167. Al de bekende en

in de Gefchiedfchrijversaengeteeckende Voorbeel

den van grouwlijcke Hangers nooden te willen verha

len, fbu een bynaoneyndigwerck geven. Degoe-

denierne God verhoede, dat wy felver hier in niet '

eens een Voorbeeld voor de volgende tijd mogen

worden; want waerlijck , deleckerheyd,dedcrtel-

beyd ontrent Sfijfen en Dntncken , is onder ons foo

hooggerefen , dat Gorffulcks niet langer falkonnen

verdragen. Schapen-vlcefch , Haendmn , e. f. v. zijn

nu veragtlijck geworden , felfs op de Tafel vaneen

gemeen Burger, gelijck de Heer VROO.M-AERT korts

te vooren fier wel heeft acngemcrckt. De befte

franfcbe Wijn derfd men byna aen niemand rneer

fchencken.

Ach , riep VROOM-AERT uyt , dat de woorden

eens Heydensde Chriflenen doch tot agterdogt mogten

brengen .' Dufdanig fprceckt Sf»fM vandiergelijckc'

, Menichen : De Goden en Godinnen moeten ver

derven de gene, wekker Verquiftingen zijn gegaen

buyten de Grenfen des RoomfcbenRijcks. Over de

Vloed Pbafim (by Cokhis) moet gevangen worden

't geen hare heerlijckeenpragtigeKeuckenliilop-

diiïchen. 't Verdriet haer niet, de Vogelen te gaen

.halen van de Punkers , aen welcke doch c'c Romeynea

fig noch niet gewroocken hebben. Van alle pketftn

brcngenlet'iamen alles wat d' afkecrige Kaeckei»

mag bekend zijn. 't Geen de door allerley Slicker-

nyea verwendde Maegh nauvvlijcks wil toelaten ,

moet
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moet van d'uyterfte Zeeën werden toegebragt. Sydadigevcr-

fpuygen uyt 'tgeenfc eeten ; eeten totdatfc{puy-llu'ftcrs>

gen ; en de Spijlen .welckefeuyt de gantfche We

reld t'famenfoecken , verwaerdigenfe geen regte

verdouwingh. Indien yemand ditbehoorlijckée-

denckt, wztfchade doet den fulcken d' Armoede ? In- En verder -

dien yemand dit begeerd , dien ware d' Armoede veel telde Lec-

meer nut • Daer op voerd hy C. defar in , als die door kcl ">ndcn.

fijnjboos Voorbeeld heeft betoond , dat de groofle c/efa rvct_

Lafleren oock wel by 'tgnofle geluck konnen zijn cjmft'op "

(vermits hy op eenen dagh 100. Seflertia, maecken- ccnen dagh

de, na de reeckening van Lip/ïus , i j-oooo. Philips- ij^-co.

.Dalers, of, nadeftellingh van Corvitias, iij'ooo. ^'i'1'ps-Da-

Kroonen , verdeed , ) enb?fluyteyndlijck ; O ellen

dige Lieden , wekkers KLaecken fig maer op doen tor

diere Spijfitn\Iadien deiè leckertandigc Verquifters macr

tot haer regte verftand wilden komen , wat fouden

haer doch baten foo veelerley alleen den Buyck die

nende Konften ? Soo veele vcrwoeflingen der Bof-

fchen ? Soo veele door-viffchingh der Diepten ? De Natuec

Gintfch en herwaerts, overal, leyd het Voedftl TCtfchatc

voor haer, 't welck de Natuer aen alle plaetfen heeft °"* voeui'èl

befteld. Macr 't fclvegantfch voorby gaende, ge-

hjck de Blinde, foo loopenièondertuffchen door

alle Landen, varen overalle Wateren. Daerfe den

Honger konden flillen metgemeeneKoft, daer hitfeitfe

defelve veel meer op doorgmotconkoften. Senecain

Confoltt. adHclviam, by den gedagtcn Siolterfohtius ,

pag. 191-

Uyt dit verhaelde, wierp ADEL-AERT hier in , is D'oude R»,

ligt af te npmen , dat deKoiMe>'»f«grooteliefheb- '«i»*» wa-

bers van Pifch plegen te zijn ; infonderheyd van die, "e" jobbers

die uyt verre Landen quam. My gedenckt oock, v'jn yuch"

gehoord te hebben, datfb op hare Vijvers wónder-

lij ck verfotzijngeweeft , en ièer groot geld aen de-

fclvehcbben gehangen. ' 4

DeVtfcb , hernam LEES- AERT, wasd'alderlec- Macckten

kerfte en meeft geagtede Spijs by de Griccken en Ro* t,cr diir oor-

mynen. Ter wekker oorfaeck fy roet groote moey- lacck liee{-

Z 3 ten
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ten ea onkoften vreemde Viflchen derwaerts lieren

brengen , om in d' Ittliaenfcbe'Z.eecazndeK Wwe

ren te werpen , op datle daer vermenigvuldigden,

en alfoo van haer gevangen werden moghten.Oock

haddenfe in hare Hoven en Boomgaerden feer groo-

te en heerlijcke Vyvers , in welcke fy hielden en

aenvockten allerley uytlandfchefeerkoftlijcke Vif

lchen. Na Flinii mening is Sergius Horatius den eer-

ften geweeft , die lbodanigh een Vtfckgroefhccft

doen vervaerdigen. Pollius hield fijnen Vijver in

Tulck een groote waerde , dat hy dickmael eenen

fijner Slaven liet dooden , en fijn Vleelchdaer in

werpen voor fijne VifTchen : Welke hy meende èefl

te fmaken , alsfe figh van Mtttfchtn-viecfch hadden

gevoed. De Redenaer Hortenjïm heeft over de Vif

lchen , die in fijnen Vij ver geftorven waren, eem-

ge dagen langh getreurd en rouw gedragen , even

als of hy fommige fijner beite Vrienden had verloo-

ren gehad , Poli Schouwplat\ , litt. E. \6. Hoc hoog

de Vijvers van d' o«rfe Romeynen gefchat wierden ,

blijckt oock daer uyt, dat C.Hirtii Land-goed en

VifchgragtteRiii'jby Na/>e/f,zijndenietgroot,maer

byfonder ichoon , na fijne dood verkoght is gewor

den voor thienmael honderd duyfènd Kroonetj.

Nearmeytrs Italianijcb und Sfunifch Reifetuch pag.

33 j. Ter wekker plaetshy oock verhaeld, dat L.

Milippus, Erfgenaem van Cd»oojVyver, deigelijks

te Baiis gelegen, daer uyt verkoght heeft een getal

van 40000. Viflchen,

Indien hy, fèydeVRoLYCK-AERT, vooryeder

Vifchfbovccl had gekregen , als iommigederge-

dagte Romeynen wel voor eenBarbeel derfden geven,

n.iemlijck zoo. goudguldens (Beytrling, by Riddc-

rurn , N««i£c Tijdkorter (n^. 48 3 .) lbo fou hy een ge

weldig deel gelds daer van getrocken hebben .

Van de Gelchiedfchrij vers werd aengeteekend ,

vervolgde LEES- AF RT , dat men te Romen vooreen

Berm heeft bctzddfesduy/endSeflertii, ofjesSefler-

ti» , beloopendé ifo. Kroonen , of «ƒ. Rijcksdae-
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Iers. Doch eenen anderen heeft hem noch over

troffen , gevende voor een diergelijcke Barm agbt

Se(lertU,dMis,ioo Kroonen.of 300. Rijcksdalers,

Corvini uni Schleden font Latinitatis erper theil ,

f*Z- 767-

'tHedendaegfcheRomew, voer VROLYCK-AERT

hieruyt, heeft defe dertclheyd en verquifting noch rijpe Me-

nict vergeten. De Kocks van de twee Kardinalen locn

^iihefïusen Farnefe dongen beyde na een vroeg-rijpe

Meloen. Dienvan--rtta/7«Jgarer 10. Kroonen voor Van e?ns

(tot wekken prijs den anderen niet had derven koo- Kardmaels

men) en fettedefe op fijns Heeren Tafel ; die defen Jj°'V/ifogt

handel vernemende , fijnen Koek hier over dapper "

prees , en hem noch een goede vereering gaf. Doch

tien anderen kreegh een quade belooning , wijl fij

nen Heer F«rnefe hem uytfchold voor een vertfacgd

Menfch , iijn Ampt hem ontnam , en met fpot hem

wegjoeg. Wtberi hundcrt Qfellen der Untcrredungks-

Kunji erfler theil f. jf6. uyt Bonifatii Hifl. Ludnca. Kb.

7.0.17.

lek eet wel boven maten geerneVifch, feyde A- vifch, die

BEL-AERT, en een Barm is oock geenflïns te ver- «7 fclvcr

fmaden , maer 'k lal wel laten , foo veel gelds daer 'fet cl.cn

i r i • i i i i j Angel van-

voor te geven ; oock ichoon ick goeds genoegh had, „^

om fulcksfonder mijne fchade te, konnen doen. Is

rny de Kubbelltuv te dier , foo kan de Sckclvifch nvy

vergenoegen, 'k Ben foo dwaes niet , dat dedierte van Pleegh ons

deSfijsmydefelvebeftfoudoenfinciken. Evenwel be- beter te

ken ick , defe Inbeelding te hebben , dat de Vifch , ™»^ ;men

welke ik fomtijds met de Angel vang op mijn Land- j

goed zijnde , my beter fmaeckt , als de gene welke

ick voor mijn geld doe knopen.

Geenffins is dit vreemd , antwoordede LEES- Vat y(JOI

AERT , wijl de Menfch gemecnlijck'tée/?e4«/)^c» rcjcnen

in fijn eyffn doen vind. Waerby dan noch koomd, dacrrau

dat ons dderacngenacmjl valt 't geen ons maeyte hèeft gcjeven ^

gekeft. Niet weynigh doet'er toe 't verlangen na de konnen

vangft, en 't •vernoegen , 't welck men geniet', alsw eB'

men 't verlangde heeft btkoamen. Doe hier noch by
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.^ngelvifcli de Voornaemftc reden ; 't Geen met het Ka gevan-

is beter als gcnofopde Marckt gckogt werd , weetmenniet,

Net-Vifch. pftregtgefondis. Maer als de lïflcbenfpo begecrig

'na 't ~4es des Angels haffen, en daer aen opgetroc-

ken worden, ioo is men verfekerd datfe friich zijn.

r , Selfs de Keyfcrs hebben fomtijds Viflchers willen

K-v!?»0'1' wor^cn- ^«.^«Jpleeghdickmael met den Angel

hebben fel- te gaen vifTciicn. Marcus ^monius Angelde deige-

vci gevüchr. lijcks in de Vloed de Vijl, De dertele Koningin

CIeofatra dit vernemende, huerde een Duycker, die

Acrdi"be- fighhcymlijck onder Water begaf, en een gebradtne

drog van Vifcb aen den Hatck deed ; welcke *4ntoniits optrok ,

"Clnpair*. tot geen kleyne verwondering, foo van hem , als

van al de Toekijckers. Keyfer Ken vifchtede met

een goude Net.wiens Strick en en Touwen van Pur-

perverwige Sijde waren gernaeckt. foli Lnf1iger

In eenen Evenwel, viel VROLYCK-AERThierin, ialhy

trcck46oco met fij n goudene Net noyt foo een groote vanghft

Viflchen - hebben gedaen , alseensinWintermaend des Jaers

«pgeliacld. j 634. de Viflchers te Conftans aen Bodcnfee deden

meteen fleghtGaerneNct ; wijlfe in eenen Treek

pphaelden meerals fès-en-vecrtigduyfend Viflchen,

welcke men Gaig-Vifcb nocmd. Cwftus in ^ianal.

Suev. fan. i.lib. 11. caf. 9. by Zeiltrum.

Menigte % Onfe Nederlanders , vervolgde LEES-AERT , be-

van Vifch te Jjogyen in 't gemeen over gebreck van Vifch niette

,"r,tr"l~ klagen. By Geertruydenbtrgh plegen dickmael op

geva'nfcn. eenen dagh over d' 18000. Vilchen (Salmen en Elf

ten) gevangen te worden. Meteren Nederland/cke

h:'iorien, Soeck \$.jol. 180- 4 Eenen Lanfius heeft

alin't Jaer 1616. gcichreven , dat alleen in Neder

land 't [aerlijcksinkoomen van de Vifcb beliep over

degoooooo. guldens, of 3. Millioenen. ZeileriSend-

Poventra- fchrtibmerfter tbeil , Efifl. 94. />. 177. Evenwel zijn

'^ tv''1 on^e ^troornen f°° Viickrijck niet, als wel de Vloed

ücn in M»- Teiffain Hon^aryen , van welcke gefchreven word,

sarden. datfe tiveedeeten Water en een deel Vifch heeft. By To-

tay heeft men i ooo. Sarpers verkogt voor cene ffon-
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garifche gulde». Niet verr' van ^ticlam in Tomeren ,

na d'opene Zee toe , is een Poel , genoemd de

Frifcbaf, in welcke men op eene tijd en in eene Togt Jn.*ï"rB

fo veel Vifch heeft gevangen.dat men uooo.Rijks- van™'"

daelersdacc van heef,: gemacckt. Vele Weddingen 12000.

zijn hier over gefchied ; en de gene, welcke fulcks Rijksd. aen

ftacnde hielden, hebben in de Vorftlijcke Cancelery vifch'

teS/e»;»getuygenisder waerheyd gehaeld, enal-

foo't Wedfpel gewonnen. Michael Heberer in feilttr

fgyptifchen Dienftbaerheit pag. 60. lek kan hier niet

voorby gaen 't geen foutanus verhaeld. Op fekere

tijd had de Keyierby een geroepen al de Gefanten

der Koningen van Europa. Alsfe nu onder elkander . ..

fpraken en twifteden, wien van al de gekroonde kc°ekc-

Hoofden voor denrijckftenenuytftekenften waste ningh,

houden , foo heeft eyndelijck de Decnfchc Gefantge-

fegd: Indien de magtigfte Koning van gantfch £«-

rofa al fijne Schatten en Landerijen op't dierfte verkogt,

en'tdaeraf koomendegftóbeftededeaenwxfc diefe Van devecl.

Houte Schotelen , op de befte koop die ergens te vin- hcyd der

den moght zijn , foo kon echter de Koning van De- Viflchen in

nemnnken al de gedaghte Schotelen , hoe ontelbaer Dmimarc-

veeldefelve oock waren, vervullen met driederleyflag *CTl

•van varjch-gevangen Vifcb. Waer door hy dan be-

wefen heeft, met toeftemjning van al de daertegen-

woordige, dat'tgeluckdesDfe»/cAf« Rijcks hoger

was te (lellen, als al de Goederen derandere. Oock Doch den

wierd hem , naeft den Franfchea Gefant, die ter overvloed

regter hand des K.ey fers Hond , de hoogde plaets ge- is daer nl»

geven. Doch l'ontanus voegt'cr by , dat hedcnsdaegs „•°tSn1°e°tr

de Vifchvanghft hier niet meer foo groot is ; en in-

ibnderheyd , dat de Koophandel des Harings nu an

derwegen verplactft is geworden; gelijck dan de

Menfchlijcke faken geduej-ige veranderingen zijn

onderworpen. Pontanirer. Danicar. Hiftor. by Zeile-

rum, Sendfchreiben ander theil, Epift. 40 f. pa£. 348. P,m„„

Alleen in Fomtren werden over de tfeventigderley heeft veler-

flag van Viflchen gevangen. Zeileri Handbucbs on- ley dag van

der iheil, pag. 60. Polen moet oock nietweynigh Vllch-

van
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van Vifch zijn voorfien , gelijck blijcken kan in dit

volgende Voorbeeld. C<tr3us dt Leffint , een Frans

man, die figh in dit Rijck lang heeft opgehouden,

verhaeld , dat de l'alittijnvan Krakautv den Hertog

van Nevars (naderhand oock van Uantin} op een

Vrydagh tot het Middaghmael nodighde. Op defe

Maeltijd wierden opgedragen 1800. Schotelen met

Vifch, op verfcheydene manieren toebereyd. Vfe-

tteri hunderd Qjiellen der Unterreduags-kittifl erfler tbeil ,

pag.f 1 1 .Du is waerlijk een wonderlijk Schouwfpel

geweqft.

Maer noch wonderlijcker is 't , feyde VROLYCK-

AERT , dat in't Water Tachmin , op de fijde des lands

Lttcomori* in Mufcovien , Viflchen werden gevangen

met Menfchlijcke Hoofden , oogen , neufen , mon

den , handen en voeten , en voorts alle andere le

dematen der Menfchen , doch fonder fpraeck en

Vernuf. Defe Fifch-Meitfchen werden van de Ruf-

fen gegeten. Pttreus in der Mufcovifckca Chronick

p<tg. 88.

DeViflcheiy, vervolgde LEES-AER T, is oock

feer overvloedig in Cacincina; en de Viflchen heb

ben daer fulck een uytnemende fmaeck , dat alhoe

wel ick (fegd de Schrij ver.uyt wien ick dit verhael)

veele Zeeën heb overgevaren , en vele Landen door-

reyfd, my echter niet in geheugenis kan brengen,

oyt in eenigGewcft Viflchen gevonden te hebben ,

welckeby die van fOC/XCHM fouden mogen vergele

ken worden. Vermits nu't geheele Rijck ontrent de

Zee leghd , foo zijn'er eengroote menighte Vifch-

Boots, en foo veele Viflchers, welke hare Vangft

door 't geheele Rijck voeren , dat waerlijck ver-

wonderens waerdig is te lien de lange.reeexen van

Menfchen , welcke van de Zee af geduerig Vifch

na de Gebergten dragen ; d'eene dag en uyr na d'an-

der. De focir.antftn houden wel meer van Vifch als

vanvleefch. Maerde voornaemfte reden , waeroni

hier foo veel Vifch gevangen en verkoght word, is.

op dat d'Invvooners des Lands figh voorlagen van fe-

kerc.
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kere S<un, welckefe Xataciam noemen. Defe werd gefoutene

gemaeckt van gelbutene geweyckte Vifch ; en is t"vüTchcn",

een fcharpbytende Vogtigheyd.leer overeenkomen

de met onie Moftaert. Yeder voorfiet'er fijn Huys

overvloedig van, foo datfeKuypen en Vaten daer

mee vullen ; gelijck menby ons Voorraed van Wijn

en Bier opdoet. Voor figh felven alleen diend het

nietterfpijs, maer is feer goed , om te verwecken Jroda»

een luft tot de Rijs, hare voornaemfte koft , daerfc

't leven by moeten houden; en fonderdefé&iw fou- L..

denft delèlvenauwiijckskonneneten; vermitsfe,

door'tgedueriggebruyck, daer van by na walgen.

Eorri Hiftorie van 't Rijck Cociacina , pttg.i6.

Maer, feyde VROLYCK-AERT , even defe Cocin- vcrhaelva

tinefen hebben noch een andere Saus , waer over den fei,er vogd-

fedagten Jefuit Bom figh niet genoeg kan verwon- tjemCoo»-

eren . 'k Sal fijn eygene woorden verhaelen , doch ""' »

in de Stijl wat hervormd ; wijl fijnen Overfetter

Sufius 't befte Vuytfch niet gebruyckt heeft. Boven

al de gedagte Zegeningen des Lands heeft de Godlij-

ke roorfienigheyd haer noch verficn van fb eenfeldf/t-

tne en kojllijckc Spijs, dat defelve (fegdhy) met 't

Manna magh vergeleken worden, waer mee Godt •

verkooren Volck inde Woeftijngerpijfigd wierdt. Welckers

Defe is foo geheel eygen aen Cocincina , datfè ner- Neft 'n v f'

gens anders gevonden word. 'k Sal hier van niet an- z'jfjd"'^

dcrs vertellen, als 't geen ick daer van weet door ey

gene ondervindingh , en niet door yemands feggen.

In dit Land werd een VogtU\t gevonden , onfe Sn>a-

luw gelijckvormig , 'twelckfijn Nf/?maecktaen

de Steen- rotièn , waertegensde Zee-golven gebro

ken worden. Vandit5c/;Hj>wvatditDie»;>yets in A«a illctley

den beek ; en met een fekere Voghügheyt , die 't in Spijfeneen

de Maeg verbergd , neemd hetdaer de gedaente aen "ytnem«i-

van ick weet niet wat voorjlijck of krijt. Dit diend '

dit Vogeltje om fijn Nejl vante maken. Defe Stof,

droog en hard geworden zijnde , blijft t' eenemael

doorfchynigh , hebbende een gemenghde verwe tuf-

ffhea geel en groen. Defe Nepia nu werden van



xi Wonder /"•-_. TT' (l 'ƒ1 Sauf-

3 '4 iijcke * Lrroot Hiponjch r«n.

d' Inwoonders vergaderd , en alsfè in 't Wattrgt-

rveyckt zijn, foo d ienenfe haer tot een Saus voor al-

lerlcy Spijfen , 'tfyVleefch, ofVifch, ofKruy-

ueter als die ^en > of wat het oock zijn magh ; welckefoocen

van d'aldcr- byfondere fmacck en geur geeft aen elcks Wefen ,

befte Spece- dat al de koft fchijnd gekookt te zijn met Peper.Ka-

ryen. neel , GirofFel-Nagelen, of noch andere veel u y t-

muntender Speceryen. Een defer Ntflc'n is genoegh,

om veilerley Spijlen fmaeklijck te maken , fonder

cenig Sout , Oly , of yet anders daerby tedoen.

Sulck een grooten menigte werdt'er van gevonden,

dat ick fel ver heb iien vullen thien Schipjens met foo-

danige Xeftjdis , van de Rotfen afgetröcken , alleen

in de lenghte van een Italiaenfche Mijlweeghs. Ver-

mitsditnu fooeenkoftlijckefaeckis, foomaghfc

alleen de Koning verkoopen , en hy verfendfe nac

maghdefe andere Plaetfen , infonderheyd na China , wijl dien

Ncftcn ver- Koningh daer leer groot werck van maeckt. Idem

koopen. Bern, pa£. 1 7 . Die tuflchen beyden nocli defe woor

den gcbruyckt. Soo dat dit , mijns bedunckens ,

gelijck 't Manna is , 't welck in figh begreep de foe-

ti^heyd van d'alderfmaecklijckfte Spijl'enrMaer foo

nochtans.dat dit it 't werck van een kleyn Vogeltje ;

dacr 't Manna door d' Engelen van dien grooten Ged

wierdgemacckt. ident Soni , fag. 17. Van defe Vo-

gelneften en der lelver gebruyck fpreeckt oock O.

Dapptr in fijn tweede en derAe Gefantfchap nae China ,

fol. óf. uyt Kircherus, en P. Maninus Maninii.

Korte Re- DeCcSaits, feydedeHeer ADEL-AERT , veroor-

deavoering faeckt waerlijck in my verwonderingh. Dochde-

fen Jefuit Boni magh defe Vogel-Keften loo veel by 't

• - Manna der Kinderen Ifraè'ls vergelijcken als hy wil,

echter begeer ick riict ; dat mijne l'ottagien daer mrê

Van den veurith fouden gemaeckt worden. Maer LEES- A ER T

Haiineh- c> f- „ , "r , , . . , .
yanghilin heeft ftracksgefproken van den Haring , en dat den

HoUand. handel met defe Vifch uy t Denemarken anderweegen

is verplactft geworden. Seker, HoUand magh wel

blijde zijn, dat 'tgeluckdefer Pifchvangftliaerin-

iöndeiheydt is toegevallenj wijldcielvehsereen

merck-



mercklijckewelvaertaenbrengd; waer van ick dik-

rnael feer hoog heb hooren fprecken.

Gewiffelijck , hernam LÏES-AERT , onder de iseenedeï

veelvuldige Weldaden, waer meêdegenaden-rijcke voornaem-

God Holland heeft gelieft te kronen, is gene der min- ^e w'ld"-

rteden ZfSe«vande Uarintbviffilbery: Welcke rif- °™ £tods

/cAen lig eerft geopenbaerd hebben en gevangen zijn [an(j t

geworden langs de Z,ee-kufcen van Holland , Zeeland

en Friejland in 'tjaemój. onder de Regering van

Graef .f/orw den III. Doch naderhand heeft H-'/V/ci»

Beuckeld een beroemd Nederlands VifTcher (in 't Jaer

1347. te Biervliet Bedorven) eerft gevonden , hoe

men defèlve moet kaecken en fouten.Voor een deel De Hoofd-

Jaren heeft Mr. Meynard Semeyns , dtrheyier Regten neringen

Dottor, een Boeckjen uy rgegeven van de Haringfmf- ^°u.j'^J'v!"

fchery der Hollanders ; waer in hy betoond , datdefe

Hoofd- neeringb en voornaemfle Goud- Mijn defer Lan

den een groot deel van Hollands welvaren is. Hy fegd,

dat alleen de Hollanders tot defeJ'angft over de joo.

grootc Schepen gebruycken. Dat een Schip van 16.

lallen , voor een Jaer tot drie Tochten toegcraft, Mcnighte

komd te koften over de 75-00. g'l. Te weten , 't s^fVn"5"

Schip felfs met fijn opftaende Wand j i f o- g', en

d' uytreding 4380. gl. Dat deieitytredingyedcT }acr

moet gefchiedcn : Defgelijcks , dat 't Schip yeder

iaer veelerley vernieuwingen behoeft en van doen

eeft. Derhalven, dat d'lngefctene, foo Kooflit- Klare rcr-

den als ~4rbeyds volck, eengroot voordeel daer van tooningh

trecken ;ten opfigt der menigvuldige Schepen.An- f3'1,,.? ?nge"

1_ rr- ., >. fe il n , X , löofiljck

kers , Toawen , Huer en Mondkoit van t Scheeps- „root voor-

volck, Netten, Souten Tonnen. Al welckc din- 3eel,

gen gcenffins van en door haer felvcn , maer alleen

door de Schipvaerden , den arbeyd , en 't voordeel der

Inwoonderskoomenkoftlijckte vallen. Al d'onbe-

reydedeStoffen werden van verre door deKcopvaer- ,

dy-Schcpen gehaeld, van de Kooplieden ingekogt; ^fo n

van d' Onderdanen bereyd ; die haer levens-onder- d' Ingefète-

houd daer van genieten. Door 't maken der Kelten nedcfcs

werden aen 'nrerti gehouden meer als honderd diy-

jtnd
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leen cygen
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doet Hal.
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handelen.

Voor dtn

Gróót

fend Menfchen , welcke figh onbcquaem bevinden

tot de verrightingh van eenigen anderen arbeyd.

Door dcHucren van 'tScheeps-volck word aen duy-

fendtnvtn Hitysgelinnenóe Koft verfchaft. Dienvol

gens , door dele mindere dingen , eer men noch eens

tot den Haring felfs gekomen is , werd Holland Jaer-

lijcks verrijcki met eenige Millioenen Gouds. Behalven

noch , dat een groot deel van 't welvaren der Schip*

•vaert daer in beftaet j en dat d' eene Koopmanfchap,

Vragt en Arbeyd d' andere na iïgtrcckt. Sonderde

handeling met andere Landen konnen wy niet be-

ftaen. En dele Handeling valt fonder Geld of Wae-

ren onmogclijck. Veele Millioenen Gouds aen Spij-

fen.Stroffen tot Kleederen , en andere noodwendig-

heden hebben wy Jaerlijcks uyt andere Geweften

van doen » waer voorvvy nu, inplaets vangeld,

Haring geven. Defe Zegen der Haring-Viflchcry

heeft God in 't byfonder , ja lbo veel als alleen , aen

Holland willen toeeygenen. Andere Landen hebben

fonder ichade dien Koophandel noyt ter hand geno

men. Gclijck dan felfs die van Engelland w el gewaer

zijn geworden in 'tvcrlènden van haren Haering

na DMi-xjck. Want fchoonfe m et de Hollanders te ge-

lijck op eene Plaets hadden gevifcht ; oock op deicl-

vc tijd den Haring hadden verlbnden , foohebbenft

nochtans moeten fien , dat al den Haring der Ho//a«-

dtrs leer goed , de hare in tegendeel al t'famen quacd

was. Hy voegt'er voorts by : Dat de Haring Holland ,

en Holland de gantfche Wereld doet handelen. Dat

tot de Wefterfchc en Oojlerfchc Vaert niet anders als

Haring werd verfonden. Waer tegens de Hollanders

weer ontfangen 'tgeen enckelijck van den Haring

is gekomen, ofom den Haring is gekogt, totderi

Uiting behoord , en aen den Haring weer moet

verbruykt worden. Dat men in 't voor-Jaer , eer

den Haring noch gevangen is , om den Handel te

drijven menigte van Tonnen Gouds i'in 't voorigc

Jaer van den Haring getrocken) na 't Ooftcn moet

femicn : Welck Geld, met d'aenkoomftdeswi>«-



rvenHitrings , in Hollandbli] ft. Soo dat het Goud en Haringti-

Silver door den Haring niet alleen in 't Land gehou- vanghil is

den, maeroockdaeglijcks vermeerderd werd. Bo- m Hollend

ven dien komen hier door de Kooplieden dubbele "^"'6

Handelingen , de Schippers dubbele Vragten ; d'Ar- «,ceit.

beyders dubbele Loon te genieten ; Voor den Ha-

ring-vangfl is wcj/nig , na den felven veel goeds -en

Rijckdoms in Holland geweeft. Men neem eens de

menigte Millioenen Gouds , die door den Haring en

d' uytreding tot den felven in 't Land zijn gebragt.

Men neem de Voordeelen.met de daer van eekomc-

ne gelden , gelegd in andere Koopmanfchappen.

Men overweeg , dat Holland nu foo een lange reecks

vanjaren altijd boven de fes-honderd Htring-Schefen

heeft gehad , en defeNeering heeft gepleegd. Men ;vïaer d«f<jl'

reeckene.dat tfederd foo veele Jaren jaerlijcks alleen1^^ *o

van den Haring (behalvcn d'uytredingen) op 't al- ninglijckc

derminfte,volgens 't getuygenis der oude Gelchied- Schatten

fchrijvers , zijn genooten veel meer als 30. Tonnen toegevoegd.

Gouds (welcke met den aenwasen derf/ertedesHa-

rings ongelooflijck feer zijn vergroot; ) foo fal men

bevinden, dat Holland meer als K.oninalijcke Schatten

•van den Haring heeft onifangea. Indien men in tegen- Door de

deel eens uyt Holland nam de Voordelen, door den Hann^li-

Haring daer ingekomen , 't fou in een feer armen vn'cj'=^

flact ftaen. Hierna toondhy, dat door de Haring- a\iecn «,/.

viffcbery niet alleen Holland , m'aeroock degantfcbt <w, maet

Wereld gezeegend word. Datbuyten de Viffchery-oockdc

Steden de grootfle Voordelen werden genooten ',?'"';',^e_

wijl haer tpelvarenoverald'andere , maer defthade^^^"

alleen op haer Jelfs koomd te vallen. Dat'er geen "

Stad , geen Dorp , geen Huysgefin , geen perfoon in

een Huysgefin is door geheel Holland, en by gev»lg

oock in de nabuerige Vtreenigde Nederlanden, die

door defcn Haring-bandelmtt verbeterd werd ; 't zy

wat voor KoopmanfchapofHandwerckhy koomd

te plegen. Dat het voordeel hier van figh ttyt/ireckt , GCCM

niet alleen tot andere Weeringen en ^mbaghten , maer Ntcrifch

cock diend tot verbtterinyler Renteniers. Wantbuy-!s '«^onte

Km



Landen , die

daer door

geen merk-

lijckvoor-

deel geniet.

Sondcr de-

fdve kan

Holland

nicclaugh

in welltand

blijren.

God heeft

dele Landen

grootclijcks

jjczeegcnd

Door feei

geringh-

fchïjncnde

Middelen.

Beright ,

•vrrgcle-

Tcrd aen

den Koning

van tngt-

.mi,

«,;<O Hollands /•"•_.,,_ TU'/l^^'fJ «n den'

5 O» voordelen <~> TOOt tltjtOriJcb Haring.

ten dit fou den arbeyd der Menfchon nergens na foo

koftlijck zijn , en derhalven haer geld niet foo veel

van Rente, hare Huyfen niet foo veel van Huyr.hare

Landen niet foo veel van Pagt doen : Waer tegenS

fecr veel nodige behoeften, die nu tegens den Ha

ring in 't Land werden gebragt, rhercklijck dierder

ibuden vallen. Soo dat defen Balfem van 't Hoofd op

al de lede» koomd te druypen. Dit hebben de Staten van

Holland aengemerckt in't Jaer 'ƒ5"*- befluytende,

dat de Haring niet fou begrepen zijn onder 't Verlod

•van d'tiynoering des Leeftogts. Want haer was niet

onbekend, dat Holland, {onderden Haring-handel ,;

niet langh in bloey fou konnen blijven : Sie daer

't Kort begrijp van 't gedagte Boeckje ; wat duydlijkcr

van my voorgefteld als wel de Schrijver heeft ge-

daeri. Oock heb ick hier en daer yets ingevoeghd,

tot naerder verklaring van dit ftuck.

'k Heb, feyde de Heer ADF.L-AÏRT, defefaeck

noyt foo diep ingefien : Noyt geweten , dat Holland,

en wy gefamentlijck door Holland , foo een byfonder

greofuoorrfff/genootenvandevanglt dcfer weynig-

geagtedc Vifch. Waerlijck, God heeft defe Landen

byionderlijck gezegend doorfoodanige dingen , daer

wy in't gemeen niet tensaght op {lnen. Hoc danckbaer

behoorden wy te zijn , en hoe feer moeften wy ons

verwonderen , dat de Heere door foo een kleyn-Jchij-

tiendejaeckonsfoogroote Voordclendoet ontfangen, en

alfoo defe Landen gelijck als in den flaepwelvaerd

geeft, ja ongcmerckt rijck doet worden, 't Is der

halven geen wonder, dat wy met Engelland foo dick-

mael over de Haringviffchery in vérfchil zijn ge-

raeckt ; wijl defe Kroon ons dit voordeel benijd ; en ent

Land 'tièlve noch wil noch kan milfen.

Niets , hernam LEES-AERT , doet foofcharp fien

als de Nijd. Derhalven d'Engelfche defe Voordeleti

der Hollanders noch al nauwer weten uyt te reeckc-

nen. Oock zijnlèwaerlijckmet'er tijd veel grootcr

geworden. Onlangs heeft eenen John Keytnons fijne

Majefleyt vunGrott friifanitn voorgedragen, hoe

groot»
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groote voordelen de Hollanders genieten van den

Uaringvanfl op fijne Kuften.Ickfal kortlijck in een

dringen 't geen hy wijdlopig vooffteld. Hy fegt,dat Wier in

ten minden 2000. Buyfen , yeder van 60. tot i oo.en uytgerece-

200. Tonnen, omtrent 16. weecken lang op d'£«- kend *erd»

gelfcbe Kaften Haringh viffchen. Dat yeder van de

grootfte Buyfen 8. 1 2. ja 10. Laft 's nagts meteenen

treek vangd , en 40. fo. ja loo.Laft na Holland pleeg

te voeren. Waer tegens'd'Engelche Viflcherymaer

7. weecken duerd, en hare Viffchers-fcheepjens

maer van f.tot 10. enio. Tonnen houden ; oock Hoedanige

maer i. 2.of 3. Laften in eeneNagt bekomen. Als'er "ytnemcn*

eens7.naHuys brengen, foo werd fulcks voor een °ejootde-

froot wonder gehouden. Behalven de 2000. Buyfen

ebben de Hollanders noch 400. andere Schepen,

waer mee fy den Haring na Yarmoutb voeren , aldaer

verkoopen , en daer voor gereed geld t' huys bren

gen. Noch foo.andereSchepen, diegemeenlijck jje u,ut„.

na Landett gaen metStockvijchcnLingen, oock in Jen komen

d' Engelfche Zeeën gevangen ; daerlè deïgelijcks fuy- te tteckca

ver geld voor bekomen. Binnen defe 26. Weecken

vangen de Hoüttndtrs met 2,000.Buyfen ontrent drie-

ratel honderd duyfend Laft Haring , fomtijds wat min,

fomtijds meer ; yeder Laft tot 12. Tonnen, 't Laft Van hare

latenfe haer van de Kooplieden betalen tot 10. of viflthfr ia

iz. j7o»<ie»5«r//»|gJimaeckt3.Millioenenen 600000. d'Eagd

ponden Sterling; op 't minfte,of ;6o.Tonnen Gouds. Zeeën.

Dit trecken de Viflchers van d' Inkoopers , welcke

Kooplieden dan defen Haring vervoeren na PoLeren,

Truyffea , Polen , Veenemarche» , Lijfiand , Mufcovieu,

Sweeden , Duytfehland , Vlttendtre» , Franckrijck , Lut-

ellaEngelland fèlfs , en anderwegen , krijgen

de voor 't Laft ló. 18. 20. 25-. 30. 36. en noch meer

fonden Sterlings. Dit kan .niet minder beloopen als

f . Millioin fonden Sterlings. Dit voordeel treckenfe Waer tegen»

Jttcrlijcks. Defe 2000. HolUndfche Haring-fchepen d' ü»y»}cl,t

vullen fig wel 2. of3.mael, en verforgenbyna2o.

Koningrijcken , Vorftendommen enRepubliquen

in d'Oofterfche eq Noord-Oofterfche Landen , eer

A 3,



37 Groot
Met hare d' S»gtlfcbt hare groote Viflchery te YtrmoMh eens

Haringh- beginnen, en volcyndigd hebben. De Tollen der

viffchery Heeren Staten van Holland op den Haring fegd hy al-

feer weyriig ]een meer in te brengen, ineen Jaer, alsaldeTol-

• l' ' len in Engelland in twee Jaren doen. Dacr byvocgen-

dc, dat voor 14. [aren over de 300000. fondenSter-

/wgjdaer voor wierden betaeld. Nae 't Zuydcn fcn-

oiTfvaer. ' den de «o/^w haren Haring, tot 10. 30.40. Laft

waèrrs " in een Schip, en bekomen *, behalven een goed deel

gelds , daer voor na haren wil Oly , Wijn , Honigh,

Wol en andere Waeren , die Franckrijck, Sfaenjeen

Tortugtl daer ttgens verwiflelen. Na d' Ooflerfcbe

X«wiif»beladenfe hare Schepen yeder met fo. of 60.

Laften Haring , en nemen voorts in, om vol bevragt

te zij n, franfcbe Wijnen en Italiatnfche Goedere» , tc-

ï»e HalUf' £cns den Haring ingeruyld, waer tegens fy dan weer

Anhircn te rugg' brengen Koorn, Wafch, Vlas,Hennip,Peck.

Haringh Tarr', Pot-Afch,Yfcr, Koper, Deelen, Klap hout,

Soót vóo ^a^en' Timraer-hout; voorts Poolfcbe Daelders en

deel ver '" Hongarifcbt Duetten. Na de Straethdcnü 60 of 70.

handelen. Laft Bucking in een Schip , en bekomen daer voor al-

lerley Sijdene Stoffen , Corinthen, Pruymen,en goe

de fomrnen gelds Op den Rijn/inent gebruyckenie

feecker flag van Schepen , genoemd Lourdintn , van

300- tot óoo. Tonnen Haring , welckefe brengen na

Vervoerert Wefel, Keulen en Franckfrrl. Hier voor Mangelenfc

defelvenby- Yfèr, Stael, Glas , Molenfteenen , RhijnfcheWij-

«a door de nen> HarnafTchen, Ammunitie, Sijde, e. f v. Te

Wereld Kf«/s», Ment%, Franchjun fteeckenfe groote Sommen

van Rijckdalers in de Beurs. \JytRrabiindenT~lacii-.

deren treckenfc van haren Haring goed gereed geld ,

nevens Tapitfcryen, Saycn en Hop. Niet min bren-

genfe haren Haring na Grieckcnland , *4lexandritn, Ve

netien, en door de geheele Middellandfche Zee, tot felfs

ïnBrayl. In d' Ooft- Landen verkoopcnfe of vcrhan-

delcnfc Jaerlijcks over de 100000. Laft; wacrtc-

gens A'Engelfche in alles geen 80. Laft daer laten. De

Ongeloof- perfboncn, welckeinHoi/amfaendeBuyfcn.ende

lijcke me?. By-Schepen (welckcSout, TeaBCUe. i. T. tot den
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Hari»g in hebben , en defelve vervoeren) werck en nightevan

onderhoud vinden , teeckend hy op tweemacl hon- Menfchcn,

derd duylènd; behalven 't ongelooflijck getal der

Lijndrayers, Spinners, Zeylmaeckers, Packers,Sou- D;C f , ya

ters, Kuypers, Scheepmaeckers,Sii>its,e.f.v. welcke de Hanng-

noch wel op viermael honderd duyfend mogen ge- vanghft ge-

fteld werden; Erafmi Fra,nci[ciOftundWefl-lndifchena*e™a-

Luflgaften fol. 18. uyt den genoemden John K.ey-

tnons.

Wat mag doch d'ooHaeck zijn , vraegde de Heer

ADEL-AERT , dat d'Engel/che foo weynig voordeel

van den Haring trecken , daer doch defeïve in hun

eygene Zeeën in fulck een menigte k»n gevangen

worden.

Voor eerft , antwoordede LEEs-AEnf,fy hebben Van je

de regte handeling niet , om met den gevangenen Ha- voornaem-

ringbehoorlijckomtegaen , waerom dandefèlve fteRcdencü,

ftiet foo goed is, en derhalven oock niet leer begeerd

word. Daer ntSienthreeckt hier aen Sout en Tonnen.

Ten derden ,fy zijnïip verr' na lbo vlijtig i fpaerfaenl

én werckfdem niet als de Hollanders. Want , volgens \vaerom

d' eygene bekentenis van den gedagten John Key- d' Enfitfiu

mons alsfe hareScheepjens vol Haring na Huysheb- f"0 wcynig

ben gebragt, eaenfe niet eeerne weer na Zee , voor Voo™eel

j r i T T n 1111 • r ! 1 j v:"l uen

datie de Vangft verteerd hebben , en , in fcnulden Hatingh

geraeckt zijnde , door de nood gedrongen werden, treckcni

weer aen 'tViflchen te gaen. In deMorgenftorid

gaenfe eerft na Zee.Ten negen uyren'komenle al op

de Marckt met't geenfe gevangen hebben, 't Welck

verkogt zijnde , joa^aenje na de Herberg , fittende daer

JUgtnnagt, tot dat alles verteerd , en noch een deel daef

iy geborgd K. Dan gaenfe weer na Zee. Dit is 't Le

ven deier Viffchers. idem joh» Keymonsjty Erafmunt

francifcuntibid.

Voornimentlijck , {éydeVnöoM-AERT, moetDefeZcrf.

incn 't oog op God flaen, die onfe Landen met defen gen moctert

Zeegen heeft gelieven te begenadigen. Hier voor ]

zyn wy hem oock ten hoogden danckbaer'teyd fchul-

«iig ; En vvy moeten wel toefien , Jat wy noch door

"~J~ """
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God acnne- vndtnckbaerbeyd , noch door baldditdige

men. dit goede van ons komen te (looien. Gedenckwaer-

digis'tgeen Hubertus Lagttctits , een fèer geleerd en

geloof-verdieoend Man , heeft verhaeld aen Gtorgim

ïen Haring fabritius , zijnde dit volgende. Men vind in de

gegedrdd, Uuyifche Zee een Eyland , genoemd 't fJeylige Land ;

en «at^daer waerOp in't JaerfAri/tó ifjo. meeralsiooo. Men-

_^pgevo g £-cjjen £g van jen Haring-vangft geneerden. Ecnen

defer Inwooners heeft eens uyt overmoed ofdertele

verfmadingh een Haring met Roeden gtteejjeld. Van

dien tijd af acn heeft dele Vifch fig foodanig verloo-

ren, dat noch 14. Jaren daer na, als de Verteller dit

Andere fchreef , nauwlijcks 100. Mer.fchen haer Levens-

dingcij van onderhoud daer van konden bekomen, idem Emfmtts

<icn Haring. frtt„cifcusf0l^o.uytGefner.lib.4.de^ttatil. Waerlijk,

een onthoudens-waerdigc faeck, tot een waerfchou-

vving , om ons te wagten van diergelijcke heylloofè

brooddronkenheyd.Van de menigte defèr Haringen ,

hoe defelve na Vytt of Ligt komen foefchieten , hoc-

iè eenige Koningen onder haer .Lèbbcn, gelijck de

Xyen, en waer aen defelve gekend worden, nevens

meer andere aenmercklijckheden , kan men lefen

Guiccardi» , Bcfchrij-ving der WederUnden ,fol. T. o.

Wederfcee- A"e vifcn « viel de Heer ADEL-AERT hier in , is

ring tot arï- mï boven maten aengenacm ; en indien niet ten

dcre Vif- minften eenmael ter Weeck mijne Tafel daer van

fchen. voorfien was , foo Ibu gewifTelijck mijne Natuer

niet wel te vreden zijn. Als'er by ongelegentheyd

geen andere te krijgen is , foo moet den Haring de

plaets vervullen , 't zy dan foo gelijckfe gefbuten is,

of behoorlijck geweyckt , en dan gefooden ofge

braden.

Bc S rTcb Nadien de Vifch u foo een lieve koft is, lèyde

Koningin' VROLTCK-AERT , foo had gy geen onderdaen die-

t nen te zijn van de Syrifcbe Koningin ^ttorgttis ,

wrelcke (na 't verhael van Ctelim Rbodiginus) foo on

gehoord geerne Vifch at , datfe door een algemeen

feir flrcngb bevel al haer Onderfaten'/rf/cArffHtw-

i»od 5 vrcefendc, dgtfe aodcrs hare onvtrfaedlijckc

fïftb*.
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Vifckbegeerie niet fou konnen boeten. Om oock hare Een »ewei_

feergrootegenegentheyd tot rifchtc doen blijcken, dige vifch-

foo heeftfe haren Eerftgeboornen Soon den naem rcrflindftec

van Vtffcher gegeven. Seker , fy moet in 't Tcecktn

dn viffcbe» gebooren zijn geweeft.

Hare Gebonts-Pltncet is my onbekend , antwoor- Die ooi by

dedeLiEs-AERT, maer dit heb ick gevonden, dat- deViflchcn

fe by de Ktfcfe* gtfana en begraven is. Want de f™'g£*m

Lydier Mopfa heeft haer met haren Soon eyndlijck js. °

in 't Water doen werpen, opdatfealJbon'eerffi1-

flonden wierdt van de nffcben , welckefe in haer le

ven metfoo groote rnenighten had verQonden. E-

rafmi francifci Scbaubuhnenerfler tbeilfag. 1014.

Op diemjs, en met fulck een beding , hernam Als de

VROLYCK-AÏRT, fou ick't ^//Tcé-e/cnlievervoor Vlfch"

eeuwigh willen verfweeren , alhoewel ick meen , Sij",,"*'

geen minder liefhebber van de Vifch-koft te zijn, als

de Heer ADEL-AERT oyt wefen magh. Evenwel

moet ick defeaengename Spijs al dickmael miflën j Moctmenl

want vermits de Weere» Franfcheit veroorfaekt heb- fighmetde

ben, dat de Jaerlijckfche Renten mijner Ouders Groen

ten deelen feer traegh , ten deelengantfchnietin- ^«cktbe-

koomen , fbomoetenfe met hare Beurs rekenfngh e Pcn>

maken, enalsdeF»/cfo»<trfotedieris, haer met de

Croen-marckt behelpen.

Wijl ghy dan foo geerne Vifch eet , vervolghde Stldftemc

LEES-AERT , foo fou u feer wel te pas komen , dat Wctd

onfe Ovrigheyd hier invoerde de Wet der Venetianen,

daer de rtffthers niet alleen flaende, maer oock met

bloote vattenen ongedcktett Hoofde hare Vifch moeten

verkoopen ;opdatdequellingh van hitte en koude

haer moght dwingen , om dies t'eerder de handt te

ligten, en hare Waer' niet foo dier te houden. Mif- Doorircle-

fchien hebben de Venetinenfchc Hecren defe greep kede vifch-

geleerd uyt d'oude Wet ^ridonici , gebiedende ; "dktt°0°np^

Dat genen Viflcher fittende , maer gedueng over |,orden °

eyndllaende, fijne Vifch verkoopen moeft. Datfe

Tafeltjens daer by moeften ophangen.en de waerde

van elcke Soode daer in fchrij ven •, op dat de Koper

Aa 3 lulcks
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. fulcks gefien hebbende , terfton d de Wacr' na fig ticr

nieq, of, indienfehem te dier was , ftracksweer

weg gaen moght , fonder met dingen en opbieden

den tijdt te verflijten. Soofe naderhand de Vifch

beter koop gaven , alsfc defelve eerft op 't Tafeltje

hadden gefteld , foo wierdenfe in de gevangenis ge

worpen. De vrees dcfer ftraf veroorfaeckte , datfc

figh met een kleyncwinft lieten vergenoegen , en

hare Waer' op een lijdlijcke prijs fteldedenjtcn eyn-

de ff figh niet gedwongen vonden (wij lic niet be

ter koop konden geven alsfè eerft hadden gewacr-

dcerd) na lang op de Marckt te hebben geftaen.noch

eyndlijck met half verdorvene Vifch weer na Huys

te moeten keeren. Erafmi Frtncifci Scbaubuhnen er-

fcrthril fKg. 104.

Indien , fcyde VROLYCK-AERT , deiè Wctby

ons in gebruyck was,iö fouden d'onbefchofte Vifch-

wij ven foo niet na haer wil te werck gaen ; en oock

felrs de geringhftc lieden fomtijdts hare Vifch-luft

eenskonncn boeten.'k Spreek hier niet van defulc-

ke,welke van Aelmoeflèn ofvan de Diacony leven;

vvant vcele der felver fettenfc wel op hare Tafel.als-

fegemeene Burgers te dier valt.

Ondertuffchen , vervolgde LEES-AERT .hebben

wy onfe tvtldadigt God ten hooghften te dancken ,

die ons niet alleen Vifch , maer oock Vitefcb en vee-

lerley andere Toefpijfen overvloedig verleend, foo

datwy, wanneer 't eeneontbreeckt, of te dier is,

't andere konnengebruyeken. Vele Volckeren, fop

wel Menffchen als wy , hebben 't foo goed niet , en

ontfengen niet foo vecle Zegeningen j of immers ,

ichoonic dezelve m oghten hebben , fy wetenfc niet

te gebruycken . D' Oritis (een Volck , ftootende aen

Inditn) aten geen andere Spijs , als alleen Vifch.

FliniHStlib.y. cap. i. D' Ichthyofhagea (woonende

in Mortnltnd , aen de Zee, vanCanunauiaCQGtdroflit

aftot aen d'uytcrfte Grenfen van ~4rabicit)deden def-

gelijcks. Diodor. Sic. lib. 3. caf. if. by Stolierfbat

nbtrStntitïng. 1 80. Defe Volckeren.

droog



droogden de Viflchen , en maeckten'er Brood van. ge ia de

Noch hedenfdaeghs vind men in de Noordfche Ge- u*°rd(ciie

weften veelc lieden , welcke alleen Vifch tot «ƒ<:*, 'Geweften-

dat is, varfchetotgedrooghdc, in plaets van Brood ,

eeten.

DefeMenfcken, feydeVRooM-AERT.wcten van Slegtc Spij-

onkleckereXtttjentmet, en zijn'er derhalven niet fcn ftillen

op beluft. Door defe in ens oordeel feer flegte Spijs *J°nw«J "•

boctenfe fbo wel den Honger , en vinden iïgh oock j,, bl&t.

foo wel te vreden , als wy met al onfe op velerley

manieren toegemaeckte Gereghten. Zijn oock in

't gemeen veel welvarender en min Siecktcn onder

worpen als wy. Die nae de Kamer leeft (heeft den

Heydenfehen Setteca feer wel gelegd) falnoytarm, l""cf,

die nae de gemeene Inbeelding leeft , J<tl noyt rijck \ijn. Preuck-

De Natoer eyfchtfeer weymg , maer d''Inbedding onnut

tig vetl.

Als 't de nood vereyfchte , liet VROLYCK-AERT jje •ftiu*.

figh hooren , foo fou ick , met de Noordfcbe Volcke- nen lacten

ren , my oock wel mctgedrooghde Vifch konnen be- hare vifch

helpen ; maer echter my niet konnen gewennen , ftlncl<cn ea

om met de Feguane» t'eetcn , welcke kleyne Vifch- eejf° dfe" '

jens vangen, defelve tot Deegh ftampen , endiencctcn,

-Hry dan foo in de Son laten ftaen ftinckcn , tot dat

.alles verrot is. Dit is hare Boter enOly, jacenA'o-

ninglijke Spijs. Evenwel gefchicd fulcks niet uyt Ar

moede , of gebreck vaji andere dingen ; maer om

datfe defe verrottede Koft feer geerne gebruycken. Seldfafm

Jmantel van Verhagen pag. 89. Immers foo flim is Geval der

dit volgende. In Congo lagh eens een dooden Zee- HolUnden

Hond aen Strand, alreeds foo ftinckende , dat'erde ™exi%n

Wormen met menighten uyt liepen. Dcfc verrotte ftinckend

Krenghwierd aen den Koning vereerd; die acn de Gcfchtnck.

Hollanders een Aghterbout daer van fchonck , ten

heerlijck Gefchenck , en byfonder lecker- beetje.

Doch defe daer geen luft toe hebbende, wierpen de

gedagte vereeringh in Zee. Joiimael van P. van de»

Brouck ,p.ió.

pitVolck, fcydeLiEs-AERT, moetfoodanigh seerwo*-

Aa 4 een



- ^j^Wénderlijc- /•» . //>;/* -f t Wondcrl/'/c-

3 7°ke Maegh. t-rfOOtriljtOnj r/'kcMaegh-

dfrlijcke een Maegh hebben als dien Ho»#nw , van wien ick

•M^g" met verwonderingh dit volgende heb gelefen. Maer

ick bedenck my. Wy futen over Tafel ; en derhal

ven fou ick lightlijck hier een onbillijckheyd heb-

Van ecnen ben bedreven. Als nu evenwel d'andere aenhielden ,

'*£"' c°"- dat hy defe feldfaemheyd haer wou bekend maken,

i"" • feggende, datfe niet feer walgagtig van Maeg wa

ren, en alreeds oock in 't eeten haer goede beft ge-

daen hadden , foo vervolgde hy, nacenHoflijcke

verontfchuldiging, aldus: IndenflagdesKonings

Lbdwici van Hongaryett en Bohtmen (in 't Jacr i f 16)

fctcnded' 'S m" ^en gcnoeniden Vorft dood gebleven Petrus

affchomv- Corigius , die em feer wonderlijcke, als gantfch

li jckfte din- yfcre , en nergens van walgende Maeg had : foo dat

een, fon- hy, wanneer 't de Koningh begeerde , levendige

waL"1"8* Muyfcn > d'afgehouwene Staerten van Katten , ja

'' affchouwlijcke doode Honden (op de ftraet leggen

de, krielende van Wurmen, en vloeyende van Et

ter) fondereenige afkeer of braking pleeg op t'eten

cn te verdouwen. iftmtnfias dt rei. Uugar. by Zeüe-

tum, bundbuchs ander theil , fttg. 164. Waerlijck,

dit was noch feld/amer, als 't geen Nierembergius ver-

Ander leid- haeld , met ontrent defe woorden. Wy hebben

ifecld van nleuwKJdcshieraen des Konings Philiffi Hofonge-

«en ander '°°fl)jcke dingen gefien, naeralijck, eenMenich,

^iergclijk oic alles proefde , alles verflond wat men hem gaf;

perfoonw te weten Schotelen , Doecken, Leder, levendige

*•»"•;'• Muyfen ; ja hy vrat eens een levendig Kat met hiyd

tn hayr. En ofdit Dierfchoon geweldig wcerftreef-

dc,blies en tierde, foo beet hy dog geduerig voort, 't

welk feer afïchoulijk te fien was.'tGecn wy tot nog

toe niet hadden willen gclooven, moeden wy nu

wel voor waeragtigh houden op een gedwongene

wijs. Kierembergius in Hifl. Nat. by Webtrum , huil-

4erd Qpellcn der Untenedunvs-Kunfl erfler theil p*g.

4S6' Yet diergelijcksfchrijft Retldui Cobmbu, van

- eencn genoemd Lazarus, te Venetien. Hy at Glas,

; Steenen, ïlout, Kolen , levendige Gedierten , lin-

i?cn ea wollcnc Ppeckcn , Hoy > Vl« en voorti al-

fel

(K

ff?



Wonderlij- o ƒ 'T* „„/ WondeiUj- , „_

ke Maegh. O C#0#- 1 OOMCl. ke Macgh. 3 77

les wat hem gegeven wierd. Dochhy doet'erby »

dathynoytvanfijngantfcheleven«wg(/m<«c* had Atal]M

gehad, foodathy niet kon feggen, dit fmaeckt my

vclofquitlijck ; oock geen onderfcheyd wift te ma- ven wiuii.

ken tuffchen foet , bitter , fuer , fout , vet of mager.

Na {ïjne dood wierd hy ontleed ; en rnen bevond,

dat de vierde t'famen-voeging der Zenuwen, van

de Natuer voortgebraght om den fmaack te veroor-

faken, niettothetGehemeltofdeTong, maerna

deNeckging. Idem Wtberus , fag, 487. Die van 't ^ Jnw00

Hoofd der goede H«o/> , of Cafo de bona Efperance (van nersvanjg

wclckeickfpreeckinmijnO«rff«»N»«m><*i;<fr W»/1- dep

det-Tooneelf. 19.) moeten gewiffelijk oock niet ries

zijn. Sy leven van de Kruyden des Velds, van de

Beeften , en van de Walviffchen , welke door Storm

aen Strand geworpen en daer geftorven , of anders

oock half verrot daeraengefmeten zijn. Mannen,

Vrouwen en Kinderen vallen op defe doodeKren- Etendedar-

i ir-ir» i i*-ij^ men der ge»
gen aen, knagende felfs t gebeent, even gelijk de öa„i,tede

Honden. Als d' aenkomtlingen , 't fy Hollanders aecftcn met

of andere Natiën , hier Beeften flagten , foo bidden al den drek.

defe Inwooners om 't Ingewant ; hangen de Dar

men mit al den drech om den Hals ; houden 't eene

eynd in de hand , en tytm'trfoodtmg in , dtt de vuy-

ligheyd btter om d'owenffitt. Verder beright hier van

kond gy oock vinden inmijnevertaeldeenby een

vergaderde Curititje ^enmtrkingtn der byfonderflc Ooft'

tn Weft-Itidifcbe vtrarondertns-TViurdige dingenin't eetfte \vonderlij-

deels ivttde Boeci. Te Praeg is voor weynig tijds een i<en Opfloc^

wonderlijcke Offlocker geweeft (veellight leeft hy ker te

noch) dieeenElands-Huyd, een Hond, ja een /e- Pw«*J

vendigPaeyd heeft gevreten. Dit heb ick (feghddc

vermaerde Schrijver, uyt wien ick dit verhael)

gehoord van geloofwaerdige perfbonen, welcke de

faeck aldus verteldeden: 't Paerd was anderhalfJaer

oud . Op 't fel ve fettede hy fig ruggcwaertsjbeet eerft

de Staert af, en wierpfe wegh. Daer na begon hy Die een le-

aghteraen de Billen, vretende alfoo vervolgens 't °™p

geteelc Paerd op, rnctHuyd, Hayr en al 't Inge-
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•n Inge- wand , oock de Harflënen uyt 't Hoofd ; doch niet

wand. 't Gebeent. Dit deed hy foo dickmael als men be

geerde, voor een vereering van to.of n. Ducaten.

Onder dit eten droack hy allerley dranck. Hy ver

mat figh oock een levendigh Menfch met al fijne

Klederen te willen opflocken , wanneer hy maer

alleen van figh afleyde allerley Yferwcrck > als Mes,

Pegen , Spooren , en lbo voorts.

'tWclck Dit mag, feyde VROOM- AIRT, vryelijck voor

yeelüght cen wonderlijke Seldfaembeyd worden gehouden , in

dien 't anders nietgewecft is een Duyvelfche Verblin

ding » van hoedanigewy hier boven hebben gefpro<>

ken.

Jigh heeft Maer, vracghdeVROLYCK-AERT , waerom clan

toegedragen juyft allerley Yferwerckuytgeftoten ? Want indien

de Duyvel hier de hand in 't Spel heeft gehad, foo

fbu 't een foo wel door ZeguygfMing hebben konnen

gefchieden als't miert.

Poor eenige O? && Tegenwerping , antwoordede LEES-AER T,

verblinding kond gy eenigberight vinden in mijn gedaghte Ott-

desboofcn dccnMeiuvetijdsWondeY-Tooneel. Die Itfiigt Geeft en

Secfts. fijnen ellendigen Slaef (indien 't anders door verUittr

dingh is gefchicd) hebben door dcfc gcveynjde uytr

jltiytingh , alle vermoeden van Tovery willen wegh-

neemen. Immers defe faeck werd ons foo verhaeld

van G. P.Httrfdorfer, Mord-gefchichte , tit. 164.». iz.

pag.ffy.

Seecker Terwijl wy onder 't Gebied der Frttnfche waren ,

franfchman vieldeHeer ADEL-AERT hier in , fagh ickeens'een

t'Utrccht Snoeck door de G raght drijven; die, na alle omAan-

digheden , al verfcheydenc dagen was dood geweeft.

Een FrtHJcb Soldaet defe Vifch gewaer wordende ,

deed fijn beft, om dien Buytopte viffchen. Eynd-

Eet een half Hjck kreeg hyfc, maektefe wel nauwkeurig fchoon,

*crro"c('e. kerfdefe , en ging'er foo mee heen ; fchijnendemet

?novt , defe vanghft feer wel vergenoeghd te zijn. Buyten

twij ffel heeft hy defe halfverrottedeSnoek gegeten,

en moet derhalven oock geen Yitft M«egb hebben

gehad.
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Voor mij n deel, feyde VROLYCK-AERT , 'kheb Dielangh

al reeds gcfeghd , dat ick byfondcr-gecrn Vifch eet , dood zijn

en onderalleRcvier-VïkhallerliefftSnoekiVOOrna- ^ jn£e

mentlijkdegroo/fjdaerdapperbcetaenis.Maercvcn- ge^êe"en*

wel moeit ick fcer grooten Honger en gebreck van

alles hebben , eer ick deGaityandefen frttnfchm»*

pp dit fijn Kooket had willen zijn.

Noch veel liever , HctADEL-AERT fighhooren, Mcnfcheq-

wou ick met dien Gaulois , als met de Croaten eetcn. ^c*s m E"'

Wy ontlctten ons , als wy leien 't bedrijf der ^tmeri- "'*'

caenfche Canibalenof Menfchen-eters. IMaerwiefal

figh niet veel meer ontroeren , als hy hoord , dat

pock in Eutofa. Menfcbcn-vcrflinders werden gevon

den ; niet door nood , gelijck fomtijds wel gefchied

'doorH»»£fr, maer •vrywilligb. De Grotten-, zijnde ?nc"^"*_*

in Sfaenfchen dienll , ten tijde Berge» of den Saam van ^„"iênd

haer belegerd wierd , hebben figh niet ontfien Me»- sijnde ,

fchen-vleejch t' eten. Sekcr Piftool-maker i'^4nmer-

fen heeft menighmael verhield , eenftuckvaneen

gebraden kind gelien te hebben in de Holfter van een

Greaet, die lijn Roer in fijne Winckel liet verftellen.

Waer overhy foodanigeenfchrickenafgrijfenge- ^uc^^J1

voelde , dat hy 't onder handen hebbende werk qua- een gebra-

lijck volvoeren kon , en half gedaen zijnde, den den Kindiq

Boofwigt overleverde. Evenbuyten de genoemde fiin« Hol-

Stad wierpen de Croaten een Kind levendighop't ""•

Vyer. Als de Moeder nu toetaftede , om 't arme

Wight te redden , foo kaptedenfe haerbeydede.

handen af. De Vrouw binnen de Poort vliedende ,

wierd (dufdanig toegefteld) van duyfenden Men-

fchen gefien. Indienfc fulcks ontrent een Volckrij-

ke Stad derfden doen , wat is dan van haer niet wel

gefchied op de Heydenen in de Boffchen? Waflènittrs

tiiflorien thititde deel , fM. \ 40 . b. j

't Isgelooflijck , feyde LEES-AERT, dat Menfcbtn- MenfchenT

•vleefch van een lieflijcke fmaeck moet zijn, ver- vlce'chu

mits het uyt d'alderbequaemfteStoffent'faemge-j^1:^

fet , en doorgaensmet veeleftralen in de Vleefch-

aghtigedeelcndooripecktis , maeckendc t'iamen

«a



Een Paftey-

maeck?

Pafteyen

TUI.

ecn™6f?jnet

Gcloofge-

vers, ivaet

doordefe

koorad^'"<ix>m .

Katpers en

Snoecken

wegende

dcicig pon-

_ r> Menfchen-/^ .„„,. r.'ft. 'T J GröOte

3oO vleefch. krOOt hlJtOriJch Snoecken.

een ieer goede fubftMtie. Men heeft verfcheydene

Taftey-backers gevonden , foo t' Antmtrfenzls elders,

die hare Tafteyen van Menfchett-vleejch en Menfcben-

<vet toebereydeden i ter wekker oorfaeck defelve

yan een yeder voor feer lecker wierden geroemd.

Binnen Heufden heeft eenen Pieter de Pafleyhacker ge-

woond.die hier van verdagt was. Ick ('k fal hier de

woorden van den ^tmflerditmfckcn Doïïor Waffénxtt

gebruyckenj geraeckte by geval eens met hem in

gefprecx van de LeckerheyddesMeufchen-vleefchs,

wijl fijn bedrijfmy onbekend was. Hy beweerde,

defmaeckfoofoettezijn, dat yeder, indien 't be

kend wierd , ligt daer door aengelockt fbu worden,

't Was derhal ven (voegde hy daer by) niet vreemd ,

dat de Wilde malkander aten. Hier door rees in my

een vermoeden,dathy ondervinding hier van moeft

hebben. Eenige Jaren daer na vermoordede de£e

Pafley-bitcker eenen fijnerGeloofgevers, genoemd

Vicoltes van Delf, in fijn Huys , Inced hem in Dee-

len, en verbergde defelve. De Darmen wierp hy in

de Haven ; alwaer ick die felver hebfien drijven.en

ophalen. Hy nam wel de Vlugt.doch wierd binnen

Dordrecht gevangen , en ontfingh den Loon fijner

grouwelen. IdemlV<tffenitffaghtfledeei,fitg. jo. a. b.

Maer ick fchrick.van defè dingen verder tefpreken.

Liet ons liever wat anders verhandelen De Heer

VROLYCK-AERTfeydeftracks,dathygeerne grootg

Snoecken at : 'k Wou derhalven , indien 't helpen

mogt.hem wel toe wenfchen een halfvijf-en-twin-»

tig der felver uyt de twee Poelen , offtaende Wate

ren , welcke geenen uy tloop hebben , gelegen in 't

Neder-Heflïfch Ampt Vromvenfec. Want daer werden

Karfcrs en Snoecken gevangen , welcke 'tftuck meer

als 30. ponden we^en. Zeilen Handbuchs ander theil

p. 6z. Defe Schrij ver verhaeld oock ter felver plaets

datin'tjaer 161ƒ. in 'tTomerfcbeAmptWollineea

Witte Snocck wierd gevangen.langer alswce Hoilaiut-

fche Ellen, en een halve El breed ; metroode ronde

Oogen en. roode Vinneni Or» dericldfaemheyds

wil



wil heeft men hem , ter gedagtenis , doen uytfchil-

deren. Oock werd hy in eenige Doecken afgebeeld

gevonden.

Indien dit, feydedcHeer ADEL—AERT , niette Snoeckyaa

houden isvooryet buyten-gewoons, foofalmif- negcnthiett

fchien dien Snoeckal feer oud zijn geweeft ; gelijck Vocten •

dan defe Viffchen een groot getal van Jaren konnen

bereycken. Keyfer fredrick de II. hetft in 'tjaer

i ijo.een Sneeck gefet in feeckere Poel by Ucyll-ton ,

meteen Kopere Ringh , by dcNeck vaftgemaeckt, Over de

waer in met Grieckfche Letteren vras gegraveerd 'tge- 167. Jaren

dagte Jaer derlnfettiiig , en wie 't gedaen had. Defe ?j":l',v°IScn*

Vifch wierd weer gevangen in Winter-maend des ®1e1J<*llJc'c

Jaers 1497. lang zijnde 19. voeten. Men voerde hem '

na Heydelbergh , alwaer hy qnam op de Tafel van

Tulttgraef Philips Keurvorft, en daer gegeten wierd.

Lehmanni Spyerifchen Chronick , funjfte buch , cap. 8j.

Waer uyt blij ckt.dat dien Snoeck fig in defe Poel had

opgehouden den tijd van 167. Jaren.Miffchien is hy

al oud geweeft doen hy defen Hals-band om-kreeg;

en had , indien hy niet gevangen waer' geworden,

noch wel een goede tijd konnen leven. Buyten

twijffel heeft hy fèer ftvaer moeten wegen , nadien hy

de lengte van 19. voet kon halen, 't welck driemacl

meer als de hoogte van eenr taemlijck Man is.

Sijn gcwigt , berigtedeLEES AtRT, was^fo. sijn gewigt.

ponden. WeberihunderdtQjiellenderUntcrredungs-kunjl

erfler theilpag. 41 1 . In 't felve Jaer is by 't Dorp Boe- Andere

kingen , behoorende onder de gedagte Stad Heilbron, dier^elijckc

een andere Snoeck in een Poel gevangen geworden, Snoeck-

van even den lel ven Keyfer frederick daer in gefèt.

Francitts in Hifl. ^Jnimal.pag. 648. by Zeilerum,Hand-

tuchs ander theil pttg. 61. Ondertuffchen moet men

figh verwonderen over de feer groots vyandfchjp ,

welcke men bcmerckt tuflchen de Snoecken en Yor-

fchen. De Snoeck verflind de Votfch ; de Vor}ck in te- Vyandtchap

gendeel doet de Snoeck al 'tleed dat hy kan , en ver- tuffen de

oorfaeckt hem oock dickmacl de dood. Vubravius "0cn

rerhaeld een luftige KnjnfrtaÜQkm defe beyde voor-

geval-



SnOecfe

en

Ricl<vOrfch-

Kamp.

Kicken in

feeckere

yijver.

gevallen ; welcke hy , nevens andere , meteygenet

oogen heeft gefien. Aen de kant eens Vijvers fat een

KJckvorfcb verborgen , terwijl fijnen Vyand , een

Snoeck , boven op 't water daer henen fwom , en al-

Ljckè Kimp 'enxcl> naerderde de plaets daer hy fat. Deliftigc

tuflchcn een Vorfch hield fig in fijn Voordeel, en loerde op gele-

Snoeck en gentheyd. Als nu eyndlijcfc de kans hem fchoon ge-

noch voor quam , foo ging hy mctopgeblafene

Kaccken en van toorn brandende Oogen op den ge-

dagten fijnen Vyand los, fprong hem plotfelijck op

de Kop; floeg'er fijne wijd van een gefparde poten

om , en krabbelde gantfch arghliftig den Snoeck in

d'oogen, als zijnde't wecckfte en teederfte deel fijns

Ligchaems. De Vifch gevoelde fulcksfoofmert-

lijck, dat hy (fig herwaerts en derwaerts in 't Water

omwerpende) zijn uyterftc beft deed , om de Kickert

van hem af te fchudden. Nu fchoot hy regt uyt;dan

in een ronden omkring. Oockliep hynadeTack-

jens der aen de kant ftaende ftruycken,fflet alle m agt

't Hoofd daer tegens ftootende en wrijvende ; om

indien 't mogelijck ware , defen veragtlijcken Te-

genftrever van hem wegh te drijven; doch te ver

geefs. De wraeckgierige ï'orfcb kleefde hem hard-

neckig aen , en wou niet verlaten 't geen hy gevat

had . Eyndlijck vond fig de Snoeck door dit langdue-

righ worftelen vermoeyd , verloor den Strijd, en

fonck, als een overwonnene, na de grond : Doch de

Kickert bleefnoch al op hem fitten. Terwijl nu Dit-

bravius en de Heer des V ij vers met fcharpfiende oo-

gen toekeecken , waer doch defebeyde Kampioenen

geblevenmogtenzijn , foo quam de ^orfch onvoor-

fiens weer boven fpringen , en begaf fig , als Over-

winner, met een juygchend Coaxat , Coaxat , na fijn

voorige Veiling , van waerhy fijnen uytval op de

Snotck had gedaen. Stracks liet de Heer des Vijvers

een igeViflchers halen, om de Snoeck meteenNet

te vangen, op dat men fag wat hem gefchied ware ;

en men bevond , met verwondering van al d' Aen-

lchouwers,dathy beydepjn' Oc^whad verlooren. De

Byiondere

liftigheyd

rande

Kickvorfch

tegens de

Snoeck.

Welcke

Votfch

eyndlijck

fijnenvy-

andZeegh-

praknd

overwind.
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VifTchers fèyden , dat defe faeck haer niet vreemd DiergelIjkeT

mocft voorkomen , vermitsfe diergelijcke Geveg- ge»egten

ten dickmacl fagen. Dat de Snoecken meermael van j"rtenj

i -f r t r i • -j 11-1 i acte ocyac
de Vorfchen foodanig wierden geblind j waernadan Taiien dick-

defèlve afnamen , mager wierden , en eyndlijck maclvoor:

ftiervenj wijlle, na 't verlies haersgefights, geea

Roof meer bejagen , geen andere Viffchen meer be

trappen konden , maer hare Dermen met enckel

Sand moeften vullen. Dubravitts in Hiflor. Saheia.

by Erafmum Francifcum , Scboubnhnen erjler tbtil

fttg. 1 01 6.

Noyt/iadickgedagtfeydeVROLYCK-AERT,dat Enkonncn

een kleyne.ellendige en weerloofè Kiepert den groo- dienen tot

ten Icharp-getandeden Snoeck , een Wolt onder de

Viflchen , niet alleen fou derven te keer gaen, maer

oock foo een doodlijck leed fou konnen veroorfacc-

ken. Dit kan ons leeren , dat men een Vyand noyt

moet veraghten , hoe gering en fvvack hy oock zij n

mogt. Een kltynt Vla» kan oock felfs den fterckfleu Darmen

Man een groote 6e/nMfltrifin'tOor maecken. On- 'c^s ecn

dertuflchen koomd my feer vreemd voor , dat dien ^"^„

Snoetk van 167. Jaren op 't minfte, fou 19. voeten ,^4'";^

lang zijn geweeft. Is 't wel mogelijck, dat oyt eeni- moet ver

gen Snoeck foodanigh een grootte fou konnen be- aghten.

reycken ?

Uisgeftghd, hernam LEES-AERT, uytwelcke Bcdenefcine

Schrijven dit verhaeld is. Men fou mogen vermoe- over de

den , dat veelligt een Druckfeyl begaen , en 19. voor grootte

9. geftcld was. Doch indien men aenmerckt de ^0°^^

bngheyd fans levens, van by de 170. Jaren; en de tenlnoefk,

fa>aertefijnsgea>igts, van jfo. ponden, foo fou men

hem zenntgen voeten te weynig geven , en mag der

halven , ten dien opfigt , wel op negenthien gefield

zij n.

- Wijl wy, wierp de Heer ADEL-AERT hier in, van Rogcheo

groote Snoecken hebben gelproken, lbowilickdaer vanuytnt^-

groote Rogchen byvoegen. In 't Eyland Mauritius mcnde

werden'cr gevangen , aen welcke eene al'tVolck Sroottc'

jun een geheel Hoïhndfch Scli ip t wccraael meer als

genoeg



genoeg t'eeten had. Erafint Ffaiuifci Oft und Wefl-

Ittdifcbcr Luflgarten fol. 991. Oock vind men 'er ia

Cuinea , welcke vijfthien voeten lang , en twintigh

voeten breed zijn. Riddert Nuttige Tijdt-Korter

/><»£• 48ƒ.

ir r win'" '^ Heb gelefen , feyde VROLYCK-AERt , dat

Tió^'pVn- *' ~*ntn>erpen op de Marckt gefien is geworden een

den. Sttur van ii. voeten, wegende 410. ponden. £n-

thiusinderGulchifcberChronickfol. 171. b. Seecker,

dit is de fwaertte van een taemlijcke Koe , alsfe nu,

geftagt zij nde.aen de Bal ck hangd

Anderen Dit werd oock, ahtwoordede LEES-AERT , van

wonderlijk iouis Gujccdr^n jn fijne Sefchfijving der Nederlanden

Steur v'an /*'• ' 3 • a's wat fonderlings aengeteeckend. Maer hoe

7. Ellen. veel meer fou hy fig verwonderd hebben.indien hy

de S/e«r had gefien , gevangen in 't Jaer 1661. op

d' Elve. Hy was foo geweldiggroot en vet > dat nie

mand geheugenis had , oyt op verre na een dierge-

lijcke vernomen te fijn. Over de 90. ponden Vets

had hy in 't Lijf. Alleen 't Hoofd woeg over de 1 27.

Alleen ponden. Sijn lengte wasfeven ellen. Aghtfeer fterc-

' [J - Mannen konden hem nauwlijcks dragen. D'£«-

(onfen' ' !fV^e binnen Httmburph hebben hem gekoght en

fchoongemaeckt , voornemens zijnde, denlelven

aen haren Koning op fijne Krooningh te vereeren j

doch 't had geen voortgang , wegens foo veelerley

andere Heerlijcke Aenbiedingen. P. dt Ldny Jaer^

Loeck dergcdenckrv<terdij>(le Gefcbiedtniffenpag. 1 06.

SeerEroote Inden DowdHiPjvervolgde de Heer VROOM-AERT,

Viflchen in wcrcj feccker flag van Viflchen gevangen,genoemd

den Doaam Hauftni verftreckende d' Oofltmijckers voor een goe

de Koft. Hare lenghte is fomtijds van 18. voeten ;

dickmael zijnfè noch langer, en wegen 300.400.

oock wel foo. ponden. Zeileri Setidjcbreiben erfler

Propheti- In den Eiffel by Vlm , hernam LEES- AERT , ont

houd fig een fceckere Vifch , lang 30. voeten : En

dan noch een andere, lang 12.voeten, hebbende de

geftalte van een SnOeck. Alsfe fig laten fien , foo fou

, outwij f-



Sdou-Tooneel.

ontwijffelbaer eenen der Erfgenamen van 'tUlmfcke

Uuys fterven; 't zy dan Man ofVrouw. Zeilcri Hand-

buchs ander theilpag.ói.. IndeWolga vangd men een DcVifch

flag van Viffchen , genoemd Belonfa. Eenige der fel- Bclmfa ift

ver zijn wel drie rademen lang , en foo /n*w,datfe van H °l£a'

<Jer»gM<i«»eMnauwlijcks konnen gedragen worden.

Theatrum Eurcpaium Geigeri , Zehender theils fweitt

fuik, fol.fiS.

Soofienwy, feydedeHecrADEL-AERT, datde D^ Zee

Heere onfe God foo welgrooteriffchenindc Zee, als ££,*'

groote Dieren op 't Land heeft gefchapen. Ja de Wate- viffchcn ,

ren hebben veel grooter Viffchen, als den Aerdbodem als den

Heeften kantoonen. Den Elefkant is'tgrootfte Dier Aerdbodta»

onder al de bekende op d' Acrde. Maer wat verge- Du-ren kan

lijcking is'er tuflchen hem en de Wahifch ? In 't toonen'

Jaer 1614. wierd hier te Noordtvijck by een hooge

Springvloed een Walvifch aen Land geworpen.lang

60. hoogh en breed 1 4. voeten. Gottjried Hijlorifsht

Chronica fol. 1081. 't Selve is in onfe Landen meer-

mael gefchied. In 'tjaer i f J i . heeft het Haerlemmer By u-elcte

Meir een Vifch uytgeworpen , langh 68. breed 30. gelegcnhcyd

voeten. De wijdte der Kaecken was van 1 3. voeten. Jj^"1 '-

Zeileri Sendfcbreiben erfler theil , Epitl, yf.pag.ijó. „e

In 't Jaer if+J. VfierdteRycopin Holland ecndoode °

Walvifch aengeworpen.lang 1 10. woeten.Den Becte

was by de if. voeten wijd.Idem Zeilerm, Seadfchrti-

heit ander tbeil , Epift. J71./1. 140.

Dat 's eenproper Mondje geweeft , viel VBOLYCK- Vin

A E R T hier in.'t welck een paer van de grootfte Deen- ^[
fcbe Ojjeu noch niet fou hebben konnen vullen. Eer» rl

Kuyter te Paerd fou'er met Schild en Lans hebben

konnen inrijden. Men moet fig dan niet verwonde-

rcn,dat7o»iMgemaeklijckdoor foodanige Kaecken

heeft konnen blèren.

Defeinflocking.antWoordedë LEES-AER T, was Hoeveel

gantfch niet wonderlijk , maer wel dit , dat God Jo- Duytiche

nas fo genadiglijk bewaerdeindcnBuyck desWal- ™ WC

vifchs , en den fclven.na fbo een geruyme tijd, hem

•weer aen Land deed uytfpouwen... Oock is feer aen--

B b fuerck*



buyck des

Walvifchs

isomge-

vocrd ge-

woiden ?

\Valvifch

in 't Jicr

1640.

in Proven-

ccugevan-

Bcn>

Van een

ieeruytfte-

kende

JlOOUC.

't Hoofd

Tan een

Walvifch

boven ma.

ten groot.

jBoven ma

ten gtootc

Walvif-

Tchen van

800. ja

TOOG. voe

ten.

Groot

mcrcklijck de Reys , welcke Jonas in 'tligchaem va

dejtn rifch heeft gedaen. Hy wierd van den felven

ingefwelgd by loppt , en weer uy tgefchoten aen den

Oever der Euxinifche Zet , na 't verhael van Jofepus.

Soo is dan defe Walvifch met lontts omgelopen geheel

Kleyn ^ifien , voorby Conflantinopol, door d' l¥.geifcbt

Zee , en aengekomen aen d' engte by Conjianiinopol :

Leggende alfbo binntn drie dagen tijds aften weg van

ontrent ifo. Duy)che Mijlen. Met regt verwonderd

gy u over de grootte der geene , van welcke de Heer

ADEL-AERT rtracks ge{proken heeft. Evenwel zijn

defè Walviflcben noch maer Dwergen geweeft by den

geenen , die in 't Jaer 1 640. gevangen wierd in Pro-

•vencen , behoorende tot de Kroon Franckrijck , bjr

't Kloofter St. Trofes. Sijne lengte was 3 10. voeten ,

de breette 161. de mond was wijd 4f. voeten.

Franckfortifcher Herbft-relation vont lahr 1640. fag.

20. Soo dat dit geweldige Ligchaem van een ver-

wonderlijcke aenichouwing onder de Menfchen is

geweeft. OndertiuTchenis'tgelooflijck, dat defen

niet juyft den grootften der Walviflchen was ; maer

dat fig in deZ,ee noch wel veel grooter onthouden.

In 't Jaer Chrifti IJT4- wierd te Genua in Italië»

't Hoofd eens Walviichsgevifcht , hebbende van de

Keel af tot de mond toe de lengte van 19. fchreden.

Hoe groot moet dan 't Lijf wel geweeft nebben ?

LttHrembergii .4cerra Philologica drittt hunderd n. ff.

p<tg. 497. Van de Wafoiflihen inde Spitsbergfche Zet

kond gy nafien mïjnEtrigt van Oud en Nieuw Groen-

Unttpag. 84.Eenige ftellcn tweederley flag van Wal-

viflchen ; fommige gantfch ruyg , vol groote dicke

Hayren ; en defe zijn de grootfte , fb dat men 'er ge

vonden heeft , die agbthonderd , jzdityfend voeten lang

waren. Maer de geene , welcke een gladde Huyd

hebben, zijn foo groot niet. Claus Magnits macckt

gewag van een Walvifch , die fulcke groote oogen

had , dat twintig perfoonen rondom eene der felver

gaende fitten , nauwlijcks den omkringh bcflaen

ko«dcu. Al d' andere deelco hadden ccn grootte na

gclijck-



T

Grote Wat- O / T',,., l Wonderlijke, O ..

viflbhen. ^ ChOU- 1 OOWm.Vüchvangft. 3 <V

gelijckmatigheyd. Tonjtmmade Htxtmtrton , ader

fechs-tttgiges Gefprachfog. f96. ^

Ick verluftig my dickmael op mijn Land-goed, vikh-rangft

fchertftede de Heer ADEL- AERT, met te gaen Vif- met den

fchen , maerfulcke Rf«/«i moeften noch aen mijnen ^n<> cn '

~<4ngel , noch in mijn Net komen , wijl d'cene

haell gebroocken, en 't andere ftracks gefcheurd (bu

zijn.

'tVermaeckder tffcb vtngfl , feyde VROLYCK- Diend noch

AERT, wi l ick u geerne laten behouden, wijl ick .°"g«iulJi-

, , , " . , , , i rt ec , noch
niet gedulas genoeg heb om t Engelen; en geen lult *\efe wcek-

vind, om my mcthetN«teieji/f)'f'1 als een be/lob- gebac'«en«

berden Waterhond, 'k Sou my echter noch daer toe Lieden.

wel begeven willen.indien ick een goede /oodevriti te

bekomendoor blaote woorden, of door eengefaigbs

gelijckdeMf/3»Mee/«»de Swaerdvijjcbcn alfoo weten

te locken en te vangen , volgens 't verhael van

LEEJ-AERT, iniynBerigbtvanOudtnNicuw Groen-

Vermits nu de Heer ADEL- AERT 't gedaghte Scldfacm

Werck noch niet geleien had, hield hy fterck aen ' ^"swa'erd"

dat dele manier des Stvaerdttifch-van^ens hem be- y^i;.^"-

kend mogt gemaeckt worden; 'twelckdanVuo-

LYCK-A ER T op defe wijs deed : Als de Viffchers van

Mcffinadefe Vilch willen vangen ('t welck gemeen^

lijckinBloey-maend gefchied) fbobegevenfè figh

op eenbeftemdendagin een fonderling flagh van

Schuytjens , en met een drie puntig Yfer op 't Sici- op hoedl-

liaenfcht Mcir, genoemd il Faro. Op de gewoone nigh een

plaets gekomen zijnde , foo bind eenen der ervaren- »''is tofelv*

ffeen fterckfte onder haer den gedagten drietand, "^ "/"

met een lang Touw vooriien, aenlijnen Arm, en „„gen '

fteld fig daer mee in'tvoorfte van de Schuyt. Ne- worden;

vens hem ftaet eenen anderen , die met eenige byfon-

dere woorden , gef<mgcnentceckenen(z\lecn onder defe

Viflchersgebruycklijck) de gedagte Viffchen roept

en acnlockt: Welcke, foo haeftfe 't eeluyd deiér Door, ,

n i i i- , & -i woorden
Stem vernemen, itracksuyt de diepte boven komen, Op;crocpefl

eji fig voor haren Roeper vertoonen ; Waerophy , zijiidc.

B b a die
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die de Drietand aen 't langeTouw in de hand heeft •

dit fcharpe Yfer niet alle magt en een byfondere

vaerdigheyd den Vifch- in 't Lijf werpt ; daer na

'tToulaetfchieten, en hem, dus gewond zijnde-,

henen fwemmen, tot dat hy , door de menigvuldige

beweeging afgemat wordende , eyndelijck in de

Schuyt getrocken en ten vollen gedood werd.

Gelijckge- D' Afbeelding deler Sn'atrdviflchett , vervolgde

debèroem- LEES-AERT, vandeGrieckenXifhiat, van de Latij-

dc'p.Qr- tien Gladium genoemd , heb ick gefien in V. C&fparis

fhimi , en ScbotiPhyfïcitCiiriofa. Diealdaer oock verhaeld , dat

P.Schuas. hy defè Vifch-vangft eens met byfondere Inft heeft

bygewoond. Maer in 't vierde deel fijner Magit Na-

turalispag. 1 1 6. ichrijfd hy daer van wat wijdloopi-

gcr , en fcgd : Dat de beroemde P. ^tkanafius Kir-

cherus in 't Jaer 1 6 38. als hy na Mtffiia reyfde , def-

gelijcks by defe Vifch-jagt is gewceft , de gantfche

gelegenheyd gefien , en al d'omftandigheden hem

van de Vifichers doen vertellen heeft, nevens de

woorden , met welcke fy defe Viflchen roepen en

Dewoor-^ aeBlocken,zijndcdefcvolgende: Mamaffitdifajanu,

den des Ge- ptf//W)< jj poja,», Majtffu fligaeta. Talletu difajanu

welcke ' Pale ^flogitla Tro naftitra ritu prcflu durifi, d dtt

menhiei tm*. Defe woorden zijn de Mtffïttefifchc Viflchers

tocgc- maer alleen bekend. Voor de Siciliantn zijnfe

bruyckt.en gantlchonverftaenlijck, fchijnendealicenecn t'ft-

d'andCvct- wtbdl'elingk fonder eenige ttttecktmngh te zijn.

ftaèt, Niemand weet'cr de btduydtng van, als alleen de Vil-

fchers ; die oock defe gthtymnit aen niemand , als

Word ge- alleen aen de hare, willen ontdecken. Evenwel

oordeeld , wetenfè oock niet , of 't oud verdoi ven Grièckfch, of

dat'" eenl- oudvcrbafterd5io'/i«»/cJ!>is. Kinbtrus wil , dat dit

migh *^d"et alles door natutrlijcke oorjaktn kan gefchieden. Doch

,mu.t Schotus valt hem daer in niet toe. En waerlijck, feer

fchujlen. befwaerlijck ibu ick oock konnen gclooven, dat

hier geen Duyvelfchc Htfoceringtn onder verborgen

leggen. Ten minften , dat het geen overgeleovige

woorden fouden zijn , door en ontrent welcke de

£>uyvel menigmael gewoon is te wcrckcn , gelijck

by



by een andere gelegentheyd Jou konnen aengewe-

fèn werden.

'tIs,antwoordedeVnoLYCif-AERT,nietalToTie- Dat de Del-

ry , wat wel foodanig fcbijntH mogt. Veel is' er in de Ehm,ïï d^ft

Hatuer verborgen, 't welck wy niet konnen uytvorf- bgj|fjnn° p,

fchen, eaonsboveit-iMtiterlijckofTover-itghtig voor-

koomd. Miflchien magh defe Svaerdvifch 't gefang

beminnen , en daer door aengelockt werden , om na

deSchuyt te fchieten. Wie weet niet, wat voor

groote Liefhebbers van de Mufijck de Delpliitten , of

2ee-Varckens , zijn? Indien men (lègd P/i»/w) op de En op 't ge-

Schepen een Sangkonftige Mufijck acntteld , 't zy van noor. .van dc

Stemmen of van Snarenfpel , foo fullenfe defelve ^^Lepén

feer lang navolgen , ofdaer nevens fwemmen. Dat toefchieccn ,

d it waeraghtig is, heeft den gedagten P. Schotm door

eygene ervarenheyd bevonden ; en betuyghd van

hem felven: Als hy in 't Jaer 1633. in cenklcyn

Schipje van Wafels niMeffiti*voer,<»en na verloop

van fes dagen de Haven geluckig in 't gefigt kreeg,

lbo heeft hy , met eenige andere fijner Reysgenoo-

ten , den Loffang Te Deunt Lattdamiti , eehjck oock

de Litanie van Lorette gefongen. Straclcs quam'er 't welck

een groote menigte van Deifhinen aenfwemmen , met een

welcke rondom 't Schip fprongen en fpeelden, tot gew'5 Vo°V

groote verluftiging der Aenfchouwers : Oock niet

daer van daen wceeken,voor dat hetgelang ophield.

f.rafmi Francifci Schtutbubitcn erjler theilftg. iS.uyc

Schotus.

'tlswaer, hernam LEES-AERT, dat niet al T«- Kan de ge-

veryis, watfoo/cW/od. Maer niet minder is 't ook dagteVifch-

waeraghtigh , dat veele dingen tvaerlijck een flagh bêviij4eïï

van Tovery zijn , fchoon defclve daer voor niety-

houdea worden. Sigh te beroepen op faverborgtnthe-

dcit in de tfatuer , fonder defelve te doen blijcken ,

is gemeenlijck den Deckmantel der Tovcraers. Dat de

Delphinen de Mufijck beminnen , en op 't gehoor der

felverkoomentoefchieten, is door d'ervarentheyd ,
onloogchenbaer. Doch defe Zec-vurcktns werden / ïeir"

aengelockt , niet door de kragt etuiger voorden, maer tover» of

B b j. door
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overgeloof. door '^geluyd des Sangioï Spels. Sy vertoonen figh

op allcrley' Mufijck, Indien de Snund-vijjcbtn oock

foo deden , foo fou u Befluyt gelden. Doch nu hoo-

Waer in d' ren WX > dttfe encklijck Meen verfchijnen op 't gt-

ongelijck- brabbel van een deel woorden , die van niemand ver-

beydbcftaet. jlaen worden, vergeielfchaptmetcenige [onderlinge

Tekenen, ofgebeerdenj niet op eenig ander gefang.

Derhalven is defevergelijckinggpntfcb ongelijck, en

de gedaghte woorden ïchijnen my eenige verborgene

Sefiveeringb te zij n , Ibnder dat uwe tegenwerpingh

my dit vermoeden beneerad.

Hpemende Wel nu dan, iëydeVROLYCK-AERT > wijl u dit

viflfchen jniddeldoorB>oor<fe»vcrdaghtis,ibo fou ickeenan-

roaken<elen ^er door A"r«>rff» gebrsycken j 't welck de gedaghte

tolijk'van- Sicilianen dickmael in 't werck ftellen. Sy nemen

icn kan , een bundeltje Houts van den Boom , die de Grieken

SmiUx , d' Italianen Taff'o , de Latijnen Taxus , de

Hoogduytfcht Eybtn , de Nederlanders Yfcn noemen,

en werpep 't in 't Water.daerfe weten uat veel Vifch

is. Korts daer na koomen al de ViiTchen , welcke

BoorYpen ycts geimaeckt hebben van 't Water, daer de kragt

hout in t des Houts is in getrocken, gantfch verward en dron-

Waterte ken boven drij ven , ibo datmen haer Ibnder moey-

wcipcn; tc gemacklijck met de hand kan vangen. Caramuel

(ader Cafp. Schau) Scbimfff und Ernfl, aufaderXunft

und Xatur, fag. 13?. Defe Vifch- vanghft Ibet my

ièerwelaen, wijrernoch/i«i«g^f<i«M, noch kejlob-

berdenattvordin^toevaaaoodmis, gelijckwel on

trent den ^ngel en Met.

Gelijk fulks Maer, antwoordedeLEEi-AERT, gelijck d'an-

JTe'fi'cUs dereinanier van Viffchen uwc Ziel, foo fou defe

we?t gedacB : uw ''4c*«m konnen beledigen. Want foo men eert

weynigh meer Houts van delen Boom in 't water

.wierp, alsjuyftgenoegh is, ibo fou de Vifch niet

alleen dreuckai, maer oock vergiftigd worden ; en

degene, die daer van aten , den dood toebrengen i

Doch hoc- gclijck den gedagten P. Schotus fulcks felfs gewaer is

geworden. lek woonde (fegd hy in Phyfica Curiof*

fa J>fi j^^^/,', Kn Stad, ontrol een goede

.. ;:, Duyt-
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Duytfche Mijl wegbs van Zee gelegen , welcke meê r«-

tuflchen S;«/if» en 't Ey land MaMa heenen loopt. mens '

In defe Zee giet figh een Beeckje uyt, 't welck door

ons Ctllegit-gotd vliet , en de Vaders defes Collegii

toebehoord . De Viflchen door 't foet water aenge-

lockt , komen altijd met hopen uyt de nabuerïge

Zee daer in fwemmen. Drie voorname Mannen

uyt de Stad, my feer wel bekend , quamen opfe-

keren dagh , buyten onftr aller weten , meteen

Dienaer derwaerts , om Viïch te vangen. Terftond Werd acn-

leydenfe een grootemenightevanYpen-houdin't^*^^1

Water , befmettende alfoo onvoorfightigh beyde de yoorbecUc

Vloed en de Vifch. Alsfe nu een goede Soode gevan- van drie

gen, en defelve op verfcheydenewijfen doen toe- peifooncn.

righten hadden , op een daer ontrent gelegene Hof-

ftede , foo atenfe hertig met malkander. Doch foo

haeftfe t'huys quamen , wierdenfe van een hittigc

Koorts aengegreperf, en ftierven gefamentlijck bin

nen drie dagen.bchalven alleen de Bnegt.die op een

wonderlijcke wijs behouden wierd.Maer miflchien

oock fal den Ypenboom by ons foo veel kragt niet heb

ben , als wel in Sicilië».

Gelijk defe Mannen (wierp de Heer ADEL- /ER T Boom ia

hier tufichen in) de Viffchtu door 't HOM vingtn , foo G"'""" »

heeft de DooJhaer door de riffcbaigtMigtld. MYge-^n^nde

denckt eens gehoord te hebben van een Boom die w ildc ge

in Guiatta walt ; van de Wilde feer hoog geaght, foo bruyckt

datle den felven in 't gemeen by hare Woningen *or<'en •

planten, wegens 't voordeel , 't welck haerdaer

door werd toegebraght. Alsde Vloed der Zee hare

Vifch-groeven , Vijvers en Poelen vervuld , foo va-

renfe met hare Schuytjensdaerin, nemen eenige

Tackjens van defen Boom ; kneurfenfeeen weynig; Om dacr

ftekenfe in 't Water , en wrij venfe met de hand, op If-'

dat het fap uyt den Baftlicp. Hiervan werden de t'

Viffchen foo gantfch duyfelig , en flaperigh , datfe

als dood boven op 't Water komen drijven , en figh

aen de Vjflchers gevangen geven. Tifo in Mantiffit

by £, francifcum Sch*nbnbnen<indertbielp.

Bb4 977.
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977. Door dit fap werden de Viflchen niet vergif

tigd , en mogen derhalven fonder Ichroom worden

genuttigd.

Andermid Vermits (gingLEEï-AERT voort) defengoeden

Hel.om fi 'h Vifchboom 'in ons Land niet gevonden werdt.en de

iightlijck" Heer VROLYCK-AERT geen geduld heeft,om t'An-

gelcn , oockgeenluft, om figh met 'tNet tebe-

flobberen , {bo lal ick hem een ander middel leeren,

omgemacklijck een goede Soode in fijngeweld.en

naderhand in de Schotel te krijgen.Hy ftoote Vijf-

vingerkruyd(fii««4«e/<>/H»») en bloeyende Brandne-

telen onder een tot een Moes; bevogtige 'tfelve

Taneen met Sap van Donderbaerd, oflmmergroen, (Sem-

fe vooificn C Pfn''vltm) wafch fijne handen daer mee ; werp dan

dit Deegh in 't Water , daer veele Viflchen zijn,en

fteeck 'er voorts fijn Vuyften in ; £bo fullen de Vif-

fchen met hoopen daer na toe fchietcn , en hy falfè

na fijnen wiltonnen grijpen : Immers gelijckick

gelefen heb, Indien 't hem gelieft , hy kan 'er de

proefvan nemen.

Kortfwijli- By lijve niet ! antwoordede VROLTCK-AERT ;

ge Am- 'k begeer foodanig een waegftuck nietaentegaea.

woord op 't Gedenckt u niet , dat de Heer ADEL-AER T voorhe-

voorgaeu- nen heeft gefproocken van een negentbiettvoctigf

.' Snoeck ? Dat'er nu eens eenen fbodanigen quam (hy

behoefde foo groot niet ; een viervoetige en noch

minder fou 't konnen doen) en my in de hand hap

te ; gelyk voor eenige Jaren een Diefin Weflpba-

Een Snoeck len geichiedede , die nochtans fijne handen met iulk

'- eenKompoftenMismasnietgefalfdhad. Hyquam

om een Viich-kaer telighten ; maereendacrin

zijnde Snoeck Ichoot toe , en kreegh fijne handt

tuflchen de tanden ; houdende deielve fbo vaft , dat

de Rover figh daer van met geen geweld kon los

maken; mae'r dien gantfchen Naght over, gelijck

een gevangen Man, by 'tgedagteKaermoeftblij-

vcn ftaen; tot dat hy in den morgenftond gevonden

en wegens fijne vooirgenoomene Dieüh! dapper

afgei-oüwierd. •--. . i •" .'



Dit 's een feldfeeme Avontuer geweeft , feyde viflchenia

LEES-AERT. De Menfchen plegen de Vilïchen te ecn /»«

vangen ; maer hier was 't de verkeerde Wereldt ,

wijl de Vifch den Menfch vingh. Doch vermits '

oock defc manier van Viffchen de Heer VROLYCK-

.AERT nictbehaegd, foo late hy ecn grooteVy ver

maken , waer in oe Viflchen figh overvloedig mo

gen vermenigvuldigen; cnfie, dat hy haer looda-

nig gewenne , als voortijds vanyemand ia Italie»

wierd gedaen. Buyten de Stad Ferrare in de voorby

loopende Poo-vloed legdeen Eylandeken, waerop _ tfeo_-t

voortij ds een wonder-heerlijk Palays heeft geftaen. achiyd van

Nevens 't felve lag een Vy ver , waer in men de Vif- een Klokje

fchen ibodanigh had gewend , datfcop 'tgeluyd

van een Klockje aenquamen , en de Spijs uytder

Menfchen handen ontfingen. Erafini Francifci Schau-

bithnen erfer thtilptf.. 804. Dit falniet ongelooflijk Haereipiji

voorkoomen aen de gene , welcke uyt de Roomfchc 2mfeneen

Gefchiedjchrijvers weten, dat de Romeynen gemeen- van de

lijck in hare Vijvers Zee-^lm onderhielden , als Mcnichenr"

zijnde by haer in een fonderlinge waerde , ca

defelye gewenden , uyt hare handen te koomen

eeten.

Anders late hy figh (voegde deHeer ADEL-AERT Reverfus

hier by) uyt d' Indiaenfihe Zee fekere Vifch brengen, ecn vifch.

Reverjus genoemd ; diedeSoodewel voor hem fa l j"^'^

vangen,fonder dat hy veel moeyte daer toe behoefd

te doen. Defè is in geftalteeen Aelnietfèeronge-

lijck, doch heeft ecn ièergroote Kop, enaende-

ièlve een Huyd , toegefteld op de manier ran een

Buydel. De lenghte van defe Vifch is ontrent drie VangdVff-

Spannen. 't Vel is fwart. Heeft een fcharp-gratige Wien voor

Snavel, twee derde dcelen van een voet lang , waer d,^"^".™

mee hy d'andere Viffchen aenvalt. Defe Vifch-ro- Linds»

versgcbruycktmen op de gedaghteZ,ee tot deVifch-

vangft. D'Inwooners des Lands houdenie aen een

JangTouw onder aen 't Schip gebonden , foo datic

onder 't water konnen (wemmen , wijlfe de lught

gantfchlijck niet verdragen konnen. Alsfe nuer-

Bb ƒ geiw



Opeen feer gens eenige Viflchen gewaer worden , fbo fchie-

feidfame tenfe derwaerts,gefwinder als een pijl uyt eenBoog-,

W1is- wickelen defelve in hare Tafch , eenhoudcnfe ibo

vaft , datfe figh door geenerley geweld konnen los

maken. Stracks werdenfe van de ViiTchers met ha

ren Buyt na 't Schip getrocken , en voorts boven

Water ; waer op fy terftond hare vangft verlaten ,

wijlfe, gel ijckick alreeds gefegd heb, delugtniet

verdragen konnen , £rafmi Francifci 0»fl und Weffl-

Indifche Lfifl-garten , fol. 4t<;^. Petrus Martyr , xxx.Boe-

ken der Zeevaerden , decad. 3.

De Gieti- Siedaer , feyde de Heer VROOM-AERT , 't regh-

gaerts en te Evenbeeld eens Gierigaertt. Hy roofd , hy verga-

Schatien- (jcr(j voor andere , en vreemde leven leckerlijck van

vergadcraers harcn Arbeyd_ Hy VMghd > maer heeft-er fdver

geengenot van. Hy verfameld , en weet niet voorvien.

Hy brengdbyeen gelijckder»/c*e , en hy frerdgelijck

d' arme Lieden, 't Is oock een Zinnebeeld voor de foo-

, danige, welcke met den Rijken da>acs( LUC. xi r.)

By d^k tot haer felven feggen : Ziele , ghy hebt nu veele Goi-

verfus ^erett °fS!^ei^ voor vet^f J"rttt i^taad ruft -, eet,

vergeleken, drinkt, en •yjt vrolijk: Gy hebt den roof geroofd,

den Buyt in uwen buydel ; Gy hebt groote Schatten

gevonden. Leef nu na uwe luft , en doe alles wat

gy begeerd. Maer dan koomd ócDood , diebem

dwingd , fyncnvangbjl te verlaten, en fijne goede

ren fteld in handen van andere. Hoe veel beter is 't ,

rijck in God te zij n, en een Schat in den Hemel te ver

gaderen ?

Waerdoor Defe \iweSedenking (liet LEES- AERT fighooren)

aenlcydiiigh brengd my in gedaghten 't geval eens grooten-Schat-

rento/het "v'"^ers > die niet alleen van fijnen Buyt geen voor-

vcrhael »an d^eeli maer in tegendeel een doodlijcke fchade heeft

een fccr- ontfangen. 'tSal niet ondienftig zijn, defe Gefchie-

wonderlijck (Jenis hier te verhalen ; wijl de gene, welcke d'oogea

8*val- des Verftands niet gedoten hebben , en die eenige

faek niet ter laops , als een Haen over heete Kooien,

maer met nadenken infien , haer nut daer mee fullen

konnen doen. De Hmt onfeCod koomd der Men-

. • fchcn



fchen vleefchlijcke gedaghten fomtijdts voor als

hard , wanneer hy andere met rijckdom overfcbuddet;

ons in tegendeel maereven 't daeglijcks l/rood geeft:

Andere volle Sfijskamtren , ons maer de Erocken toe- dc vleefch-

werpt : Andere by gemaklijke dageneen vollen over- lijckege-

vlntd doet genieten , ons byfaett en arbeyd by na K- dagten der

treek laet lijden. D'aenmerckingh deferfaeck jfoo ""rd!,™!,

van buyten had Davids(of^fafhs voeten)by na doen (,ard j^ on.

uytglijden, Wantteerbynijdigvierdofdedtvafe, pen- billijk voor',

d( der Godloofen vrcede ; tvefcke niet in de moeyte \<jn

met andere Men/chen , noch metdefelvegeplaegdtverden.

Maer in tegendeel, bareoogen fttylenuyt vanvet , tnjy T*

yaen d'Inbeelding des Herten te boven. Doch indien wy

Tagen 't geen den Giftenden fiet , wy louden dick-

mael de Schatten veel liever in 't Water als in onfc

Kifen verfen; liever in d' Blèrde, als daer ttyt graven.

Hy weet, waerom hy defe ongelijckhtyd onder der Doch fijne

Menfchen Kinderen toelaet ; en dat den overvloed ™"l>-

ons niet dienftigh, ja in tegendeel tot verderf, of

van ligchaem , of van Ziel, ofvanbeydetegelijck

fou zijn. Veele Goederen , veel Doornen, 't Goud is 't

Lock-aesderSonden, de Strik der Zielen , den*4ngel

des Doods. Dickmael verblijd figh yemand , wan- -t Gou(1 is -t

neer hy by geval een Schat vind, even als of hy den lock- aes det

Hemel in d' ^erde had gevonden ; en hy weet niet, Sonden, do

dat defe vindingh hem daer tegensonderd'aerdeül ?-t'1ckd"1

brengen. Dit is tot fijne fchade gewaer geworden ^'™" Jjcs

eenen Johan van Torre. Defe Soldaet(vanden5/>««- Doods,

fchen Stadhouder in feru overgelopen tot den Weer-

fpanneling Gon\alo fi\arro) vond in 't Dal Hik*

op een gantfch overwagtede wijsfcker Graf('t welk

de Teruanen voor meer als twee honderd Jaren met

{onderlinge Afgods dienften hadden vereerd) en in

't felve een boven malen groeten Sckat van Goud en Eencn J»-

Silver , nevens veele Smaragden , Turkoifen en an- *™ van r«r~

de Edele Gefteenten , beloopende over de 80000. r' vind in

Tonnen Gouds (indien hier niet een o of twee te Q*^"1*

veel gefet is.alhoewel ik dit getal met volle woord- *

letteren uy tgedruckt vind; . Spud gy nu niet mee.
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ncn , dat dien Menfêh een rcgt Geluks-klnd , en on

dereen voorfpoedige Planeet gtbtmen was ? Maer wagt

een weynig , en gy fult fien hoe defen rijcken rijdt'

dom hem fal bekomen. De Vinder defesGra/iwift

niet, wat hy beft ter hand fou trecken, om defen

grooten Rijckdom te mogen weg voeren. Aen d'ee-

ne fijde vreefde hy te fullen vallen in d'ongenade

vanKeyferjtarrfde V. (oock Koning van Spaeaje)

indien hy foo haeft met fulckcn grooten Schat weer

na 't Vaderland keerde; temeer, omdathyfigop

de fijde van Pi\arrits had begeven. Acn d'andere fij

de fagh hy geen gelegentheyd , om dit geweldige

goed t' Scheep te krijgen, fonder kennis en hulp van

deneenen ofden anderen. Navelerley overwegin

gen vond hy geraedfaem , 't geld in een kleyn Schip

te laden, endaermcê na Xicartgiuttc feylen. Hier

wou hy dan Volck werven , en Pi^rrus gaen beoor-

logen; verhopendedaerdoorindegunft desKeyfers

te fullen geraken. Evenwel was defen Aenflagh fèer

gevaerlijck , wijl hy noch ^ni/iealijkbeyd nocnmx-

rentkeyd genoegh had , om 't Ampt eens Hoofdmans

te bekleden. Vale Nunnes (Broeder desvoorheenen

vermoorden Stadhouders) dieindeVeldflagteöia-

to gevangen was , genoot foo veel vryheyd, dat hy,

met verlofvan Pi^arrus, op de Jagt rijden, en ook,

om andere tijdkortingen tegenieten, figh een goed

ftuck weeghs van 't Leger afbegeven moght. Terro

nam defen in den arm, en ontdeckte hem 't geheym

fijns rijcken vonds door een Deurwagter der Mi»o-

ritcn, die tuffchen defe beyde den onderhandelaer

was. Nunnes fijne gedaghten op den geweldigen

Schat, entegelijckopdewraecknemingh overfij-

nen Broeder werpende , fwoer Torre een volkome-

ne getrouwheyd. Doch eerfe figh , volgens hun

onderling befpreck, noch op Zee begaven , wierd de

gantfche verborgentheyd openbaer. Ter wekker

oorfaeck bcyde Hunnes en Tone 't leven verlooren ,

en degedagte Schat in handen van Pi^amts geraeck-

te. £rafmi Fuxcifd *4ten« Exotittrum , tder dés
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Soowonderlijck,feydeViiooM-AERr, handeld Korte be

de Httre onfe God, met de Menfchen , na den raed denckingh

fijns willens. Gelijck den eenen 't <p«<fc ten goede

moetgedyen, fooftreck: in tegendeel eencn anderen

't goede ten qu&den. Had Torre dien groottn Schat niet

gevonden, vermoedlijck had hy fijn Leven Coo ongc-

luckig niet verhoren. De Menfch fiet maer alleen

op 't tegenwoordige ; God oock op 't toekomende .

't welck eens uyt het tegenwoordige lal ontftaen*

volgens fijn Befluyt. Seerwel heeft eenen de Rijck- DcRijclc-

dammen en Goederen defes Werelds by 't Vytt verge- dommen

Jeecken; een weynigisgoed, omonsdaerby tejiw-^y ^S"
me» ; maer <e c«f/ fou ons verbranden. verse c x"

't Sou , viel VROLYCK- AERT hier in, defèn Torre Andere

foo qualijck uietgegaen hebben , indien hy gedaen Schat-via-

had't geen de Marckgraef van Tifcaire deed : Die , <in

de Stad Thunis ingekregen hebbende , in een Wttei

backoverdc 30000. Ducaten vond, geftoocken i

Leedere Sacken.Doch hy fogtfe niet heymlijk voor

fig felven te behouden , maer maeckte Keyfer Karet

de V. fulcks bekend j die evenwel 't gevondene aen

hem vereerde. Had Torre fijnen gevondenen Schat

(dienhy doch fondergcvaer niet weg kon krijgen)

aen Ti\arro ontdeckt , hy had fijn leven niet verloo-

ren , en miflchien een goed deel van dien Buyt ge

kregen. Geluckiger zijn eenige Sevenbergfcht Boert» En van ce-

geweeft, welcke te Deve ondereenen ouden Boom Plg« Boere»
yets fiende glinfteren (w ij l't eenige Dagen lang feer "Jƒ«*«»*"••

hard had geftort-regend , waerdoor 'ttovenleggen-*

de Sand was weghgefpoeld) daer na groeven , en een

treflijckc Schat vonden , beftaende in een Slang van

fijn Goud , en een groot getal van goudene Pennin

gen , hebbende de' fwaerte van 3 . en van 4 Kroonen.

Op d'eene zijde Hond het Beeld vuiLyfinucbits, Ko- ^'elke die»

ning van Thracien ; op d'andet'e d Afbeelding der Buyt beter

Viüorie of Zeege. Van dit gevondene geld vereerde beqaam al»

men aen de Boeren zoooo. K.roonen. 't Overige deel Jen TOOIJC-

defe* HeerlijckenSchats (waerdig ontrent i oooo». da»htc!«-
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der felver Kroonen) wierd den Koning van Bokemcrt

en Hongtryen toegeeygend. Cemerius de Bello Tranfïlv.

lib. 4 by Harfdorfer Luji und. Lthr-reiche Gefchicbtt

tit. lól.f. 131.

Ondertuffchen quam de Dienftmaeghd eenigc

Kreeften op Tafel letten, welcke de Heer ADEL-

A E K T den voorigen dag van een goedBuyten- vriend

waren toegefonden. Dit verooriaeckte hem, tot fij*

ne Gaften te feggcn : Indieniè aen de voorige Vifch-

geregten hun bekoomft niet hadden gekregen ; foo

vreel'dehy, datfeonverftdigd van de Tafel fouden

moeten opftaen , \ffl]l de(e ftufelin^b nietleer voor

den Honger, maer meeft voor de luft, en gelijck

als tot een Toegift van de Maeltijdt diende.

Evenwel fijn'er, antwoordedeLEEs-AERT , wel

fulcke, dit een geibnden hongerigen Boer aen een

p<»fr der fel ver meer alsgenoegh te verdouwen fbu

hebben.

Men had'er geen ftier toe van doen , wierp VR o-

LYCK-AERT hiertuffchen ; alleen met tenen fou men

de Maeg , nietalleen vanonfen geweefenen Lecktf'

kmkfchen Hoer , maer oock felfs wel van Polyfhcmiti

konnen floppen.

VVel, wel, feydedeHeer ADEL-AERT, dat fbu

a) een taemlijck Kreefije moeten zijn. 't Is noch niet

lang geleden , datgy fchertflede met mijnen Snoeck

van 19. voeten. Maer wat voor een Kreeft fult gy

ons niet wel geven! Sal menden fèlven niet oock

onder de Rtufen moeten ftellen, ja onder de Rtufeit

van 't grootfle flit^h ?

Nu, nu, mijn Heer, hernam VHOLYCK-AERT,

'k heb van uwen Snoeck niet fcbertfendir , mzerver-

BHmderendcrrvijsgefprokcn. EngeJijckgywive^MMj1-

jewhad, foohebickoockrff mijne', ^tbertus Magntis

maeckt gewag van Kreeften in de Weft-7.ee , welcke

foogroot zijn , datiè een Man in 't Water trecken , en

doen verfuypenkonnen. Mygedcnckt ergensgele-

fen te hebben , dat ontrent Goain Indien lulckegroof-

tnngtige Kreeften werden gevonden, dat de Hollan

ders
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ders door opgeworpene Schanffen fig tegens defelve vVaer tcgcns

hebben moeten verfeeckerenjvermits alles wat defe de »„(/„„-

Grijpvogels (Grijpviffchen wou ick feggen) tuf- r"'|S?,fnf"

Ichen hare Scheeren kregen, aghter bleef en verloo- m"et'jn Op™

renging. Dit gelegd hebbende , keeckhy op LEES- werpen.

AERT, even als of hy hem had willen te hulp roe

pen, en verfoecken, dat hy fig fijner in dit ftuck fou

aennemen , tegens de befchimpingh van de Heer

ADEL- AERT. Delen fulcksbemerckende, heeftligh

op de volgende wijs laten hooren.

'tGeen de Heer VROLYCK-AERT terftond ver- Kreeften,

haelde uyt ^Iberlus \tagnm , werd oock bekragtigd 1°° groot,

met 't geen Petrus Eem'Kjdaervanfchrijft j te we- 'T , 5
_.° x , .... ,, r„ .' '. _ .. iienlchen

ten ; DatindegevaerlijckeSj«fJ,ofB<«xojde India, -m -t middca

tuffchcn Madagafcar en Mofambicq , Z,ee-kreeften ratten ,

zijn , welckc de Menfchen met hare Scheeren in 't

midden vatten ; defelve methaernaden afgrond Na de

voeren , en aldaeropeeten ; waer van den gedagten grond tree-

Schrijver een {onderling geval verhaeld. Bertiusin ^cn > cu a'"

Tabul. Geoprafhicis contraaïs f. foi. by Zeilerum, j]aCjVer"

Sead/chreiben effler theil Efifi. 95-, f. ijè. Hier uyt is

ligt afte nemen, dat defe Zee-Kuraffiers van een ge

weldige grootte moeten zijn. Maer billijck heeft

men figh te verwonderen over 't geen belchreven

werd van den vermaerden Jacobus Eontias,lib. f. Hi~

flor. Xatur. W Mtdic. cap. 3 1 . Dat by 't Eyland Java , Wonderlijk

en veelligt oock in andere Indifche Geweften , de j^^L111

Kreeften , en ailerley andere Sckaelviffchen, als Krab- Kreeften ',

ben , Oefters , Mofleien , en diergelijcke , met d'af- en andere

nemende Maen toenemen , en met de toenemende afne- Schaelvif-

men. Inde volle Maen zijnfeby na ledig, maerin't (ct'e»-

Laetfte vierde deel aldermeeft gevuld. Defen gewe-

fenen Hollandfcben Genees- meejter op Satavia mxckt

oock gewag van een Javaenfche Kreeft, ligtgroen Javnenfrti

van verwe , dragende op den rugg' een dunne ronde "Krefftl>_i ™et

Schild. DeStaertistaemlijcklang, en aen 't eynd "."c

foo fpits als een Elflen. Indien een Vifïcher lig on-

voorfiens daer aen koomd te wonden , fo lijd hy de

felve (rnerten, als van een S<»rpiotn-Ji»ck. Hyfegd

oock,
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oock , dat hy eens aen den Oever der Zee heeft aen-

getroffen'tdoode Lighaem eens Imams i 't welde

aen alle kanten vol Krabben fat.

Kreeftenen Hieruytblijcktdan,feydeVROLYCK-AERT, dat

Krabben defe geharnajchie Zee-Dieren (Krabben en Kreeften)

oock Menfcben-Eetirs z,ijn.

"zijn Men- Gewiflelijck ja, hernam LEES-AEKT j en ver

leden- moedlijck oock allerley flag van Scbitelviffcben. Hare

eecers. grimmigheyd is afte nemen uytgeen fig in 't Jaer

1617. heeft toegedragen. Want als eenigh varfch

Volck uyt Franckrijcktegeos den avond aen St.Chri-

Jammerlijk fl"ffels Eyltmi aenquam , foozijnover dejo.ficcke

Voorbeeld perfoonen.welcke dien Nagt over fig aen den Oever

daei van. wilden ophouden , van de Kreeften aengevallen en

gegeten geworden, 's Anderen daegs vond men op

yeder peribon foo veel defer Dieren fitten, dat htre»

Hoop byna foo hoog alseenfl«jj was. P. duTertrein

aiflor. ^ntillamm, by Weberum, hunderd üuellen erftcr

Land- tbeil f. 5-79. Defe Wtft-Indifchc Kreeften leven foo

»r'« tïutïen we' buyteti als in 't Water.en werden van d' Inwoo-

' ners Grabet genoemd. Jaerlijcks ontrent Bloey-

maend begevenfe fig uyt de Boflchen , om fig in de

Zee t'ontloffen , en aldaer hare Eyeren vanhaertc

geven. Even dan vind men op de Velden foo een

groote menigte defer Kreeften.dat men nauwlijcks

een voet kan verfetten.fonder eene der felve dood te

Houdende treden. Maer , 't geen ten hoogften te verwonderen

'
Toehten is> °P

° .derhoudeh. Sy verdeelen fig in drie byfondere groo

te Troufen. De Mannekens , als de fterckfte en moe-

Eenfeer digfte , trecken voor aen. DeWijfjensblijvenin't

verwonder- midden. Den laetflen Tro«f beftaet uyt Mannekens

lijck goede en wijfkens onder een vermengd. Yeder derge-

" dagte Trauftn is weer onderfcheyden in feerveele

Hopen. Alsfe aengegrepen werden , begevenie figh

aghterwaerts , en ftrecken fonder ophouden hare

Wapenen, namentlijck , hare beyde hoogft-gèvaer-

lijcke Scheeren , van figh, flaende deièlve iterck te-

gens een , eveo a!s one daertncê dreygdcu. Alslc

mee
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met h'afe gefchttelde Ligchame» tegcns een ftooteh ,

foo maeckenfe foodanig een gerugt , al s of een ge

heel Regiment geharnajchte Smtfers daer henen

trock. idem Wetens ibid , uyt den felven P. du Term.

Van even defe Weft-Indifche Landkreeften fchrijrt fifo, rc fekl

datfe geheel rond* en foö groot zijn als een Oranjen- "

Appel. Hebben aght even-lange enruygh-hayrige

Voeten. Zijn gewapend met twee Scheeren , d'een

veel grooter als d'andre ; te weten , aght dwars-

vingeren lang. Dëfe Kreeften fchieten hare ronde da

oogen hoog uyt, endantreckenfe defelveweerte (h

rugg' in hun lang-diepe Oog-hollen,foo fnel als een

BJixem. Tegens den avond begeverife fig uyt hare

Gaten , lopende met -een groot geruyfch en dighte

hoopen in de Moeraffige Boflchen , foogefwind,

dat men haer nauwlijcks kan aghterhalen. Defcn

haren loop gaet over dwars De grootfte Scheer hou - ^-'j

denfe altijd om hoog, gereed om toe te grijpen. De sp6;

wilde Inwoners en de XederUndfche Xefoldclingert be

geven fig 's avonds op defe Kreefte-Jagt , en konnen

met geheele Benden figh daer van onderhouden *

wijlfe leef goed vleefch hebben, ^iratu Tinimt is Kreeften,

een vierkante kleyne ^etd-Kreep , met gefpriekelde ^ecr g°^d

Schalen van bruy n , blauw, witenrood oïidcreen^ens "

vermengd. Sy iitten in de Stammen der Boomen °

verborgen, en loeren geweldig op de Slecken. Defe

zijn byfonder goed tegens Vergif. Want foo men

een der felver tot ftofftoot, en'tfelvedanftracks

met Wijn inneernd, foo werd het Fenijn terftond

-door Braecken uytgedreven. Hier tegeïis verhaeld Anckre

de lefuit üalthaftr Didijus , dat men ind'Oo/?-Zee<<ioodl'ick

by 't Eytand dil Moro, fwarte Kreeften viud; foö^é^ëlft""

t'eenemael vergiftig , datfc , foo haeit men yets daer

van gegeten heeft , (tracks de dood veroorfaeckcn.

De gedagte lefuit fchrcef in't Jaer 15-60. uyt Braï>7

van een Ifcldfaem flag der Kreeften ,' foo groot -kop- ,

pig, dat 't Hoofd veel meer was als 't gantfche Lig- j),e Kt=ef-

chaem. Doch nevens dit groote haddc-nie nocheen t£0t

ander Hoofd , regt na 't Lijf ge-eyen-matigd ; foo

Cc dat
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dat men defe Kreeften ttvecKoppige magt noemen.

Sy wooncn foo wel op 't Land en in uytgegravene

gaten ,: als in 't Water. Erafmi Fnncifct Schaububnen

ander thtil, fag. 1107.

'k Heb wel gehoord, feyde de Heer ADEL-A ER T,

dat in de Bcrgwercken fomtij ds Steenkreeften gevon

den werden , dat is , foodanige Kreeften , welckc

Steen-hard,of in Steen veranderd zijn. Souden dele

wel ecrft tvaera&htige Levendige Yireeften hebben ge-

weeft.door eenige gciegenheyd derwaerts gevoerd?

Oflbudenfe van de Natuer Ibodanig Sleen-aghtigh

voortgebragt en gevormt worden ?

Beydekan'twaeragtigzijn , antwoordedeLEEs-

AEKT ; want vermits veele JJroB-drferefiuytendoor

de Gebergten haren loop hebben, oock wel onder

aen den voet des Bergs voorby vlieten,lbo kan 'tligt-

lijck gefchieden , dat een regte iVater-Krteft lig in

een hol van 't Gebergt,niet verr' van de voorby ruy-

fchende Stroom , quam te verbergen : Daer hy dan,

't zy door langheyd des tij ds , of tdoor een veifleeni-

gend Berg-faptin Steen wierd veranderd. Doch oock

door een ander middel kan 't gefchieden , dat nfet

alleen Steen-Kreeft , maer delgelijcks Steen-Slecken ,

en Steen- Slangen in de Eergtvercken werden voort gc-

bragt j namelijck , door een inncrlijcke hitte in eenige

•vette taeye Stof, waer uyt infohderheyd de Slecken"

Huyfen groeyen ; gelijck den ièer vermacrden Mat-

tbiolu; hier van een Oog-getuyge is geweeft. Hy

verhaeld gefien te hebben , dat van de Rots by 't Slot

Duin, gelegen in d' ^tdnatifche Zee , met Yfere vuyft-

hamers groote Klompen wierden afgeflagen. Dele

weer op nieuws in ftucken gebroken zijnde, lbo

heeft hy daer in gevonden veele Slecken in hare

Huysjens (van lbodanig een flagals \vy ^lykriiycken

noemen) en heeft 'er te Gtn\ eenige van gegeten

met leer groote fmaeck enluft, lbo liefals van de

berte Oefters. By de Tartarifche Stad Turku werden

dcfgelijcks Slecken in een Rots gevonden. Oock

-lieert men fulcks wacrgenoraen op verfcheydene

andere
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andere plaetfcn ; waer van men lefen kan Geropiul f ,_

Becanus by ^Urovando lib. J. de Exan°uibns ; alwaer ft» «en Pad

hy verhaeld , dat hy op de hoogde toppen der ^Ifts- ln

Gebergten by Vtrantt niet wcynig Schael-viffchen heeft

gefien. Dat oock feecker Steenhouwer t' ^int- •

teerfen een Levendige Pad heeft gevonden middenin

ten Marmorfteen. ^Ürovandus voegt'er by , dat men

in een in ftucken geflagene Vyer-Key heeft gefien

een vergiftige Haegdis , nevens hare Legcr-ltecde. Een Magli-

Aen den Oever t' ^ncotta werden Sttenen van 70. en rfis '" fen

meer ponden uyt de 7,ee-getrocken, welcke, met ^"„4^,

Hamers in ftucken geflagen zijnde > hleyne Levendige

feerleckereT'tfchjensujtlevereii Ineeiien Steen vind

men'er dickmael meer als zo. hebbende elck fijn

eygene Groef ot Nertje. Webtri Qpeücn erfler theil

pag.iQÏ. Hoele hier in gekomen zijn, daer van zijrl HocdanigK

de meeningen verfchillende. Jfidorus houd het dier delelvc daef

voor, 'wanneer Scbael-Viflcben in de 'Bergen werden in gekomcri

gevonden, datfe daer over gebleven zij n van d'tlge- ^f^"1

meeneSondvloed. S/ntiomeend , dat daer nu Bergen

ziju , voortijds de Zee is geweeft , welcke hief allen-

xen verdroogd is; en hier van dsen foudenindc

fel ve noch Scbaelviffcheti werden gevonden. Indien Onwife

dit nu voordei'o«<MoeJföugefchiedzijn , hoeve*/ Mcenidgdl.

duyfend Jaren föu'den defe fwacke Dieren dan niet

moeten geleeft hebben ? Sou de Tad in d' ^tntmtrf-

fche Marmorfteen nu by de 4000. Jaren oud zijn ? Ge-

looflijcker is derhalven de voorherien aengewefenö

Reden, namentlijck , dat Padden en Schaehiffchen wicr-

buyten de Zee konnen voortkomen uyt eenigc ver- fchijnlijcfe

•Vitylde Stof, daer toe bequaem , en alfoo in de Berg- gevocleu.

wercken gevonden konnen worden . Belangende dé

Tad , hy heeft fig miflchien konnen geneeren van

dcningedrongenen Dauw door de lugtgaetjensdes

Steens ; want defe Dieren > van een gantfch koude

Natuer zijnde, hebben weynig Voedlèl van nooden, Naerder

én konnen fig ligtlijck een tijd lang onthouden van aenwiifing.

hare taeyc vogtigheyd , volgens 't oordeel van Fore* pj' r/n '211

r«f itt rtrid. fhit- by den gedagten n'tbtrum , ibid. ^, y

Ce * f '
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pag. 197. Seecker geleerd en wel ervaren Man in de

Bergwercken,T£eoi<tW«j de Premis Naturae Fol. 176.

is van 't fel ve gevoelen; oordeelende , datdezee-

Slecken een Na-verwantfchap hebben metdeS*ee«-

Rotfcn , en foo ligt in defelve, als in de Zee , konnen

Rotfeneerft voortgebragt werden. Want alsdoordelugt-gaet-

* J:- jens der Rots fig een taeye vette Slijm koomd te let

ten , en een bequame gelegentheyd aen te treflen ,

lbo wcrckt de Vaiuer door d'innerlijcke hitte en

d'invIoeingdesGefterhts , dat'ern'rfr/ei'fnd/gjuyt

voortkoorhd. 't Geen nu van de 5/ff»-5/eck«j is ge

legd , voegd figh defgelijcks op de Steen- Kreeften ,

Steen-Sltngen , Steen-Schildpadden , en diergelijcke

gedierten, welcke de Natuer,na gelegentheyd van 't

onderwerp der Stor, in de Gebergten ofSteen-klip-

pen voortbrengd en vormd. Dele leven , lbo lang

alsle eenigvoedlël ontrent haer vinden. Maerals 't

lelve haer koomd t' ontbreccken , foo verdorrenfe,

en worden of tot Stof, of (indien'er ccnig Steen-faf

toekoomd) tot een harde Steen , fonder hare gcwoone

gedaente te verliefen. Eraftni Francifd Schaubuhnen

andertheilfag.il 10. Immers, dat de Natuer , uyt

eenige vette taéyeflijmigheyd(een bequamewarm

te daer by komende) veelerleyGewormten en ande-

reongedierten voortbrengd, leerd ons de daeglijck-

Iche Ervarenheyd. Dat nu lbodanige in de Klippen

voortgebragte , en derhalven oock eenigiinsmet

defelve vermaegdlchapteGedierté,doorToeval van

een Steen-vogt, in Steen fouden konnen veranderd

worden , met behouding van de voorige vorm , lal

de gene geenffins vreemd duncken , welcke weten,

dat de Druppelen ('tzy van d' inwendige Dampen,

'tzy door eenig vanboven of anderfins doordrin

gend Water veroorfaeckt)van eenige Klippen druy-

pcnde, in Steen worden veranderd ; endefhalven

oock ligtlijck konnen verfteenen 't geen waer op fy

Vallen.

Kondgy.lèydedeHeer ADEL-AERT,doorcenigc

Voorbeelden ons dit niet wat klaerder nuecken ?
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In'tGraeffchapSwtófig, vervolgde LEEJ-AERT, Seldfaem-

«gt by 't Vleck Elbingerod , ^egdaen eenHeuvel't ^d van>t

BouTvmans.Hol , waer van den Ingangh feer engh en hoi'manl "

befwaerlijck is ; daerenboven alle Jaer noch enger

werd , wegens d'aenvvaflendeDro^-y?e<« ; alfoo ge

noemd , wij l de Drpfpelen , welcke uyt de harde Siee-

nen na beneden vallen , tot een witte en vryhardagti-

ge Steent'famen waflèn. Zeilen Sendfchrriben ander

thttl, Epili.fri.pag.Sjs. Poe hier noch by, dat- Verhael van

er eenige Wateren zijn , welcke dingen , diefe maer een'Se ^a-

aenroeren, tot S<ffH ,»**,.„. Hoe fou dan fulcks niet "n'cnBoo'

yeelligter door 'tSfeM-w^/felverkonnen gefchie- men,

den? In Meiffen , by 't Slot Rtveflein , ontrent een

Mijl weeghs vznChcmnits, iseenVyver, waer in

de Hout-flammen tot Steen worden. In een Poel by

^iiguflits-ber^b werd alles , wat men 'er inwerpt,

totSïfenifelfsoockHandfchoenen, Klederen, en

diergelijcke dingen. By franckfort aep den Oe.tr, Wolckealle

agter de Cathufers , onder de Wjjnbergen, is een daer in ge-

Bron , waer in de Tacken der Hoornen , Slecken- *orPen=

huyfen, enz. (daer in vallende) in Steenveranderen. dlnSe"

By den fiechtelbcrgh heeft men in een Beeckjeee»

Slang gevonden, t'eenemael tot Steen geworden.

In den Ellenboogfchen Kr«/^ , by Vahkenauw , heeft

men groote Denneboomen gefien .jmet Schors en alles

in Steen verkeerd. Idem Zeilemsibid.fttg. 874. Van In Steen

eenige andere vntttenigende Wateren kond gy nafien j°en verat'-

raijne Uytgelefene wonderen van America, J/M, en '"'"

^frictt, fag. jii. Mijn Oude en nieuwe ti] ds Wonder,

Tooneel, f<tg.i^. en mijne üefcbrijvingvan Oud eq

Hieittv Groenland fKg. 2.0.

Met groote verwonderingh.liet ADEL-AERT fig wonderlij-

hierweerhooren, heb ick gelefen , dat tuflchen de ke Zee-

Stad VLoacheu en'tEyhndHaintninChinafckerdzg Kreeften in

van Kreeften werd gevonden , leevende in 't Water, f*'"*

wandelende, en de gedaente hebbende van andere

Kreften , fonder ergens in van d'onfete verfchillen.

alleen daer in, datfe , foo haeftfe uyt 't Water, Diebuyten

zijn genomen , en de lught gevoelen, terftondin 'twatet

Cc 3 een
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zij ndc , ' ter- een hardt Steen veranderen, houdende echter ten vol-

ftond in len hare •veorige gedaente. Diergelijcke vind met»

Steen veran- OOck in feker Meir des Eylands Hainnn, De Tortit-

ICn' gee\en en Chinefen gebruycken defe Kreeften tegens

allerley heete Koortfen. L. v. Sofch Oude Nieuws

lier ondecl\te Wereld, pag. 397. Maer noch veel meer

verwonder ick my over 't geen deielve Schrijver

Oevers ge- verhaeld °P '*• volgende blad : Dat by Rencheu in Che-

faeyd, kUng kleyne Oeflers in Wateragtige landen werden

bicngd Oe- gefaeyd, welckedaeroockgrofj'eH, Eenige deler Oe-

fters voort, flersftoot men gantfch kleyn. Daerna ftroyd men

dit Stof gintfch en herwaerts uytover de landen ,

gelijck als Zaed : waer uyt Oeflers voortkomen van eet»

fcer aengename fmaeck.

DtNatucr De Hatuer, antwoordede LEES-AERT , werckt

werckt leer gantfch wonderljjck , door de kraght , haervanden

^n°'tvor •^Imagtigen Schepper iitgefchapen ; niet alleen om de

men der dingen op een jeldfame tvijscenvorm te geven , ger

«lingen, en lijck men dan in 't Bergwerck by S. ^ttidreaiBergh

die 't leven jn Htn\ , behoorende tot het Grubetihagenfche Her-

te geven. togdom, eens in den Silvergang gevonden heeft een

Xergmamieken , ontrent een vinger lang , van fijn

Si l ver, met een Keel, Schootsvel, een Trogb op de

Bergman- Schouderen , en voorts in alles even juift geftelt , ge-

rTn filver" ''^ck cen eygenti'Jcken ferg-wercker j werdende met

''''" " groote verwonderingh gefien van cen yeder, wijl

de Natuer dit foo aerdig in d'aerde had gevormd :

En op een andere plaets een Crucifix, waer aen hing

pefeeUjcks ge^J£k a's 't Ligchaem Chrijli , met een Voorne-Kroon ,

cen Crucifix, uytgeftreckte armen en genagelde Handen , ge

vormd van 't fijnfleSilver , evenalsof'tMenfchen

handen gedaen hadden , Topographiit Rraunfchweigb

Lerendige imd Luneberghfol. 44. ii. Niet alleen , fegg' ick , om

kreeften de dingen op foodanigh een wijs een vorm, maer

«ioar Uonft. oock andere 't leven te geven op een onbekende

manier. Ja, VoïïorZcchernslib. i. rhy{lc<efubterratt.

§. 3.^/1.4 maecktgewaguytDi^ij, dat felfs ecu

Mcnich levtnd'gt Kreejttn door kwft kan te weegh

P?
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De Heer VROLYCK-AERT begon hier over't Gelijck Dig.

hoofd te fchudden en fcyde : Miflchien is dit een ^y fou ge-

vond vandenfelvenKonltenaer, die de genefingh j£*n b'

der wonden, fonder defelve te fien oft e raken, eerll

heeft bedagt , door de genoemde Wafen-falf, of

'/ Sympatetijcb Poeder , waer van defen Digbyfoo veel

houd.

Indien anders , hernam LEES-AERT, vvaeragtig °P hocda-

is 't geen ick daer van befchreven vind , foo fou dit "'Ir ^.

tocgaen {onder ecnigeTovery ofBygeloovigkeyd; Der- ^n hem

halven ick oock hier van liever de Proefibu willen wierd ver

nemen , als van de gedagte Waftn-falf. Digby ver- right.

brandede eenige Kreeften , begoot d'Afch met 't fap

van andere Kteefitn, en heeft daer door een groo-

ten hoop Kreeften voortgebragt. £. Francifci Schau-

biihiten ander theil,f. n i i.Vermoedlijck heeft hy defc

Kntfc-^ifch eerft in deSongeftelt, en een tijd lang

clacrjin laten (Iaën.

Wy hebben, feydedeHeer ADIL-AERT , ftracks Menfchlijk

gehoord van fommige in Steen veranderde dingen i ''gc11^™'6

b i-ij- ^ i /i-i* Hamen in

waer byick dit moet voegen, dat men (gehjckmy steenver.

verhaeldis vaneengeloofwaerdigReyfiger) te Ro- andcrd.

men in 't Luft-Pallays des Vorftcn Ludovifii, een men-

fchelijck Ligchaem fiet, t'eenemael in Steen veranderd^

doch alfbo , dat men de Ribben en Knoockcu noch

in 't geheel aenichoud, fijnde alleen met een Steen-

agtigen baft omvangen. £. Francifci Ooft und Wefl-

Jndijcben Luflgarten pi. 187. Maer nochfeldfamer

is 't geen VUrchernt verhaeld uyt ^ilbertus Magnm, Defgelijcks

lib. i . min. trad. i , caf, 7 . Dat in lijnen tijd by de Stad ^'"t d£ d^et

Lukeck een grootenTack vaneen Boom wierd ge- i„ zimde

vonden , waer op een rogel-nefl was , en in 't Neft Vogelen , bjr

jonge Vogelen, geiamentlïjckinStecnveranderd. Ver- i«*«^-

moedelijck heeft de WinddeTack afgebroken ge

had, welcke met het Neft in een Steen- makend W&-

ter gevallen zijnde, allenxen met der tijd een Stecn-

agtige natuer heeft aengenoomen. t

Boven 't voor heen aengewefene , antwoordede e

LEES-AÉRT , werd dit geloofwacrdigh gemaeckt in <?

Cc 4 door
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door de Bron inGothlintd, die alles wat men daer in

werpt , tot Steen dott worden. Keyfèr Frederik , om

de Proef hier van te hebben , fond eene fijner Hand-

fchoenen derwaerts , waer op hy , om niet bedro

gen te worden, iijüSegelhadgedruckt. De helft

der felver wierd in de Bron geftoocken , en na eenï-

W aer in des ge dagen , met het Segel , verfleend. D'ander helft

KfjlasFre- gleefLeder geliick te vooren. De druppelen uyt de -
aertft Hand- - °• . > . ,. , * r. . '. .

ichoenver- ie Bron op d Aerde gegoten zijnde , wierden daed-

ftecndwcrd. lijck tot Steen, 't Welck devermaerde Jefiat Kir-

cbents anmerckende , niet onbillijck vermoed ,

dat even hier door is veroorfaeckt geworden de ver

andering van fommige Marien-teelden enCrucifixen

in Steen. Nierembergius , lib. i.de Mintculnf. Watur.

ia Eurofat, eap.J. by den gedigten Erafmus frttneif-

cusibid,

Wonderlijk Maeck mijne tong plaets , viel VROLYCK-AERT

e*' T°"~ hier in ' want ick heb noc}l a' wat wonderlijckers

voort te brengen. Sekeren Diefte Tengerfee in Baye-

ren beroofde daer de Kerck van S. Quirin. Als hy nu

weer van daer weg wou , lbo kon hy 'tPaerd , daer

Jiy den Buyt had opgeladen , niet voortkrijgen , hoe

?aer.e j! f feer hy 't oock aendreef. Geen wonder , want 't

metfijn was t'eenemael tot Stee» geworden ; hebbende echter

Paerd fchjc- behouden de voorige gedtente. Stracksdaernabejc-

lijckin gende den Dief even 't fel ve ; want hy veranderde

Steen ver- defgelijcks in Steen, foo als hy wou aftitten , en

and » d'eene voet noch in den Stegelreep had. In fulck een

gcftalte bleef hy beftendighftaeni vertoonendeal-

ibo voor d'oogenvan een yederdebyfondereftraf

Bcydeliaere 'G("^5ovei'fijne mifdacd. Brttnneri ~4nnitl. Soicar. by

cooriffe'uc- Ztiltriim , Send]chreil>ea ander theil, Epift. fjf. fag.

daente bc- pfó- Den oudften Baycrfchcn Poet Metellus heeft ge-

hondende. fien 't geen van hem noch overigh was ; want 't

Paerd was tot aen den Buyck.dcn Dieftot de Schou

der toe met'er tijd in d'aerdcgefoncken. Tegcn-

woortiigh fiet men'cr niets meer van.als voorts ge

heel ondergegaen zijnde.Wat oordeeld doch dcHter

van defe faeck .' "
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Defe fig hier door aengepord vindende, om fijn GQ, ocjfcn(j

gevoelen t'ondecken , feyde : Aen d'eenefijde'weet diokmael

ick, dat de Htm onfe God fbmtijds kervreeflijcke fcer won

en wonderbaerlijcke Gerighten oeffend over deboof" dcdijcke

aerdige Sondaers. Hy , die Loths tvijfin een Sout- GerlStcn-

Tilaer veranderde , kan oock wel een DiiftotSteen

doen werden j en 't geen hy eens gedaen heeft tot

een fchrick] ij ke vertooning fi j ner oordeelen,kan hy

mcermael doen. Ick wil derhalven niet ontkennen,

dat het fou konnen gefchied zijn. Temeer, wijl Eengeheel

fbmmige Landbefcbrijvers berigten , dat men in de Dorp in A-

Tartarifcbe Wildernis een gantfche Horda , ofTarta-J'!'*mttlil

rifchen hoop van Menfchenenüeeflen&entTeh, welckc en Dieren"

tot Steen geworden fouden zijn. En oock Kirchcrus

in fijn Mundus (ttbtmitn. torn. i. lib. 8. §. i.fol. ƒ0.

(des eerden Drucks) verhaeld , uyt 't Berigt des Vi-

te-Cancelitrs van Mdtfxt , hem toe gefonden ; dat on

trent het Jaer TÓJO. indeSomer, ter middernaght

't Vleck Ritdoblo , by de Stad Cuca , in 't Landfchap

Tongil (een Geweft in MiddelUndfch AJrica) onder

een grouwlijck gekraeck en gedonder des Hemels ,

en veelvoudige fchuddingen der Aerde , met al By°nftn

d' Intvoeners , Dieren , Eooritenen Frugtenin Key-harde ['' | eene-

Steenen veranderd is gewerden , alles echter de voori- steen ver-

ge gedaente behoudende : 't Welck duyfenden van anderd.

Menfchen , felfs oock de VorftderStad C«c«,gefien

hebben, derwaertstreckendc om dit Wonder t'aen-

mercken. Maer aen d' andere fijde is my oock niet

onbewuft , dat in de Rocken dickmael enkele Verdigt-

felen voor wart Gefchiedeniffen zijn ingedoken. 'tSy

datdeSciri/wi'jfelver die hebben verfierd, om wat pen oock

nieuws envanderlijcks voor den dagte brengemwaer by de Ge-

van men by veele geen kleyne blijcken vind. Of fchiedfchrij-

oock uyt een foo genoemd HeyUghimzer veel meer vcrs

Duyvelfch) bedrog , om deMeafchendaerdoorin

een bygelovige Godtdienfl te v erftercken ; van hoeda-

nigh een Stof de meefte MirtkeLboecken onder de

Roomfcbgefitde zijn. Or 't lydatfe van andere bedro- Nietweyni-

gen werden , ep al foo leugenen voor waerheden s

C c ƒ aen:



410 £rednight- Groot Miftorifcb in de Boec-

ken.

en dw»lin- aentekenen. Noch onlanghs is 't gebeurd in feker

jen in, Stedeken , niet verr' van de Rijcks-Stad Eflingen ge

legen , dat fekere Vrouw haren Man wijs maeckte,

fy dronck niet anders als Water.Ondertuflchen hael-

defe goede Wijn in de Herberg. Door mistaftingh

fettede de Man hare Kruyck eens voor de mond ,

D'oorfaken en begon te vragen , wat dit was? Stracks feyde 'c

daerran Wijf , datfe Water uyt dt Put (noch hedenfdaeghs

acngewefen. d' Engels-bron genoemd) bad gffcheft ; waer of een

Engel tot haer tvasgckoomen , die 't Water i» defen koft-

lijken Wijn had veranderd. Dit geloofde de goede

Dwaes. Defaekwierd verbreyd, en'tibufelfsvan

d' Ovrigheyd voor een Mirakel aengeteehend zijn ge

worden, indien de Waerdt 't bedrog niet ontdeckt

had. Zeilen Sendjchreiben ander theil fag. f. Som-

D' Afbccl- mige befchrij ven 'tgeen haer van byfondereperfoenen,

dingen of of van 't geweenegeriigt werd voorgedragen ; maer

Sinnebeel- beyde zijnfe dickmael leugenaghtigh. Somtijds wer-

faChrille. "" ^en een'ge OH^t Afbeeldingen gevonden , waer van

MH men den reghten Sin niet weet. Om evenwel niet

onkundig te fchijnen , foo verfierd men yets 'tgeen

met het Beeld over een fchijnd, te koomen , en noy t

gebeurd is, nochgebeurenfal ; 't wclck men dan

voor waerheyd uytgeeft. Infonderheyd is dit ge-

fchied ontrent cenige Schilderyen der Oude. D' eerfte

Heeft men Cbriflenen waren gewoon , door eenige Afbeeldingen,

naderhand even als door Sinnebeelden , de Deugden, Sondenen

beginnen te ookde Pligten eens Chrijlens voor te ftellen.Als men

maken te RomeH d'over-oude Graven der Cbrijlenengaet be-

fien , foo fal men gemeenlijck daer op vinden d'^/-

beelding eens Vifcbi ; met welck Sinnebeeld fy d' of'

ftanding der Doode wilden betekenen, ja 't Teken

Tot ware Jer Viflchcn was in dien tijd onder de Ch riftenen lbo

Gefchiedc- gemeen, datfe van de «ejiie»eM fpotswijs wierden

n *"' genoemd de yijchjens. Zeileti Scndfchreiben ander

.theil , Efifl. 570. ^.699. Honderderley Afbeel

dingen hebbenfe gehad , zijnde maerenckeleS»».

Gelijk't foo «f beelden ; welcke men echter naderhand , of door

gegaems onweteitbeyd , of door lijiige bedrieglijikbfyd, voor

WIKT'



arturaghtige Gefchitdtniffin heeft uytgegeven. Ten

Voorbeeld : Om voor te ftellen een reghtfchapcn

Trediker des Euangeliums , die den Htere Jefum dt

Menfchenvoordriugd , en hoe hy behoord te zijn van

een duffere kloeckmoedigheyd , om door te dringen MC t de ver

door degolven van tegenffoed , onderfteund werden- fiering van

de daar de hoof des geluckigen iiytgangs, foo maekten- dei» groeten

fe d'afbeclding van eengroot Man , dragende 't Kin- ch"JhJf'''

deken J efus op fijne fchouderen door de Zee , leunen»

de of een bloeyende Staf. Hier uyt heeft men nader-

-hand gefmeed de foo feer bekende fabel van S. Chri-

floffel , en daer van een Gefchiedenis gemaeckt; foo-

danigh aengenomen van 't blinde Bygeloof , dat hy

in 'tl'aufdom werd aengeroepen met defe afgodifche

woorden : O verbeerlijckte Martclaer Chrifloffcl ! Tfjt I" 't P««/"-

cnfer t'dleruyrenbyGodindagtig, enbetchermonsfon- d°

dtr uytflel. Sehoed ons Ligcbam , Sinnen en eere ; ghy ac„

dte verdiend hebt in urt> armen over de Zee te dragen des beden.

Hemels bloemt. Maeck datdoorde[egrooten>eerdigheyd

rvy 'trimde vlieden , en met gantfcher herten en al onfe

tvtnfthcn den waren God beminnen boven al deje wereld'

fche dingen , e. f. v. Ruytinghs galde Legende van de

Rootnfcbe Kerckpag. ifi. De Spaenfche Religieus Tor-r

qucmada , gefproken hebbende van verfcheydene

groote Reufen , voegdt'erditby , dat 5. Chnflojfel

frooterisgewceftalseenigevanal de gene,van wel.

e hy gewag heeft gemaeckt En (fegd hy) tere-

kenen na eene fijner tanden, ivelckefouTJinindeKerck

teCaria , eneen (iuckvanfijnKinnebacken, tvelckinde

Kerk t' ^jiorgia is (gehouden voor een koflelijck Reliquie,

't welck ick dickmael gefien heb) heeft hy vel foogroot Als een

moeten' \ijn als ten taemlijckhoogenThoorn. Wijlde taemlijcken

tand foo groot is als eenfterken Mans vuyfi , en foo men h°°gen

daer na , ofna't K.aeckebeen , degelijkmatigheyd des ia'

ligchaems neemd , foo moet hy vtn een ongelooflijkegroot*

te ijjn gtweeft. Torquemada Hexamereon oderfechstt-

gige gejprach fag. 93 Somtijds heeft men oock ee- "e°c *!"*„

nige voorgevallene faek op een verbloemde wijs als ;s- B "

dpor een 5j»»e4ecW vporgefteld j 'twekkderMen-

(chcn
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fchen battigbeyd of lygeloovigheyd naderhand in een

Met 't oude an(^er verftand heeft opgenomen. Ontrent 'tjaer

Sinnebecld Chrifti 35-0. hielden d'^irrianeneen Concilittm te Co»-

van den Ar- flantiitofol , waer in den regtfinnigen Leeraer _•«£*•

lijenfchen /««veroordeeld, endoor bevel de Keyfers Co«/?<»»-
"Jifchop r;»- tii t f • ngijyom van ^lexandrien verdreven wierd.

or?tMi Caft- T i i i /• i / c T

«Afe«, ln tegendeel heeft men daer eenen Geor^iw (of /o-

w) uyt Cappadocien , een groeten ^rriaen , gewapen

derhand in fijne plaets ingevoerd. Om nu frlcks be-

decktelijck te vcrtoonen, foo heeft men defen Ge-

orgius Capfadox afgebeeld als een Ridder in 't Har-

' nafch ; wij l hy door gewapende Krijgslieden op den

Stoel wierd gefield ; oock geduerigh een grooten

Waer van '1OOP Soldaten tot Trauwanten om hem had.welko

men nader- veel onfchuldig bloed vergooien. De Maegd , waer-

hand heeft om hy voght , beduyde de Kerck of 't Sifdom van ^t-

gemaeckt lexandria. De Vraek , welcke hy doorftack , den

Oudvader ^thtmafus , van d' ^rrianert doemaels

niet anders als den Draek genoemd. Gottfried Hi-

Jlorifche ChronicK fol. 396. By verloop van tijden

heeft men defe Schildery anders uytgeleghd;

alles eygentlijck verftaen ; een grooten Heyligh

van deefen ^irriaenfchen Gcorgius gema.ecktj

een wondcrlïjcke verkering daer van bedagt , en de-

Den Diddcr fèlve uytgegeven voor een ware Gefcbiedenis , ge-

St. Jans lijckfe nu noch heden in 't TaufJom geloofd werd.

Diaeck" 't Is waer, Victphoms Calliftus , die eenigc honderd

fiack. Jaren na defe tijd geloofheeft,wou hem wel geerne

ten Mdr/f/rfermaecken, en voorwaerts fchuyven tot

onder de tijden Diodetiani , dochfondereenigbe-

AenSen- wjjs. Selfs Volaterranus bekend , dat de Gcjchit/Unit

v r i, **» St- Jofis voortijd: in de Kerck niet voor veloofaiur-
Roomtcn- .. , , ' , _. ,, .. ,*•//•
gcfinde "'S gehouden is geworden. De Kardmael Baronius (loo

Schrijvers hoog geaght by de Roomfcbgefinde) fchrijft'er aldus

houden van in Mariyr. Roman. ^4pr. ^^. ^engaende de Schildery

't voor een of'tSeeldi:anGeorgins(daerhyvertoondn'ord<ihet« '

ojjs'fnne" gm'ptnd Ridder , die den Draek metfijne Lans dood;

beeld: of daer iy eok gevoegd is een Maegd , met verhevene htx-

hcinfelfs den hulp verfotker.de) ü^agbte, dat het veel meer btt

'• ' . " fttW
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feeld is van eetiig Symboli ofdevife , dan van eenige Ge- TOOr een

fchiedenis : trant in gene der oude^cien is te vinden Arriien.

t geen hiervan hemfaet. In dit gevoelen BaroHH ft act

oock Viüavincentius , die d' uytlegging van dit Sin-

nebeeld geeft. Maer hoe koomd het dan, datmen

delen verfierden Sant , ofanders godloofen Quant , in 't

Taufdom voor eengrooten Heylig houd ? Is 't niet een £chtcr

•vreeflijcke ^ifgodtry , dat men hem aenbid ? In 't Mif- werd hy in 't

fnel Itaen dele woorden , vertaqjd lijnde: OHeer,g.y Paufdom

die om verblijd door de verdienden envoorfpraeckvan*™^^"'

turen MartelaerSt. Georgius,geeft dat tvy door uwegena

de verkrijgen de weldaden die tvy doorhem verfoecken.

In andere harer Boecken vind men noch al een vry

grover Tael.

De Krijgslieden , wierp VROLYCK-AERT hier in, om hulp en

roepen hem aen om byftand in den Oorlog- Die van byftand.

Vüleneujue by farijs verwagten van hem vrugtbaer-

heyd voor haer Wijngaerdett. Maer als defelve eens op

St.Joris-daggznifch vervrooren, ibo wierdcnfeop

delen SanU lbo toornig , datie hem in de Seytie wier

pen ; Gelijck de Boeren byonsSt. Paulus oock wel

eens door de Modder flepen , wanneer 't op fijnen

Vyer-dag cjuaed onftuymig We'er is.

Dat hy, vervolgde VROOM-AERT , een ^rriaen Hocd^nigh

is geweeft.gevoeld Iclfs dien vermaerden Roomfchen "len %h tc

Leeraer Melcbior Canas , daer toe beweegd zijnde ^jj^

door 'tgetuygenis van ^tbanafius en GregoriusXa- ^ "'

yjanifnus. Maer genoegh hier van. Alsicknuuyt

d' Oude Schrijvers eenige dingen hoor verhaelen,

welcke leer leldfaem fchijnen (gelijck dele faeck

van de l'erflteniging des Taerds en Diefs) waer ontrent Ontrent

lig geen „JfgodcryotBygeloofop-doet; en dan aen het Lefenof

d'eene \ijde overweegh , hoe wonderlijckde Heer

onfe Goiifomtijds Gerigten oefFend onder der Men-

fchen Kinderen ; acn d' andere yjjde, hoe veele/eü-

genen en drfalingen by de Gefchiedfchrijvers invloe-

ycn, lbo fchortick hier ontrent mijn oorrfff'opiten

eynde ick niet ligtlijch een Verdigtfelvoorwaeratfitig

hield , of H&tvaerdig eenige faeck als leuynagtigver- fchijncn.

wierp,
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fchen kttti^bffd of byzeloovigheyd naderhand in een

«nder vcrlünd heeft opgenomen. Ontrent tjaer

Chrifti 3 >-o. hielden d'^rri^w een COHCI/IHW te Co»-

fint»*/»/ , wter in den rcgtfinnigen Leeracr -*<**•

"fiir veroordeeld , en door bevel de Kcyfers Conj7<«»-

«ïuyt fijnBifdom van ^It^ndrien verdreven wierd.

In Kücndeel heeft men dacr cenen Gtoryius (of /•>-

• » ,. , y,-,-r' TI>H (Tf*wn.r

\VMtVM

derhind in lijnepbets ingevoerd. Om nu l«lcks be-

decteliick te \-enooncn , foo heeft men delen Ce-

.-..-., Ctffdtx afgebeeld als een Riddert» tHar-

*,)< k 5 wijl hy door gewapende Krijgslieden op den

Swd wierd gcftcld ; oockgeduerighecngrooten

hoopSolditen totTrauwanten om hem had.welke

v«loiUchuldie bloed vergooten. DcMaegd, waer-

om hy wsfc ."beduyde de Kttck of 't B./Jom vau^-

Jn*»*M. De Dr**", wclcke hy doorftack , den

Owdvtdet jltlHMfna , van d' ^rr.4»f» doemaels

wet »«Jets alt den Drttk genoemd. Gottfned Hi-

JMcJk rtw»e«,/W. 396- % vcrlo°P van tijden

Velt men dele Schildery anders uytgekghdi

*lks rvgentlijck vcrftaen $ «n grootcn Heyligh

rj«n »}«-lèn *tm*nfcbe» Ctorgius gema,eckt;

mixvwmierli'jckcï'fi'/rèrwjdacrvaubedagt, en de-

...i K«M«fel»« uytgegc-v on voor een ware Gtfchicdenis , ge-

lijoklènu noch lieden in 't Tt*l<lom geloofd werd.

*«*« , j,. XVJt-r . Xt;tfhcnu Cdlliftus , die cenigc honderd

|.trtnivi •'-•(i- 1 ij J geloof heeft,wou hem wel geernc

. * .... ,>or\vaeitslchuyven tot

__j—1_ .^ ( dochfondcreenigbc-

1«4<*«.
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wierp, welcke veelligt retteragtitlg kon zijn. onder-

tuflchen doe ick dit voordeel daer mee (latende de

fceckerheyd voor 't geenfe zijn mogt , dat is, by my

tifij/elagiig) dat ick daer door dies te meer werde

aengefet, om de Heere onfe regtvaerdige God te vree-

fen; wetende, dat hy niet alleen dit, macr noch meer

doen kan, jagedaenheeft.

Yder had genoegen indebefcheydeneantwoord

van deHeerVnooM-AERT : En de voorverhaelde

faeckgafVROLYCK-AERTaenleyding, om dit vol

gende op de baen te brengen : Maer wat ful.len wy

dan feggen van 't geen feecker Overfte indeVoor-

winter des Jaers 1648. vertelde aen de Heer Marti*

ttus Zeilerus, van een Krijgs-bevelhebber in Duytfch-

land; die, een onreghte Salf bekomen hebbende*

daer door in een Evfl jvierd -veranderd ; oock E\els

Voeder heeft gegeten ; van een Molenaer voor een

E^p/gebruyckt, en als een E^el geflagen is gewor

den, behoudende echter fijn Mcitfchlijck verftand,

doch fonder dat hy kon ffreken. Maer als nu de Roo-

/««begonden tijdig te worden, fboishy , door der

felver reuck , weer tot fijne Spraeck en voorige

Menfchlijcke gedaente gekomen. Dit fou gefehied

zijn in den laetften Vkytfchea Oorlog. EndefeMan

Leefde noch in 't Jaer 165-7, wanneer de genoemde

Zeilerus fijn Boeck uyt gaf. Gelijck hem, boven den

voorgaenden Overften, noch beveftighde feecker

Boeckverkooper. Zeileri Sendfchfeiben ander theil ,

Epift.ijf.p.yfó. Ick beken, datmy hier door fom-

tijdswondcrlijcke gedagten zijn veroorfaeckt ge-1

worden.

Sie daer, lèyde LEES-AERT, eenen tweeden lueius

*4pttlejus ! Evenwel werd dit ftuck hier beveftigd

met trvee Getuygen : En miflchien fijn'er noch n>el

meergeweeft, die de Heer Zeilerus niet gefproken

heeft. Wat oordeel fal men hierover vellen ? De

faeck gantfchlijck als een Leugen te verwerfen, en

voor een enckel verdightfcl uyt te roepen , fou ick

niet derven doen , wij l 'er perfoonen zij n d ie 't beve

iligen. •
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ftigen. -Ja wijl oock de H. ^HgHJlinits verhield «B 't (Selfsoóck

18. Boeckvitnde StttdGodscap. iS.dathem, terwijl yetdierge-

hy fig in rw/wiophield; gefegd wierd , hoe in ièec- J.'ickf.va"

ker Landfchap van dit Gcweft Stal-wijven wierden S^yci-

gevonden,aen de Tover-konft overgegcven;welcke hacld)

aen de Rey figers een befrvoorne Kaes plegen op te dif-

fchen , die daer op terftond in Paarden en andere Ufl-

dragende Vitren veranderd wierden , torflcnde op ha

ren rugg' alles wat men hacr opleyde. Tefeggen, Eenigfms te

dat defc Verandering isgefchicdin Inbeeldingh ; of gelooven

door fchrick , gelijck men daer van Voorbeelden "aet •'

heeft,fou wel plaets konnen hebben in den gawaen-

den veranderden , macr nietindeGewyge» , niet in

den Molenaer, die defen Menfch-E-qel gebruyckte. De

getitygenis deler Getuygen voor waeraghtig acn te ne

men , heeft fijne fwarigheyd ; wijl wy niet weten, En indien

of dcfe geftelde verandering van een Menfch in een ja.ophoc-

E-ïel , en weer van een Ezelin een Menfch , van haer danigh een

daedlijckfelvtr gefitn is.ofdatfe alleen fulcks gehoord ^hied fou

hebben van den Ver-e\elden en daer na weer ver- konnen

tnenfcbten Bevelhebber. Hier ontrent geloovigh te zijn»

zijn , laten verfcheydene redenen niet toe. Gantfch

ohgeloovig te zijn , verbieden andere redenen. Wat

dan ? Hebben 't de getuygen alleen uyt den mond des

Bevelhebbers, foo dat hy haer verhaeld heeft, een

Etfl geweefi i en van een Molenaer voor eenE'Sflge*

bruyckt te zijn , foo moet men 't houden voor een

ftercke Inbeelding des perfoons , miflchien veroor-

fieckt door fcnrick , waer van wy een Voorbeeld

hebben in een ander Krijgsman. Maer hebben de Te weten,

Getuygen hem felver als een E^elge/seit, heeft de Mo- acn d' eene

lenaer hem voor een Eiflgehouden , heeft hy fig fèlfs z'ide door

een £\el bevonden, en hebben d' andere fijneveran- inbeelding,

dering van een Eifl in een Menfch tvaergenomen , foo

is dit gefchied door Tovery : 't Welcknietduyfter-

lijck daer uyt te bemerken is , dat'er gewag werd

femaeckt vzneenSalf. Dit gefield zijnde, fbofal , ,.
. ,/,...! i i •• ° i i.. -. f i Aen d an-
ongelooftijckbeyd verdwijnen, en demooglijckheyd dcicz.i\de

blij v en. Niet dat dien Menfch tvaerlijck ten E\el was door Duy-
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gemorden ; want al de Duyvelen in de Hel hebben de

magt niet , om fulcks te verrigten ; maer hy heeft

een E\d gcfcbenen ; waer toe de Duyvel gebruyckt

heeft Inbeelding en Verblinding. In denperfoon des

Bevelhebbers Inbeelding ; mier in d'Aenfchouwcrs

Verblinding.

Dit 's regt een Stof, viel de Heer ADEL-AER T hier

in, waer over ick wel geernc een wijdlopiger Re-

denvoeringibuhooren. Doch wijl 't ons verdriet-

lijckfou vallen foo lang aen Tafel te fitten,foo wil

len wy eerft onfe Maeltijd cyndigen , en dan in mij

nen Hofdefc faeck ter hand nemen. Ondcrtuflchen,

laet ons proeven hoe de K.Kf/te«fmaecken. De Heer

VROLYCK-AERT heeft verdiend den grootften te

hebben , om dat hy ons flus van fulck een grooten

heeft gefproken, dat fèlfs wel een Folyphemus genoeg

daer aen te verdouwen fou hebben. Maer inlbnder-

heyd, om dat hy defe Ver-e\eling op de Baen heeft

gebragt ; wij l ick verhoop, dat LEES-AERT ons hier

vaneenbreederberigtfalkonnen doen, defe faeck

wijdloopig pp een Hiftorifche wijs verhandelende .

Hebt, antwoordede defen.niet een al te groot ver

trouwen van my, op dat gy u niet bedrogen vind.

Evenwel fal icktergelegencrtijd fien , watmijno

geheugenis hier ontrent iil konnen uytleveren.On

dcrtuflchen, vermits gy onsfooeengroo/eSKOer/t, en

de Heer VROLYCK-AERT foocengroote Kreeft heeft

fegeven , foo fal ick u oock een grooten Ocfler ichenc-

en. In 't Jaer 1 645-. wierd in 't Princen EyUnd , leg

gende in d; mond van de Javaenfcbe Stract , eenr

Oefter aen 't Strand gevonden , hebbende{even EHeri

in fijnen omloop ; foo dat de Diameter , of midden -

doorfneede , is geweeft van ttvee ellen en byna. een vierde-

deel, 't Is gewiffelijck al een goede ronde Tafel, die

fbodan ig een grootte heeft . A ncters werden oock i n

Java Ocfters gevonden , wclcke by de driehonderd,

fanden komen te wegen. Erafmi Francifci O/l und

IVeft-Indifcben Luft-gartenfol. 984. uyt Mandelsló.

Van Keyfer ClaHdins werd vethacld , feyde VRO-

LYCK-
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LYCK-AERT, dat hjr, toteen Morgen-ontbijt, WW" Jia'

Wen/ tfc/Zm op-at ; maer miflchien fou hy aen

fulck eenen genoeg gehad hebben. Evenwel fou'er

noch al aen te twij nelen ftacn ; wijl hy , boven de

gcdagte 400. Oeftcrs ( na 't verhael van Capittliniu )

noch tot fijne Vroegkoft verflond foo.Vijgen , i oo.

Perficken, 10. Meloenen, 10. pond Rofijnen , en

loo. kleyneVogeltjens. Laetiny dat een tterfubtljl

"Mtugjt zijn gcweeft !

Hy mogt , voegde LEES - AER T hier toe , dan Wel

om prijs gegeten hebben met dien gcenen.waer van

flavius Vofijcus gewag macckt , dat hy acn de Tafel Keylers

des Kcyfcrs ~4nreliatii op-at een wild Vtrcken, één A«ittimi.

Hamel , een Vratd-vitrcken , en 100 flttcks Broöden.

Maximinus Junior mogt oock fijn deel wel » wijl hjr

in eenc Maeltijd voor fijn eygen Hoofd verteerde

40. ponden Vleelch en 14. Kannen Wijn. Tim. fali Vraten,

SchaufUt^ litt.E. 1 8 * Maer om onfe tijden wat nacr- welcke Ón

der te komen , Siphro» van ^fti heeft in 't byzijn des fen ti jd was

Hertogs Francifci v<in Milden op een Middaghmael nacrder ko-

verteerd4. gebradeneKapoenen,4. Veldhoeflderen, men<

4o. harde Eyeren, een pond Kaes, en rioch eenigc

andere Spijlen. Doe bad hy noch om verontfchuldi -

ging , dat hy niet meer at , wijl hy lig niet wel ge

voelde. Zeiltri Handhucbserlierthtilf.^ó.Vfernard

van Scbideitburg braght eens aen 't Hofdes Hertoghf

togiflai denX. vanPowww* eenen LtMf\mtift Wtnd,

die in eenen dag een geheelcn Os kon op-eeten ; of

anders een groote Kuyp vol Vifch. Zeilen Sendfchrti-

ben ander theil , Efift. 384 f. 177.

Indien ick.vocr de Heer ADEL-AER t hief opuyf, VVaei uyt

foodanige Gaften aen mijne Tafel fou krijgen , foo |" f™eV,f

mocft ick gewiflêlijck veel meer en veel grooter genomen,

Schootelen hebben laten acndiflchen , als defe zijn,

welcke hier voor u ftaen , en die gy oock niet meer

alstaemlijckgevuld fiet.

Voor fulckc Ma^b-verin , hernam LEES-AERT , Om tefgrr-

fbuden feer wel dienen d'onmatig groote Schootér ken

len der Oude Rtmyncn ; niet ran Hout , Aarde

Dd of
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of Tin , macr van 't alderbefte Silver tóegcrichf.

Soo is dan , viel de Heer VROOM-AERT hier in, dit

Volck niet alleen een Voorbeeld van Matighcyd , rnaer

oock een Mon/ier van Overdaed geweeft ! Miflchien

is 't met hacr gegaen als met ons. Andere Tijden, an

dere Zeeden.

Van 't eerfte , ging LEES-AERT voort, hebben wy

• voor defen gefproocken ; en van 't ïaetfte oock al

reeds een proefgefien in hare Leckernyen en groote

Verquiftingen ontrent de Vifichen. t)'0ude Romey-

tten moeten verfcheydentlijk worden aengemcrckt ,

na de verfchëydene tijden, waer van ick voor defen

al yets heb gefproken.

't Kan nietfchfchaden' , fcyde de Heer ADEL- AERT,

datgy'tfelvenocheens.aenwijft: Miflchien fal'er

yets by komen, 't welck noch niet geiègd , ofim-

öiers van ons niet regt aengemerckt is.

DoeRomen, hernam LEES-AERT , onder fijne fe-

ven vervolgende Koningen noch in de Kinder-Schoe

nen ging , vond men dacr oock eetiKindfche Wijs van

Leven. Men liefde Ootmoedigheyd, Matigheyd, en

Huyflijcke goede Zeden. Maer als defe Stad aen-

wielch , en fig noemde de Btbeerfcbter der kokkeren,

foo wiefcK oock te gelijck de Pragt en Hovaerdy aen.

Men begon figh meer te verwonderen over den

gUntfch des Gouds en Si'tef« , als over den Ityfler van

Eer en Opregtigbeyd. Van 't ïaetfte behield men al

leen den blooten naem , om de lafteren daer door

dies te beter te bemantelen. Men ffrack beerjijcke

woorden , maer men deed oniiertuüchenfchenddtjcL'

tvercken.

Waerlijck, wierp VROOM-AERT hier in.'t is bypa

evenfbo, als ot gy ondei' den naem vanKowta een

belchrijving deed van den geweefenen en tegen-

woordigcn Staet onfcs V<tdetl<tndi. Maer gae al

voort.

Hout en Leem j vervolgde LEES-AERT , liet men

nu voor de geene , welcke in Leemen Hutten woon

den j 'k meen 't geringe Grauw, of de Boeren:

Wekk
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\Vclcke evenwel by ons hedenfdaegs daer mee niet

te vreden zijn , maer de pragt der Steedelingen foo

veel navolgen alsfe konnen. Elck wou nu uyt Silver

worden gediend ; daer men onder haer , eer Rome»

foo hoog was geklommen, nauwlijcksvan eenige

Sil vere Vaten had geweten .

Soogaet het gemecnlijck , fcyde VRÖOM-^ER t, Voocl de

dat de goede Moeder Voorfpoed, voortbrengddêboofc p«gt «n

Dochter Hovttrdy. Wy hebben felfs d'ervarentheyd

hier van onder ons ; en daeglijcks werd men 't noch

mcergewaer.ÖdwafeontfinnigeMenfchen.'lultgy

fbo den «««.vergelden 't goede , 't welck hy u gc-

daen heeft ! Isdituwedanckbaerheyd vooralfijri'

onverdiende weldaden ?

De Tugt-meefter f<tbtltins Lufcinus (ging LEE*-

AERT, voort) heeft Cornelius Rujpnius uyt den Raed j

geftooten , onaengefien hy tot tweemalen toe met nemende.

groote LofBurgermeefter geweeft was,-en 'tOpper-

veldheerfchap &er roemlijck had bediend.En waèr-

bm doch ? Om dat hy fig had laten ftiaecken Silvere

Schoolden van thitn pondtugemigts. Men oordeelde,

dat hy hier in overdaed begaen, en een quaed Voor- van ti,ic„

beeld gegeven had. Valerius Mtximus , Boccki. cup.y. ponden ge-

§,4.^4:5. 1x7. Maer naderhand heeft de rrtgt allen- wigh».

xen toegenomen. Scifio *4llobficus,ofden Savoyaerd

(fbodanige bygenoemd, om dat hy d'^Uoirogos , of

Savoyacrden , had overwonnen) Broeder van Scifio

den ^frieten , was den eerften , die duyfend ponden

gewigts aen Silvere Vaten heeft gehad/ waerdigh .

geaght thienduyfend Ducaten. Van tijd tot tijd is „„i,*",

d' overdtud hoogcr opgeklommen , en foo diep ingc- jjcr(j p0n.

broocken, dat men vijfho'nderd Silvere Schootelen den,

liet maecke'n, yeder van honderdponden ; bedragende

gefamentlijck de waerde van j-ooooo. Ducaten.

Doch delen Hooghmoed heeft veele haer verderf

veroorfacckt. Verichcydene wierden om der SchoO' Inproore

telen wil'gebannen , en van al hareGoederenbe- mecnightc

j-oofd, door de liftige lagen nu van defen, danvan gjWCjH,e

dien wrtgtviKidigin Cierigtert , om defelve acn

D d t
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fighfclven te brengen. Hier uytisligtlijck af te ne

men , wat voor een menighte van andere Silvere

Schotelen , Beckcns , Beeckers , Schalen , Tafelbor-

den en andere Vaten (onder de honderd ponden we

gende) daer voor handen moeten geweeft zijn ;

weleke niet weynige Millioenen hebben belopen.

* Erafati Fritndfci Schiiubahnea uneef theil , pag. 11.

Maer oock defePraght bragtteweeg, datveelein

groote Schulden vervielen , cnhareGeloojgmcrtonbt-

liteld lieten.

Even foo gaet het oock onder ons, feydeVR ooM •

AERT. Men praeld met kofllijckenHuyiraed; men

pronckt met uytfleeckende Gewatden ; men houd een

Ao/7/;'jdceT<*/M;ondertuffchen blijft men Laeckenen

Stoflen-verkoopers,Brouwers,Wijnkopers,Vieefch-

houwers en andere fchuldig , niet alleen een fcer

lange tijd , tot der felver groote fchade , maer oock

wel fonder haer oyt te betalen , tot veeier verderf.

Indien, HetVnoLYCK-AERT fig hooren , by ons

in gebruyck wierd gebragt de gewoonte der Calicu-

ters , foo fouden gewifielijck weynige borgen, oi

immers beter betalen willen. Want als hier een

Koopman , ofwie 't zijn mogt , eenen anderen yets

fchuldigis , endenGeloofgevergenoeglaemblijck

daer van kan toonen , foo gaet hy tot den Overften

• der Braminen , en fteld fijne faeck hem voor. Defen

de fchuld wettig bevindende , geett hem een groene»

ttck in de hind. Hier mcc gaet hy fijnen Scbüldenaet

heymüjck na.fo lang tot dat hy hem ergens koomd

te betrappen. Flucks maeckt hy met deien Tack een

Kïing rondom hem op d aerde ; 't welck gedaen zijn

de , foo fegd hy : Ickgebiedi u by 't Hoofd des Prieflcrs

tn des K.onings , dat%y van hier nitt rvijckt , voor dxtgy

my ti vollen betiteld hebt. Hier moet nu de Schiilde-

«aer binnen dien c/rW blijven, en bctaelen , of van

Honger ftetven. Want indien hy, voor de voldoening,

uyt dien Kring ging, foo fou de Koning hem ter-

ftond doen dooden. Erafmi Fnntifti

Geen
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Geendeeldergereghtighcyd, feydeLEES-AERT, Anderge-

wcrd van de Ruffcn foo fcharp onderhouden, als den ^™J££ £"

dwang der Schuld-betaling. Die niet voldoen wil, MU:CÓV?-

of kan, werd gefriflaft , dat is: Hy moet fitten in tets,

't Huys van een Knecht des Rechters , gelijck als by

ons ^rre/7. Soo hy nu binnen een gefettede tijd niet

betaeld, fo brengd men hem na den Schuld-thoorn,

fonder eenig aenfien van perfoonen , 't fy een Rus

of een Uytlander, Man ofVrouw, Koopmanof

Ambaghts-man , Priefter , MonickofNon. Daeg- Otr.de gene,

lijcks voerdinen hem voor de Cnncelltry op een-open- "• clc''e YC'

bare Plaets , alwaermen hem met een tay , Luyfjaetn "^Jdigh

flockjt, ontrent een Pinck-vinger dick , voor de ^ijn ,

Schenen flaet ; foo dat hy dickmael, wegens de groo-

tc pij n, gedwongen werd, overluydtcfchreeuwen.

Na defe fmert en hoon moet de Schuldenaer na den

Thoorn , ofBorge ftellen , dat hy 's anderen daegs "ac'

iigh weer fal vertoonen , om figh op nieuws te la-

ten flaen. Doch indien hygantfchl ij ck geen mid

del weet om te betalen, foo moet hy des Geloof-

gevers Slaef werden. Idem ibid.fol. 401.

Had men by ons defe manier vanReehts- pleging, ]?e PragJ1t

... ; ,. . /-ij-iL j .-i Cctnoch
viel A uti. * ERT hier in , foo had ick hoop , dat ick onvorm.

noch wel een deel Schulden ibu innen, waer van ick ujcHieyd

nu noyt yetsfalbekoomen. Maer ick verwonderd nochgc-

my over'tvoorgedagtegrooteSchotel-gewigt , en owkacu:

kan niet bedencken , waerom defe lieden aen lulck

een onvormlijcke grootte luft hadden ; daer men

doch aen kleyner Vaten veel meer dienft en gemack

kan vinden.

De Praght, antwoordede LEES AEK T , oogd niet Maer u-1'

altijd op vormlijckhtyd of genucklijkhe^d. Alder- y'^"^'^,

meed foecktfe door uytflekendhtyd en wat on^ervoons e„ Ongc-

verwonderingh te verwecken. Evenwel zijn defe woons.

Schotelen noch niet te vergelijckenby veel andere

van een nochonguerer grootte. Onder de Heer-

fchappy van den voor henen gedagren KeyferC/<t«-

dius heeft fijnen Dienaer DruftUattutRotundus , Rcnt-

»ccftcr orcr een gedeelte van Sftunjt, een Silvere silvete

D d 3 Scho-
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Schotel Tin Schotel gehad van foo. ponden gewigts. Om defcl-

ienecwi""^ vc te vervaerdigen , heeft hy eenbyfonderc Werck-

r 3 plaets laten toerigtcn , wijl deHüylenderSilver-

Imedcn geen ruymte genoeg hadden , om dit ge

weldige Vat daer in op te maken.Nevens defe groote

Schotel deed hy noch Soo. kleyner drijven, 'tftuck

van f8. ponden gewigts. Erafrni Frantifci Schaulwh-

nttt ander theil , fttg. n.

?ijndeT»n Siedaer,ieydeVROLYCK-AERT,een4f^«<ro»Sc/&«-

een feitje voor den grotten Snoetk van de Heer ADEL-

/ERT.

Geweldige Wel nu dan , antwoordcde defèn , daer in fbu

grootte. noch plaet/genoegh overigh zijn voor uwen groo-

tt» Kreeft ; te gefijck opck voor de groote Rogcb

enden grooten Oefler vanLEEs-AERT.

- ^aet ick ' v'el ^e Heer VRO°M-AEHT hierirt,

ltaïi- mijnen penninghopck daer by werpen i opdatick

en van jeo. alleen niet uytgedooten bleefvznjyet groots voort te

ponden ge- brengen. Tot Joo een groote Schotel behoorden de

wight. groote Kafen , welcke té Lodi in Itttlien gemacckt zijn

geworden in 't Jaer i f 3 1 .Vier der fel ver hebben ge-

wbegentwee duyfend , of yeder vijfhonderd pon

den. Leattder, mllit Lombardia diUdalPo , pag. 41^.

Poch men moet hier kleyneponden of Afothekcrs

geivigt verftaen , yeder tot 11. Oncen, of 14. loot:

Soo dat de fóo. volgens onfegemeene ponden maer

Andere te fouden zijn 375-. Dien felven Schrijver verhaeld

van"oc? ' pock.dat men te Placent^ dickmael Kafen opmaekt,

ponden- welcke yederwegen 100. gemeene ponden. Infon-

derheyd werden de Parmeftenfcbe geprefen ; dieal-

dacr foo groot werden bereyd, dat veele midden

door gemeten, delengte van fes fpannen hebben :

'faimefeen- Soo dat denomkringh , na de rekening der Meet-

Mn'/cife"^ konft> m°=tzijn, opfeer weynigna , negenthien

in den om- 5pannen i dat is, ontrent vijf onfer Ellen. Twee

jtring. Mannen hebben genoeg te doen, om eenedefèr Ka

fen van fijne plaets té verbeuren. Jofefhfunenbacbs

JtalUeufch Reifebuch fag. 166. De Sweedjche Volke

ren fchijnen 'tdjeVan ;/«//>« nieï toe te wiHcnge-
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ren. oLw Magma lib. 13. vcrhaeld , dat in Wtft-

GotbUnd , gelegen in 't Koningrijck Streden , boven

maten grootc Kafcn werden gemaekt , foo dat twee

ftcrcke Mannen eeneder felver nauwlijcks (en dat

noch niet verr') konnen dragen.

Aen foodanig een Kaes , ja aen de helft daar van , Korte rc-

feyde de Heer ADEL-AERT , had ick al mijn leven denvoering

lang genoegh , wijl ik de groofle liefhebber van vln Kae?'

dieKoft niet ben. Niet, om dat ick geen fmaeck

daer in fou vinden , maerom dat ick daer van afgc-

fchricktwerdedoor'tfr<t»/cfeSpreeckwoord:l/f/Z

bicn.fage , quitte mange point Formagc j beduydende:

Hy iswipdiegeenKaeseet.

So foudey dan,antwoordcdeLEE»AERT,geengoer P??***/*
de Sax geien; welke volkeren infonderheyd de Kaes "'l"0™^

beminnen ; waer op hare dan een goeden dronk B/er Hebbers

fecr wel koond te fmaken. 'k Eetft oock feer geer- van.

ne, en hebfe van mijne Jeugd afal vry overvloedig

veel gebeten evenwel heb ick, onaengefien ick by

na geduerigl over de Bocckcnfit, daer door noyt

d'alderminftefchade aen mijne gefbpdheyt gevoeld.

Ondertuflchm weetickwej, datdeN<««fre» enge* Regei,jcr

flclttittfltn deiMenfchen verfcheidê zijn.Dat ook den Oenectmec-

regel der Geieesmeefters by veele waeragtig is : De fters vaa de

Kaes il goed, alsfe van een karige hand a>erd uytge- *acs-

deeld. Matiggegeten zij nde, werdfe feer dienftig ge-

oordeelt tot Ie verdouwing van andereSpijfen. Maer

te veel , wffdfe voor quaed gehouden , wij lic fel-

ver onverdoiwljjck is. Waer van daen 't Latijnfchc

Spreeckwo<rd is gekomen : Cafeut eftnequam , quia, Soramigp

digetit omnitft quant. Soo veel als : De Kaes is een Spreeck-

Veugniet, di.alleswegh-jaegd, of verteerd, behalven va°n°d

haer fefoeii. fcn geleerd Artz fegd , dat het wit der

Eyeren in de tfaeg niet anders , als alleen door Kaes,

kan verteerd verden. Voornamentlijck is de Kaes ^

gqed voor geonde Lieden , die veel arbcy den , vol-

genseenandcLatijnfchSpreeckwoord : Cafetts ey

Fanis, funt opitnit fercula fanis. Betekenende: Kaet

(a Erotd. is tenf(d geregbt veor de gtftudt- Ondertuf-
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Oeyten Kacs fcncn houd men 'tdacr voor, ,

1Scm°fte 'e anc^ere 'n gocdheyd overtreft ; gelijck in tegcn-

• ' deel de Geyte-Kutt onder alle andere de flimfte en

ongefondtte is ; fchoon'er veele zijn , welcke dc-

Seldfaeme fclvealderlieffteten. Venvonderlijck is 't geen P//-

Kaes-ectcr. ^ VCIYoitAd van Zoroafler , die 10. Jaren lang met

eengefond ligchaem lighencklijck met K.aei heeft

onderhouden en gevoed. Zcileri Sendfibreibtntrfler

theil,Epift. 1 >8./>. 341.

Veele kon- Dat 's een regte Ktts„onn gewceft , feydc VRO-

n«n8Ka« «-VCK-AERT. Indien ick my alleen met dtfe Koft

ycrdragcn. f°u moeten behelpen , foo fou ick gewiflelrck geen

Jaer ouder worden als ick nu ben ; veel mh fou ick

lo.Jaren lang daer by konnen leven. Ondetfuflcheii

zijn'er feer qualijck aen al de foodanigc, welcke

gantfch geen Kaes ülbnnen verdragen} wij l dit, ir)

allerley voorvallen , een gereede Koft is die men al

tijd in Huys ofop de reys by hem kan hebben.

Bocr'kan Dat'er, antwoordedc LEES-AERT, Mcnfchen

geen andere zijn , welckegeen Kaes eten , iseeng:meencfaek;

Spijlen nut- maer wonderlijck is 't geen wy leien van fekeren

lisen, als Boer, dien Vrujerinus devecibutinlib. J. c. 14. feghd

^Jlcen Eyc- ge^gnj te hebben , te weten , dat hj met grootc

befwaringhen aftceeraenfag alles wat Je Menfchen

tot haer onderhoud plegen te gebruycfen : Soo dat

hy noyt Brood , Vifch , Vleefch , B«ter , Kaes ,

Moeskruyden , of diergelijcke Koft a , maer niet

Isnen an- ant'crs &\* enkele Eyeren nuttigde ; waerom hy oock

dereqCjnd' MulitU, dat is Weefel, genoemd wierl. In tcgen-

lïytrèngc- deel verhaeld Mttrcellus Donatus , in lil.dtrad. \iechit-

lijck aii «uut , dat de Soon eens voortreflijckenGraefs gant-

Tcrgif. fchlijck geen Eyeren kon eten. Wanfophaefthy

yets daer van proefde , Iwollen hem « lippen op ,

en 't geheele aengefigt wierd vol fware , oock pur-

pervcrwigeVlecken, even als of hy't flimfte vcrr

gif had ingenoomen. Wofgang iiUcbrmds new

nugirtt Magif Xaturalis , bittb i. af. ƒ l. f«g.

49. A.

Vermits wy , feydc de Heer ADELAIRT, nu yets

vat»
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van groote dingen hebben gefproocken , foo lal ick groot Veic-

dit dacr by voegen , dat het gewifll-lijck geen kleyn ken van

Verckjemoet gewceftzijn.'twelckmenin'tGaft- 555-P°nd«>-

huys te Scheadorfdn afgebeeld , en in 't jaer ifSj.

is gemeft geworden , hebbende gewogen fff. pon

den. Zeiltri Handbtichs ander theil p.+Ji. Soodanig swaerlijvi-

een Meft-varcken is veelligt oock gewceft den Proolt gc Proeft.

tot Oüd-Oetingen , genoemd Nufdorfcr ; wiens Wam-

bais voor defen in de Konfl-kamer te Wouc^fw ge

toond is geworden, wijd zijnde j.Bayerfcht Ellen,

of ti. Sftinnen. Oock heeft hy geen kleyn ligchaem. "

gehad , wiens Graffchrift in de Kerck te Durlacb E*" M">

dufdanig wierd gelefen : Opden+.Xovember^nno v<"»6fcf.

ifóf.flierJfïttnsErhartvanUlm, devroome, redelij- ^g^."6'

ktengyooteStads-fthrijver , wiens ligchaem heeft gervo-

geu fcer na fes Cenienaers. Zeilcrus itid. fag. ifo.

Indien men nu een Centena.tr in Vitytfihlandrckend

op 1 1 4. onfer Ponden , foo fal 't gewigt defcs Mans

zijn geweeft ontrent 684. ponden. . •

Knollen met Speek , fchoot VROLYCK-AERT Groote Ita

hier op uyt , is geen (juade Koft. By dit grooto li»cnph<:

Verken fouden niet qualijck gevoegd hebben degrot- *°°^ "™

te Knollen,welke te Terni in Italien waflcn.Yeder der pondcn.

felver weegd go. 36. oock wel veert ighponden.foo

dat een Efel genoegh aen fêven deler Rapen te dra

gen heeft. Ltander ^tlbert , in defcrifiio Itali*,

f"g- 9?-

't Is niet vreemd , fèyde LEES-AERT , datfe in I- Een hier

ttdien foo groot werden. Wy hebben 'er een hier in landfche

ons Stight gefien , doch op den Hollandfcbea bodem

(indien ick 't anders wel onthouden heb) gewaflcn,

die over de if. ponden heeftgewogen. Byfukke

groote Knollen lou niet t' onpas koomen de Nieuwe

Jters-Worft der K.oninghslxrgfcbe Vleefch-houwers

Werdendan, vraeghdeVRooM-AERT, deir«r- Kortfwijli-

flen daer foo ongemeen groot gemaeckt datfe met geiedcncu

deefe boven matengntie Raptaecuig; vergelijking

fouden hebben?

D d f Ce.
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Wegeni een GewiiIclijck,antwoordedeLEEs-AEKT>welduy-

feldïaeme fèndmael grooter als de gemeene Worficn onlès

Lands. Soo dat de hooghte van onfen vcrmaerden

Reit/en-thoorn , den Uytrechtfche» Dom , maer een

Dwerchje is tegcns delengte der gedagtc Worft.

De HeerVROOM-AERTmeende.dat LEES- AERT

de fpot hier mee dreef, ofbenige dubbel/mnigheydt

in 't Hoofd had, en fprack'er derhalven niet meer

van. Macr VROLYCK-AERT , dit oock voor een

Boertery nemende , lietfighdufdanighooren : Se-

ker, dit magh men wel ftellen onder de rvaragtige

Leügtntn van Lucianus. Al de Rnbdafm zijn noch.

uyt de Wereld niet. Sie hier een goede Worft voor fij -

nen vereerden grooten PaHtagruel. Maer waer mee

werd doch dit Vulflèl gemeten ? Met d'£/,ofmet do

Verivonder-

lijclt eroote

Worft van

de Vleefch-

hoir.vcrs te

Woift

Onder de

r'famen-

fprekers

boeitender

wijs voor-

gcftcld.

Jaerlijcfcsop

Nieuw-

jaers-dagh

gemaeckt ,

EninPio-

celfiedoor

de Stad om

gedragen.

LEHS-AERT fiende dat men dit voor een verdigt-

/ë/opnam , feyde : De Heeren gelieven niet te ver

moeden , dat ick met haer fchimp. 't Is waeragtig,

dat de Vltefch-houvtrs in de gedaghK Hoofdftad des

Hertogdoms ffhyffen voor delen (of 't noggefchied,

kan ick niet weten) op Kieutv-Jaers-dugb een Wwft

van Jciodamg een ongelooflijke lengte hebben gemaekt

en oock met'er daed gebraden. Sy was toebereyd

van enckel rnktns-vlcefcb , gevuld in aen malkan

der gehegtede Varkens-darmen. Dit Vleefch-hotavets

gi'Wpronckte hier mee , en fy droegen gdamentlijk

defeWor/ZdoordeStad, met Pijpen, Schalmayen,

en andere Speeltuygen , in een lange Procej/ïc ten

toon ; onder foodanige ftatige gebeerden , als of

haei1 een Heerlijke Goudeite Keten om den Hals had

gehangen. In 'tjaer i^jS. had defe Trael-Vforfl in

delengte 198. ellen. ZeileriSendfchrtiben ander theil ,

Éfifl. 604. p. i of8. Doch naderhand hceftmenfe al

grooteren grooter gemaeckt ; foo datfe in 't Jaer

t y?3.fighuytftrecktetot ypó. Ellen.'tGewigt was

van 4j 4. ponden; werdende ten pronck gedragen

yan 91. Mannen. tiettnebergersErklarung-dc-rPreuflï-

fchegroffer» Landia/eljol. 131 .De Heer £rafmns fran-
''
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cifcus verhaeld, dat mendepraghtigeoptogtdefèr Lang zijnde

Worfl-fronken aen verfcheydene plaetfen in Duytfcb- 59&-E"cn»

land vind afgefchilderd ; en dat hy felvernoch korts c" *2!5«

foodanig een Afbeelding t'A/t/W heeft geficn. Dog 4J ' ''

voegt'er defe woorden by : Benige willen , dat de-

fen Omgang nu niet meeryederjaer werd gehou

den , gelijck wel voor defen , wegens de groote

pnkoften , welcke daer op loopen : Maer dat echter

fulcks noch gefchied na verloop van eenige Jaren , s

pp dat de Heeren Vleefch-houwcrs haer oude reght

behielden, en dele fcldfame gewoonte niet t'eene-

inael aghter de banck geraecktc. Erafmi Francifci

Schanbuhnen ander theil p. if. Immers in 't Jaer 1601.

is defe Procefj/ïe noch gehouden , en de Worfl noch .

veel langer gemaeckt als oyt te vooren , waer op Jacrs-

van ick u 'tnauwkeurig Verhael hierfal meêdeelen. «kgh

Vermitsfe dit gebruyk nu eenigejaren hadden nage

laten , foo wildenfe 't met den eerden dag des Jaers

i éo i .(als een njuwe Eeuw intredende)dies te prag-

tiger maken. Sy wierden 't met malkander eens.en

bragten t'famen 81. gerookte #*»»»«,welkefe kleyn

hackten ; en dit Hackfel met groote vlijt ftopten in M« feer

de daer toe tereydede Darmen ; foo datièeen Wirft groote pragt

vervaerdigden , langh duyfendenvijjEllcn ; tot wel- omgedragen

ke onder 't Varkensvleefch gemengd was agMenen

ten •vierendeel fond peper , en Anderhalf Schefel SOM.

'tGewigt was agthondert vijfentaghtig pond. A Is nu

de tijd gekoomen was om met dit Wonder- maekfel te Was langh

pralen , foo ruftedenfe toe honderd en drie rleefch I005- E1Jcn»

boun>ers-K.neghts , versierd met witte Linten om 't gg "pof^

Lijf.enroodcopdeBorft. Defe droegen de gedag-

te Üraedreorft over al om. Voor haer gingen eenige

Trompetters. Nevens haer eenige andere van haer

Hahdwerck , welcke toefagen , dat de Vforfl geen

fchade moght koomen te lijden. In foodanig een

Staetfy quamenfy voor 't Slot , en vercerdeden den

forfl een ftuck van honderd en dertigh Ellen. De ge- (

heele Stad geraeckte op de becnjeen yeder verwon- jeel vctectd

derde figh over dit Mrfl- Monflcr. Nadatfenudoor wicnl.

de
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4 1 0 van meet (JTQOt Hljtonjch Ellen.

de gehecle Stad Koninghsbergen waren gcgaen, vcr-

voegdenfe lig by de Verfamelihg van 'tKacktrs gild,

'twelck figh vrolijck maeckte , en waer van fy ook

haer deel kregen ; waertegens iy d'andere begiftig

den met een ftaetlijckftuck van hare meergedaghte

De Backers Braedtvorji. Defe Backen wilden hare kond oock la-

oockeha«? ten fien ' bragten «"'£« Mudden fijn Meel by een , en

koiift. * biecken'er van aght brooden (of K.oeketi) yeder jvijf

ellen lang. Welen bundert duellen det Unterredunghs-

KjtHftypeitertbcil, f. 170.

De veel- Nu dan , feyde de Heer ADEL-AER T , laet my dat

vraet Keyfer een ttemlijck Worftje zijn ! Eenen tweeden Maximi-

W*xmtn»i nus ^die geieefd> enalsKeyfergehcerfcht.ofveel

meer gedwingland heeft ontrent't JacrChrifli 130.)

foudaeraenmeeralseM/iaerirefe/tfulang genoegte

knauwen gehad hebben , onaengefien dien l'cd-

Souaende- vraet, volgens 't verhael der Gekhiedfchrij vers,

feWotft dacglijcks meer als 40. ponden Vleefch in lijn dar-

"e° P*ere men joegh. Waer nevens hy fulcke kltyut Tttigjens

noegh tl " deed , dat hy yeder dag tn'intigh Matctt, ofgroote Kan-

knauwen nen met Viijn van doen had. Gonfried Hiftorifcbe Chro*

gehad heb- nicafol. 370. Andere gaen noch vry hooger , en

ben. fchrijven van een halve ~4tm. Reimnri

.. .

Boertige Sienu, viel VROLYCK-AF.RT hier in.daer hebben

Tuffchcn- Wy 't Speek van 't groote Fercktn ; degrootc Vforft , de

vraeg groote Knollen, t' iamen een goede Kompojijen daer toe

de groote Brooden: Tegelijckoockdcgroo:? Schotel,

om defe Spijs daér in op te diflchen. Macr waer ial

men een genoegfame Groote l'ot vinden, om dien

Hutspot daer in te koocken ?

rompoen 'kSal u daer mee niet verlegen laten.fey.de LEÏS-

t' Amfter- AERT , als ick u eerit noch eenige andereSpijfen iai

poudcn" hebben voorgefteld. Eenen mijner Vrienden heeft

binnen ^imfterdan} een Pompoen gequeekt, van flilck

een bovenmaten groothcj'd en ivvaerte.dat hy heeft

gewoogen ruym fes-en-tagtigfcnden. My belangen

de , 'kheboockalirijtgnwf in mijnen Hofgehad ,

*'""/"' namentlijck-, Rer,xlit'$\ent9{Spatnfcbep.adijfc!i,vin

wclcke
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wclcke eencn heeft gewogen elffondettenfeventhien Ra

Itat; en eenen anderen veertien fanden infeven loot. over de 14.

Maer om u op de gedane Vraeg te vergenoegen : Te Pon

Teruck in Meiflèn is voortijds een feergroote^erde Tot

geweeft ; waer in gaen konden drie M'eifnifcheVMcn Geweldig-

met Bier j welcke noch vrygrooterzijn, als onfe 8ro°^" Aex*

geheele Tonnen.Seecker Hertog van Saxen is'er met c

een Ladder ingeklommen , doch wou'er niet weer

uytklimmen ; en ftiet derhalven de gedagte Pot in

ftucken. Dreflerus de Urbibus Germani* pag. 497.

by Zeiltnan Handiuchs erfler theil fag. 416.

Wel, wel, liet de Heer ADBL-AERT fighhooren, Kortswipli-

dit waer' een btquaem Potje geweeft voor defe Werft 8e R?de"-

met Knollen. Immers, wijlick geen grooterfbu wc- V0t"rin8

ten te vinden , men kon figh daer mee behelpen, en

degeweldige Werft maer halfnemen ; waer rneê men

evenwel een goede Tafel Volcks fou konncn verfa-

digen. Men fou oock op een Kraem mael al een

goed deel Wijn-Kttndeel voor de Wijfjens daerrn

konnen koocken ; foo dat de Ketel geen tweemael °v«dit '

over 't Vier fou behoeven te komen ; fchoon'er al Reuf<!n'vac-

een honderd of anderhalf VroHivtjcns by een waren.

Maer daer fou een grooter Keucken moeten zijn als de

mijne is, foo voor de groote Pet , als voor degrootc

Spijs.

Oock hier aen fou 'tniet óntbreecken , vervolgde Groore

LEES-AERT. Dight by ToM-sinfranckrijcklegd het Keuekcnte

Kafteel Marmonflier ; 't welck een Keucken heeft, Tourt-

waer in fes-en-twintig Schoorfleenen zijn. Zeilen ftand-

lnchs erfler theil , fag. 404.

Maer noch al meer is 'er van noden , fcyde VR o- Groot Eet_

LYCK-AERT. Waer fou men een Eet-Sael vinden veitreck,

voor foo een groote Schotel met Spijs.

Mengae.antwoordcdeLEEs-AERT, na'tSlotteEn feer

Totgtim ; en men fal daer een fcer groote Hofof Srootc S«l

Tafel- Kamer ficn , waer in aght-en-lfeventig Diffehtn tc or.?a<"»

konnen (Iaën, met genocgfame ruymte. Idem Zeile-ƒ""

rus ibid. pt£. 437. Of wil men liever een Sael heb

ben , men gebruyck die van 'tVorftlijck Slot te Ko-

nixgi-
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wngsletg in Fhiyfftn (daer defegroote Worft gerhaecké

werd; zijnde boven maten Konftig gebouwd. De

lengte is van binnen 174. de brectte fp.Maetvoeten.

Idem ibid. ftg.^o. Anders mag men na 't beroemde

Kloofter Efeurial in Sfaenje gacn; dacr 't aen geen

groote BequaemhcdcH fal'ontbreecken . Of is eene niet

groot genoeg , men flaemaereenMuervijfoffes

door , foo fal de Plaets ruym genoegworden. Want

dat het hier op een Vertreck thien oftwintig niet

aenkoomd, blijcktdaeruyt , dat men aen dit Ko-

ninglijck Kloofter vecrthicndtiyfend Deuren fteld té

zijn , waer toe de Sleutels fouden wegenfevenhon-

derd Ponden. Men reeckend den Bouw van dit Won

derwerck des Werelds gekoft te hebben over deioo.

Tonnen Gouds. Zeileri Wcg-wijfer en Reysbefchrijving

door Spaenje en Portugal, p. 176. 179.

Sou nu, feydede Heer ADEL-AERÏ', 'tDrinckeri

na't£/e», de Kelder na de Keucken zijn gefchicktj

foo moeftgy ons oock een groote Flaets voor Wij-

nen en Bieren aenwijlèn. Maer waer foud gy die

vinden.

De Kloofters.antwoordede LEES-AEB T, fullen'er

ons genoeg aen helpen. Te Bologne in 't Dowm/wiw,

gelijck oock in 't S<ifoa»o«- Kloofter, zijn boven

maten groote Wijn-Kelders, ja in die van 't laetfte

konnen over de foo. Voederftucken leggen. Ofwit

men Saei en folder digt by een hebben , men gae dan

^ >(. ge(jagte Koningsberg in Tnyffeu ï ' alwaer onder

't Slot een feer heerlijcke diepe Kelder is , lang 1 99.

breed 58. Maet-voeten. Michaelis Tetri Orter-Be*

jcbteibungpdg. ^ó.tmd ux. /

Om nu in alles Even-matigheyd te houden , ging

de Heer ADEL-AERT voort, foo moeftenwyoock

groote Wijn-vaten hebben.

In >c Gafthuys t' Ejlinten, vervolgde LEES-AERT ,

is een aghtdubbele Kelder, waer in honderd en vijf

Wijn-vaten konnen leggen , gefamentlijck feer

groot.fbo dat eene der Kleynfte irihoud 4o.Wurtert-

burghiche Eymtrs, -of 6400. groote Kannen Wijn.

't Groot-
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't GrootAc Vat bevat } 3. £jwerj,of 1 1 680. der felver

Kannen, 't HeydelbergfcheWijnvat is door 't gemeen £' j/

gerugt genoeg bekend. Dicrgelijcke worden oock n„'f'„ ^'

gevonden te Grimingen in 't Halberfladfchc Gebied , en in de Ve

te Tubingen; beyde in 't Slot. In de K.eur-Saxi]cbe ft'«gh Ct-

Veftingh K.oningftein is een Wijtrea , lang tlf ellen na>&W»»-

tn een half, hoog Men ellen en een half. 't Moeten oock

geen kleyne Wijn-tonnen zijn , wclcke men vind

in de Kelder van 't Slot te Wurt^berg, wijl de daer-

om leggende Yfère banden ycder meer als 300.pon

den wegen.

By fooccngroote Wijn-Ton, berightede de Heer Groote Be-

ADEL-AERT, fou wel voegen den tJof-Beecker van ketSj

^ilexander de Groot , door wekkers uytdrincking

veelc fig hebben dood gefopen. Ciegleri Welt-jfiegel

t*&- 9-
Maernochveel beter, antwoordede LEES-AERT, Vah Alt-

de Beeckervantfeftor , die foogeweldigh groot was , *"»<*«'• en

dat een Jongeling den felven nauwlijcks kon opbeu- Ne/?'r-

ren. Riddert Nuttige Tijdkorter, f<tg. 15-8.

Daer uyt , fèyde VR o LYC K- AER T ^ fou men ecu P°>nerfclnn

goeden l'omerfcbtn dronck konnen doen. Als nu de ^™»^.wat

Heer ADEL-AERrhemvraegde, wat dit te fcggen u ls •

was , foo ging hy aldus voort : Een Fomerfchen dronck

is , foo veel in eene teug te fuypen , dat de Drincker

den adem daer van weghgaet , en hy echter beyde de

Wangen noch vol uytgefpannen houd.

Welnu, feydedeHeerADEL-AERT.datmageen I" «n dier-

<fro»c*/eheeten, wiens gelijckick niet begeer in 't |5llickfn '

Lijf te hebben, nochmy felven toewenfch. Dierge- ronck

lï)cke Pomerfcbc Drinckebroers fou oock wel ligtlijck

konnen weervaren 't geen noch korts een voornaem

Heer overquam j dieop de gefondheyd van fêecker Blijft fekcr

Vorft eenen grooten Beeckcr met Wijn in eenen voornaem

teug willende uytdrincken, in'imiddendesteugs^.^"Pj°'ft-

daer neer viel, en in een ogenblick den Geeft uyt- )UI

blies: Suypende alfoo op eens andersgefondheyd

hem felven de dood en verdoemenis op den hals.

Laflinii fnrgerli(bt Reis und Tifth-redcn ftg-'è,

Veel-
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Veelligt, feyde VROLYCK-AERT , heefthylri't

Geeftlijck Regt gtftudeerdj alwaer men vind (jut. Can.

t. Mayf. ii.qucefl. i.) Dat dt Ziel, vijlft een Geefl is .

niet in' t droogt knnrt>oonen.Vfa.erbydmGloffate'Hrof

Uytlegger heeft gcfteld : Dot dit et» heerlijcken Grond

tn Text is voor de Ditj/tfche,Engelfcbeen Polen , om vaer-

Jig H drinken , of dot hare Zitlniet in 't dreoge bleef. Dit

heb ick feecker Fntnfmtn , terwijlfe hief ia oofe

Stad lagen, eens een Hoogditytfcberfchimp\i)dc. hoo

ien voorhouden.

Gewiflèhjck, voer de Heer ADBL-AERT hierop

uyt , had de Gloflen-mttecker hier geen beter GloQ'e

willen ter neer letten, 'foo had hy oockdefcwel

daer uyt mogen laten. OndertufTchen had dien

Fransman weynig reden , om den Duytfcher 'tfuypen

te verwijten ; want fijnen Land-aert heeft het hè-

denfdacgs oock ftaetlijck genoeg geleerd ; foo datfè

wel zo. Roemers na malkander befcheyd konnen

doen. En ick heb goede hoop , indienfe foo voort

varen gelijckfe begonnen hebben.datfe wel haeft de

Vuytfchen niets fullen behoeven toe te geven. Maer

indien ick in plaets van dien Germamer had geftacn ,

'k fou den fpotaghtigen Gallus wel haeft den mond

geflopt gehad hebben.

Waer mee doch, vraegde VROLYCK-AERT? Met

hem te vragen, antwoordede ADEL- AER T ,wathy

minder fchande agtede, een Dronk-aert ofeen fioorn-

fetter en Hoorndrager te zijn ? Want gclijck de Vuyt-

fche hun vermaeck vinden in 't Drinckfn, fooftellen .

dcfe haren roem daer in , datfe yemand met d' Oje-

kroon vergieren, 't welckfe een Galanterie noemen.

Schoon den eenen Nabuer in 't Echte Bed van den

anderen koomd , 't werd in Francknjck niet geftraft .

Wegens der

felvet Suyp-

luft

[•ƒ•;«*•*(- Eergy voortgaet, fcydeVROLYCK-AERT.moet

ick een nieuwe Vracg doen , te weten, ofu niet be

kend is, waer dit woord Hoorndrager (wekken naern

men geeft aen de Mans-perfbonen , wekkers Vrou

wen wat te gerieflij k voor andere zijn) fijnen DOT-

Jpronck van genomen heeft ? Ver-
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Vermits nu de Heer ADEL- AER^ roorgaf , dat

LEES-AERT hem hier op miflchien beter berigt, als daen't

hy , fou konnen doen , foo nam defcn't Woord op , Hoemttr».

feggende : 't Ipreeckwoord , van yetnand Hoornen of &" '

telettcn,is veroorfaeckt geworden door de volgende

gelegenheyd: Keyfer ^tndronictis was een boven ma

ten onkuyfch en Hoerery-bedrijvend Prins.die figh

oock niet ontfag, 'tEchte Bed van feer veele fchend-

lijck te befrüetten. Aen de Mannen ; wekkers Wij- °f*tn M**

ven hy aldus misbruykte, vereerdehy 't Jacht-Recbt, ^r™™»

tn gaf haer vérlof, datfe , ten getuigenis defer ver-

kregene Keyferlijcke Vryheyd , opbareHtiyfeneeit

Hanen-Kof met de Hoornen mochten fetttn. Ais men nu

naderhand wou te kennen geven , -dat yemands

Huysvrouw fig tot een ander vervoegde , lbo feydö

men : Sy fet haren Man Hoornen of. Wijdloopiger

fpreeck 'ick van defe faeck in 't eerfte Boeck des eer-

ften deels mijner Cmieufe ^ienmerkingen der byfon-

derfle Ooft en Weft-Indifche verwonderen s- ivaerdigt

dingen.

't Is feer goedjliet VROLlfcK-AEftt figh hooreri, Sijnn «ar-

dat defc Privilegiën (vergund om fulcker verdienden />"»«* *«ƒ*

wil) en foodauigeHa^j-JCrooMfninAfgangzijnge-

raeckt;anders fou in de naeite Boffchen by de groote

Hofhoudings-Steden weynigHoorn-Wild overblij

ven. Maerlaet nu de Heer ADEL-AERT weer voort-

gaen.

Eenen harer voornaemfte Schrijvers (hernam de- Hacr rij^

ièn) verhaeld , dat als in 't Jaer i f 63. eenen Landa iijci< be

Melinus wegens begane en overtuygde Echtbreuck taeld gef««

ter dood wierd veroordeeld, fuleksaen'tHof foo

qualijck wierd opgenomen, dat men opentlijck liet

verluyden , dut men alleen om defe oorfaeks wil/ïch noyt

niet de Gereformeerde fou vereenigcn , wijl hun Overig-

heyd de tot noch toe angeftraft-geblevenc Qverfyeelerytiu

tnet de dood begon te jiraffen.^iHihor von die ritme Reifc-

Kunflipag. 309. Haren geleerden Montdnus fchaemd

lïg niet in iijnë fchande te roemen' , fchrijvcnde van

fig felven : U*t by in Ferint-K.rij° heeft gevogten ats Boot .rtft.

£ t tf.n
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ten Htld. Een noch ongetrouwd Parlamentt-heer derf

de onlangs wel feggen ; Indien hy met fijn toekomen

de Liefftc maer veeleduylenden mogt behouwlijcken ,foo

wou hy/igh getrne laten intekenen in't groote Gild der

Hoorndragers. Ja by roou de Hoornenfelver vergulden ,

tn dagelijcks daer voor een -Ai>t Maria bidden. Idem fag.

31°. ^ttfon in een Hart veranderd zijnde, wierd

van fijne Honden verfcheurd. Vraegd men, rraer de

Hoornen yjjngebleven ? Sy zijn na Parijs gelanden. Als

daeryemand trouwd, foo mag hy weldencken, dat

hy een Wijf neemd , maer dat een ander haer befla-

pen fal. Waerom'tdanoockeengemeenSpreeck-

woord onder de Franfche is geworden : Die geen

Hoorndrager tvil yijn , moet ongetrouwd blijven. Selfs

eenen harer dapperfte Koningen noemde fig fbnder

fchroom een Koningh der Hoorndragers. Tegei Kutifl-

quellen dencktvkrdiger Lebrfprucke ,p. f 80.

Soo, foo Heer ADEL-AERT , feydeVnoLYCic-

A E R T , dus doende foud gy door deiè fchi mpery de

fpottery des Franfchmans hem rijcklijck betaeld

hebben gefet. Maer veclligt mogenfc foo geduldig

fbmtijds een Stadhouder by hare Wij ven dulden, op

dat fulcks haer Gemeene- beft ten goeden quam.en't

Oorlogs-fulgtig Franckrijck dies te meer van Onder

danen wierd voorfien. Zijnde hier ingefinteven

gelijck voortijds d'*4thenienfen. Want als yemand

eens anderen Vrugtbare Vrouw ten byflaep begeer

de , onder voorwendig van haer te willen befwan-

geren , foo wierdfe hem ongeweygerd toegeftaen j

en den eenen mogt den anderen aenfpreken , om fij

ne plaets te mogen beflaen ; wijlfe 't daer voor hiel

den , dat de Kinderen niet voor d' Ouders , maer

ten beften van 't gemeene Vaderland geboren wier

den. Hier van kan men P/HWfcèwnafien, in'tLe-

ven Lycurgi.

Noch veel gemeener, viel LEES-AERT hierin,

pleegh dit in Litthduroen te zijn. Want hier hielden

de Vrouwen verfcheydene Jonge Mansperfbonen,

vvclckcic noemden Matrimoniomn *4tijutom , of

hulpen
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hulpen des Echten-ftaets. ^tutfior tiau die regte Reyjê-

kunfitfitg. j 1 6.

Voor mijn deel, fèyde VROLYCK-AERT, wan- Wedei-keé-

r.eer ick eens getrouwd ben , foo moeft mijn Echt- IlnSht°t. ^

genoot foodanige Hulpen des Houtvlijks miffen, offe |g°°te '"

fou my moeten miflên. Maer laet ons weer keeren

tot degnote dingen. Bydcfaecken, vanwelckewy

nu hebben gehandeld , diende wel te zijn de groote

KandelaérofLigtervzuDionyfiitsde Jonge, opwelc- Gcoote

ken 305-. Ligten konden branden. Want hier door ofLuchtet

fou de groote Eet-Sael treflijck verligt konnen wer

den.Doch hier van hebben wy al voor defèn gefpro-

ken. Macr 't Ibu niet qualijck voegen , dat LEES-

AERTonsnu eenige groote Mcnfchen gaf, om al

defe groote Spijfen in de Darmen te Ichudden.

Metgroot behagen, feydedeHeer ADEL-AERT, JS^Jgf

lal ick van defe Stof hboren fpreken. Doch vermits gro0te Reö-

ickvreesj dat defe groote Ligchameh in mijne Ka- feri

mer niet fbuden konnen ftaen.foo fal dienftiger zijn

dat wy defe Redenvoeririg ter hand nemen in mij

nen Hof, daerfe onder d'opene ruyme lugt plaets \

genoeg fullen konnen vinden, 'k Sie dat de Vrien

den riiet meer gelieven t'eeten. Indien 't haer der-

halven behaegd , lbo fal ick de Daakfegging doen , op

dat wy mogen opftacn , en wat adem icheppen. De

Paden fullen wel noch taemlijck vogtig zijn , we

gens t'Onweer van gifteren , echter lal 't Water ons

niet door de Schoenen dringen. Maer eer wy noch

van al de groote voorheenen aengewefène dingen af-

fcheyden , moet ick by defelve fetten den aller Stee-

tien Steen , daer onfèn Joncker Meyfler fig foo bee-

figh mee toonde, om den felvent'^»»fw/ó«optc

ïighten.

'tls evenwel, voer LEES- AERT hem in, maer een

Dmergje geweeft , by dien uytmuntendgrooten Steen,

van wekken ffcrodotits gewag maeckt, dat men hem

uytgehold, en in Egyften een gantfchen Tempel daer ge»naecttt.

van gemaeckt heeft. IVeberihunderd&tulltnerftertheil

Et* D«
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De Danclfegging verrigt zijnde, foo dronck yeder >

op 't verioeck van de Heer ADEL-AERT, noch een

Roemertje Wijn : En daer na gingenfe gefamentlijk

uytde Kamer na den Hof,alwaer{e,door een gintfch

en herwaerts wandeling , de fpijs wat fogten te ver

treden. Stracks feyde de Heer ADEL-AERT : Eerwy

tot eenige andere dingen komen, moet ick dit in

brengen. My is noch niet vergeten, dat gy, Heer

VnoLYCK-AERT.evendoedeDienftmaegdinquam,

om ons ter Tafel te roepen , hertlijck begond te lag-

chen, als LEES- AERTgefproken had van de gefbnd-

fte en ongefondfte Winden. Ick bid u , gelief ons nu

te feggen , wat u ter dier tijd in' gedagten viel.

Terwijl, antwoordede VROLYCK-AERT ,onftn

LEES-AERT den 'Wind-dtorfnttff'elaer fpeelde , en te

gelijck op 't laefte fijner Reden van den zuyden-jvind

gewag maeckte , fo quam my voor , de dwaesheyd

eeniger Wind-brvegters. De gedagte Zuydt-tvind had

eens al de Wateren der Vfylli (feecker Volck in Ly-

bien , gelegen in Africa) t'eenemael uytgedrooghd.

Sy wilden derhalven den Oorlog tegens de felven

aenriemen; entrocken, ten vollen gewapend, na 't

Zuyden toe. Doch de Zuydetttvind dreefhaer fbo veel

StofenSandop't Lijf ; datfe daer onder verfmoor-

den, Ridderi Nuttige Tijdkorterfitg. ;o.

Niet minder , vervolgde LEES-AE R T hier op,was

de dwaesheyd vanEmpedocles. Want als in fijnen tijd

een ftercke doordringende Wind veeleVrugten des

Velds en derBoomen verdierf,foo deed hy een groot

deel Ezels dooden, villen, en van de Huyden lacken

maecken ; welcke hy met het openc eynd tegens de

Wind aen liet Hellen, om den felven daer in te van

gen, 't Was waerlijck een belagchlijcke fotterny.

Evenwel heeft de Wind ftracks daer naopgehouden^

Idem Ridderus , (>ag. 51.

DefenDwaes, viel VROOM-AERT hier in, heeft

gewiflelijk gemeend, dat d'uytfpanning fijner Sac-

ken d'oorfaeck was van 't ophouden des Winds, 't

welck fonder fulcks evenwel fou gefchied hebben.

Even
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Evenfoo gaet het oockby d' overgeloovige en ^fgo-

difche Menfchen. Sy doen een telofte aen hare Afgo

den of Heylige , 't fy in Sieckte ot in andere ongele-

gentheden. 't Begeerde koomd , 't fy dat de tijdt Schrijven

daer was om te komen , ofdat God fulcks byfonder- hare Afjp-

lijck het gefchieden, om haer , tot een regtvaerdige den toe "'

ftraf , in haer ongeloof figh noch dieper te doen ^"Q^""

verwarren- En daedlijck meend dit blinde Volck, fchiedhlb-

dat haer defe rveldaed van hare Afgoden of Heyügen is ben.

gefchied. Ja even d' ^tfgodery, door welckedeGo<i

des Hemels aldermeeft werd vertoornd , waenenfe te

zijn d'oorfaeck van't goede't welckfe genietenifijn-

de hierontrend even foo dwaes als d' ^fgodifche Jo

den , welcke feyden tot Jeremiam : Wyfutten Mc/e- jiremU

chet des Hemels rooken , en haer dank-offeren offeren , 44. 17,

fflijck als Tpy gedaen hebben ; tvy , onfe Vaders, onfe 18.

Koningen , en onfe Vorflen in de Steden van Juda en in de

flraten van Jerufalem. En waerom doch : Doe wierden

rvy met 'Brood verfadicht , waren vrolijck , enfagengee»

quaed. Maer van doe afdat &y opgehouden hebben Me- zijnd'Af-

lechet des Hemels te rooken, en haer Vanck-offeren t' of- godifclie

feren , hebben wy van allesgebreck gehad, emjjndoor 7«*»ge-

'/ Stvaerd en den Honger verteerd. Sie wat een dwaef- ''

heyd. In hare voorfpoed bedrevenfe ^4jgodery. God

flrajt haer eyndlijck om defen grouwel ; en doe fey-

denie , 't had haer wel gegaen onder den dienft van Me-

lechet des Hemels ; maer ditquaed tras haer overkoo-

men , om datfe opgehouden hadden hter te dienen. Even

fbo doen , en even foofpreecken noch heden$daeghs

d' Afgoden-dienaers onder ons.

Dit is , fèyde LEES-AERT, de rampfaligeblind- Vcrfchtick-

keyd , waer in, door een gantjchrechtviterdieh oordeel lijd-e Peft

Gods, koomen te vallen alle ^fcodifche Menfchen,

't fy datfe Heydenen , JodenofChriftenenzijn. Van de

Joden hebt gy ons een voorbeeld gegeven uyt de l\.

Bladeren , waerlijck feer aenmercklijk in defe Stof.

Van de Heydcntn fal ick een ander voort brengen. In

't Jaer der Wereld 3488. onftondte Kome»eenver-

fcluicklijckcPcft, eerft onder de Beeften, daer na

E c 3
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onder 't Volck, foo dat veele duyfenden van Men-

Houd fchie. fchen fticrven. Daer op wierden allerlerley Bede-

jijck op , na yMim t„ proceffien na d' Jfgods-Tempeleit aengeftcld;

eentgeTf- en flracks daer nahecftdefe verfchriklijcke Siekte of-

eodiTche gehouden ; 't welck de blinde Heydenen hare ^Jgeden

frHtsfien en Redevoerden hebben toegelchreven. Gottfiied Hi-

cnVtdtvicr- ftorifcbeChronicapl. 119. Seer veel andere Gevallen

Acn' fou rnen uyt de Heydenfche Schrijvers hier ontrent

konnen voortbrengen. Even foodanig gaet het ook

onder de BygelowigeCbriftcnai,vïa£r van ick in mijn

Toepalfing eerfle deel des groeten Boomgaerds verfcheydene Voor

op d Afgo- heelde bybreng. Doet eenfieke om fijne gefondheyd,

^««»e'*rl" ten onv'rilgtl><ttre om Kinderen te krijgen, e f. v. een

'• "'' belofte acneenen#9>/ig, en koomd het begeerde ,

foofchrijvenfe, metde Joden, dit toe aen de hu lp

van hare Melechet dei Hemels. Doch voor defe tijdt

willen wy niet verder hier van fpreken.

Koning of- Ick evenwel noch wat , fèyde VROLYCK-AERT,

«"h!é ichuld 'k Wil een /"'"/*««< f"ech verhalen , en laten de

piet betalen Roomfchge/mde de toepaj/tngb daer van. *4mafis, Ko-

konnende, ning van M^yften , was foodanig betoverd, dat hy ,

yan lijn eerfte Bruylofts-dag aen, fijne Bruyd d'Ech-

te fchuld niet had konnen betalen. Hierover viel hy

in een fwaermoedigen Argwaen , dat fijne Gemalin

tem ditgebreck wel mogtverooriaeckt hebben; en

J5rcygd fij- derhalven dreyghde hy haer eens in grootc gram-

nc Ge™lin khap, dat hyhaer wou laten dooden, indien 't

te dooden. n je(. j,eter met jjetn wjerj j)e Koningin boven ma

ten fcer beangftigd zijnde , riep d'^tfgodin Vemts aen ;

welcke ter dier tij d by d'Inwooners van Cyrenen een

Doch werdt (eer heerlijcke Kerck had , en deed ban een belofte ,

opeenbe- indienfete weeg bragt, dat de Koning haer dien

loftc'?f/en Nagt bekende, fooibufe, tot danckbaerheyd , in

°" haren Tempel een Pilaer en Beeld van 'talderfijnfte

Goud laten oprigten. Dit gefchiedede. Want in

dien fèlven Naght wierd ^4mafts een regt man , en

bleefeenMan. Van dien tij d af aen had de Koning

fijne Gemalin van gantfcher herten lief, won Kin

deren by haer , en fy leefden t' famen in goede vre

de.
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de. Dit Geval wierd over al rughtbacr , en

<Un Venus bequam hier door een noch veel grooter Ten vollen

naem. Herodotus Halicarnafletts in jiju tweede Boeck, weer te rcgt

by Hondfdorfius en Sturmius , Hiflorien mi Exempel- gsbMg1-

kuch uber den Zeken Geboten Gotlcs , erfier theil , jol. f4.

Welken Hcrodotus oock verhaeld , dat dit goudene

Jieeld noch in fijnen tijdt ter gedaghterplaets heeft

geftaen.

Defeommfgtignukingvzn^mafis, feyde VROOM- Wergclijko

AERT, wasdoordeDuyvelvcroorfaeckt; en der- $?& j" |e"

halven kon hy d'oorfaeck weer weg nemen; 'twelk ooc[, on(jct

dan oock (door Godlijke toelating) gefchiedede op de d' Afgodi-

gedane belofte aen Venus ; om d'^faodery dies te meer iche Chri-

Jcragt te geven.Even fodanig is'tgeftelt met de gene- ftenen >

fingen in't Paufdom, volgende opgedaneBf/q//c«ae»

Heyligen ; waer van hare Mirakel-boecken vol zijn ;

doch oock vermengd met een groot getal ver/ierde

dingen. En dan moet defe geneiing den Heylig toege- Waer doot

fchreven worden.die niets met allen hier van weet , ;je ^^e[

niets daer toe gedaen heeft , dikmael oock niet eens Afeodery

in de Wereld is geweeft. Hebbenfe een Belofte gedaen koomd te

aen eenigen Sanft , maerdefelvetiietvolbraght, en verftetken.

volgt'er dan ecnigonheylop , fbo werd ditgewacnd,

de wraeck diens Heyligs te zijn , ichocm 't of encklijk

ioevtdligb , ot door een Godlijch oordeel , of door be-

ftier van de booje Gee/igefchied , om d'Afgodery te

verftercken.

Yetfonderlinghs hier van onder deHeydenen,her- Sekere Jageï

nam LEES- AERT , fal u dit volgende Voorbeeld ver- J10/' een^

« » t» * _ri •- i T i- lortcaenüi^
toonen. In luiten leerde voortijds een Jager, die aen aaa>

d' -4/godin Diana een belofte deed , dat hy van al 't

Wild.'twelk hy fou vangen.haer altijd't Hoofd en de

roeten lou toeheylïgen ; defelve aen een Boom by

elkander ophangende, 't Gebeurde eens, dat hy een •

boven maten groot Swijn velde , waer op hy lbo be^-

luft wierd , dat hy fijn gedane belofte brack, en de Doch defel-

voeten voorfigh felven behield , offerende d' -Jfgo- ve cens n'ct-

dia alleen 't Hoofd, 't welck hy , volgens gewoonte, n*ko-

aen den Boom ophing. Vermits hy nu ten hoogh- '

Ec 4 VTO
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ften vermoeyd wis , foo leyde hy figh onder den ge-

dagten Boom neer, om wat te ruften. Maernauw-

lijcks was hy in flaep geraeckt , als 't Töuw.daer hy

VerJ hj Op »t Smjns-kofaen vaft ffemaeckt had.in ftucken brak j

*agtedêr" 't welck op fijn Hoofd vallende, hemfchielijck de

»iji.ge- dood verooriaeckte. Vitdorus Sicultis lib. 4. cap.%.

dood. 'k Sal hier yets anders by doen.felfs uyt een Roomfch-

gefitid Schrijver , die dePerfoon, vanwelckenhy

Ipreeckt, iu Guinea fel ver heeft gekend. Seker iVIan»

Andtrnoeh ëenoem^ Dirck Serpent , was van goede middelen,

feldfamer doch ellendigh van lichaem. Onfe Schrijver quana

Geval onfes eens in fijn Huys i vond hem ineen Mat leggen ;

iijds , dronck Palm-wijn met hem , en vraegde , wat voor

een onpaflijckheyd hem quelde ? Hy antwoordede,

dat d'cene Tijde fijns ligchaems , van 't Hoofd aftot

de voeten toe, gantfch lam was ; 'ttyelck hy had ge

kregen , om dat hy een ftuck Lands , 't weid; de

Duyvel was toegeheyligd (want dien bpofenCjeeft

werd van defe Mooren in plaets van GoJ, aengebeden)

't Welck fc- met ICporn had befacyd. Hy had de Aerde op hun

kerperfoon manier geploegd, dat is, met eenByl defelvewat

in Gtttnea o- i s ir ° , •-, , , . J A i

opgehaeld , en tZaed dacr in geworpen. Als nu

den ooghft \vas aengekomen , en hy 't rijpe Graen

wou affnijdeiT , foo fprong'er een groene SiijKg uyt, "

by ligtendag, tuflchen n.en n.uyren ; hebben

de een Kool rytn in den feek, wacr m,eê hy 't Koor»

< '" *"'""' ftack' Voorts klom dit Dier f°f vce' meer

Lands" den de Du7vel) °P 'tDack van 'tHuys , zijnde van Stroo,

Duyvc'ltoc- endeed voor yedersoogen de Vlam daerinkomen.

gchcylighd, DeManfelfs wicrd gedagen, foo dat de helft fijns

'"«Kopii) lighaems lam bleef, fonder eenjg gevoelen , fchoon-

Judbciaeyd. men oock meteen Mes daer in fneed. Even hierom

kresgh hy den Bynaem van Serpent. 'tHuys was eerlt

nieuwlijcks weer opgebouwd , doe onfe Schrijver

hem befogt. Jitcobi Langu Dttmoaomanie , ofder Moo-

Toe e ren Wonderheden.p.fj.Diergdricke 'Beloften en Toekeyr x

ning'Jfn'dit ''S'"#" gefchieden dickmael in 't Faufdom : En als'cr

dan een diergelijclc geval op volgd, foo werd het

yoor cci^ Uirnktl en \Vra(knmtns,d(s Btyli^isM^-
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geroepen. Ondertuffchen fiet men , een grooten

pvereenkomingh dat'er is tuflchen 'tHeydcndom en't

Faufdont , foo in ^feodery , als gevolg tn op d' ~4fgo-

Wonderlijck , en eene der liften des Satans is 't ,

viel de Heer VROOM-AERThierin, dat die van de Mirakelen,

Rootnfcbe Kerck figh foodanig heghten aen de lbo ge-

poemdc Mirakelen , als een teken van de tvaerheyd

der Ltere; onaengcfien wy foogetrouwlijckinde

Heylige Schrift door Gods Geeft daer tegens gewaer- ...

fchouwd zijn : Onaengefien veele onder de voor- ^„"fe"

naemfte Oudvaders haer hier in rondelijk-weerfpre- itenteiteil

ken : Onaengefien oock de ttaeglijckjche crvarent- der u-ate

heyd heeft geleerd , dat de Vuyvtl door fijne (nood- Lecrc :

fle üzvenfoodanige dingen verricht , vvelcke den mee-

ften hoop der Roomfche getvaendeWonderhedentebo- ... ,

veiigaen.Vermitsgy nuuytcenRoomfcb-geflndSchrij- Dülvetooh

Tcr'eenaenmercklijck Geval hebt bygebragt,fbofal fchijnwon-

ick uyt eenen anderen van defelveGodsdienfteen deren Un

lèldfaem voorbeeld verhalen, om op nieuws te too- »«tigten.

nen, dat de fnoodfte Toveraers, door hulp des Duy-

vels,grooteTe/^e»f» en Schijn-tvonderen konnen doen:

Derhalven dan de genoemde Mirakelen inonfetij- EenGods-l

den geenffins mogen gefteld worden tot een kentee- lafterlijckcn

ken van de rvterhcyd der Leere. Ontrent het Jaer der Toveraei in

genade ifyo. leefde in de Terüaeiifcbe Frovintie "er*>

Tauca een vermaerden Duyvel-belwcerderenTo-

yeraer , genoemd Charitmtngo. Hy gebruyckte d'een-

youdigheyd der dwale en ligtgeloovige Inwooners %

ten voordeel van fijn Godloole trotsheyd , fbodat

hy derfde voorgeven , hy fel ver was God, en Chriftus ?.cfeft fiS"

was ^efn God. Oockonderwojid hy Cgh door mee- G0juytC

nigerley bedriegeryen , in hare Inbeeldingh fèer

diep intedruckeneen waen van fijne ^Imagtigheyd.

Ten delen eynde heeft hy eens fijne Landslieden de

Concbitcenfers een fckeren dag beftemd , om hy ee- Doet j. In_

nen haer genoemden Berg t'famen te koomen. Hier «-ooneis é%

verfchenenfc met groote hoopen , als die figh al ter met groot?

yooren door defcnDuyvels Dienacr tegens denPoop

TE. e f TO
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en de LeerederChri/ienen hadden laten ophitfên. Tot

defegroote Vergaderingh begon hy op de volgende

wijs te fpreken. lek heb uwe tegenwoordigheyd en

hierkoomft begeerd.op dat ick u mijne ^tlmagtigkeyd

voor oogenftelde door een oogblijcklijck, klaer ca

openbaer gctuygenisjalfoo daer door in uwe herten

uytroeyendc den dwalenden waen , dat Chriflus den

^tlmagtigea fbu zijn. Defen Bergh , waer op gy my

hier fiet rtaen , wil ick met een eenigen ftoot mijns

voets voor uwe oogen midden van een klooven , en

de helft des felven door een fchielijcken val ter neer

doen ilorten. Dit gefeghd hebbende fticthy met

d'eene voet tegens den Aerdbodem.En fie.in een oo-

genblick fcheurde den Bergh vaneen, fbo dat de

helft met een grouwlijk gekraeck ter neer viel j en

foowel de grond, daer hy op quam te leggen , als

de herten der aenfchouwers van vrees en fchrick

deed tfïdderen. Djt was geen oog-verblinding , maer

een ivaeragbtige faek , verrigt door de geweldige kragt

des Helfchen Geejls , die boven maten groot is , wan

neer de Heere onfe God hem den toom ruym geeft.Of

anders kan >toock«rf(Her//;'c^<rn'»;jzijntoegegacn,

wijl de boofe Geeft iiyt natnerlijcke oorfaken heeft

konnen bcmercken de juyfle tijd, wanneerdefen

Bergh lou van een fcheuren en ter neer ftorten.

't Welck hem te vooren bekend zijnde , foo heeft

hy fijnjen Slaefhier van konnen waerfchouwen , en

hem hcymlijck inblafen , wanneer hy den ftoot

doenfou. Macr God vertoefde niet, defen ellendigen

God met fijnshemfelfstoegentatigde^lmitgtigbeydter

fchande te maken. Hy fond hem een onttelbaer Heyr

van Luyfen opdeHuyd; w^elcke geringe Schepfels

defen Toveraer foodanig plaegdenenopaten , dat

hy met fchande en fpot moeft fterven , wijl hy figh

tegens de grootc meenigte niet kon verweeren. £.

frxncifci ^4ufalandifchcr Sittenfyiegelfol. i p.uyt Brulius

farte i. Hiflor. Teruunt lik. 8. caf. z. Defgelijcks

rnaeckt pock Fater Francifco de Figueora in fijn Memo-

tiacl , ia 'tjtter -1617. «en d(n Koningh v«m Sfaenjt

wet
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overgeven, gewag van eenen anderen Tqvcraerin

Ïlicun>-Spitenje, die figh uytgaf voor Godnpacrden,

. en Soon van de Sow.dien hy de God des Hemels noem

de. Hy verfcheen op een Bcrgh in een hel-blinckende

en met veele ftralen brglunjcbte gcdaente ; als een

Pienaer van dien Geeft, die figh in Engel des lights

kan veranderen. Hy blies Vyer-vlammen uyt Mond en ^ le "f"

oogen. Jac hy liet figh fien in de gehalte van de .^on ; (j0|a0p°ot

en hitftede daer door 't Volck foodanig tegens de Je- Aerden.

j uiten op , datfe twee der felver vermoordeden . Hoq

fouden de Roomfchgefinde niet pralen metdiergelijc-

jke Wonder-wercken f

Seker, lèydeVnoLYCK-AERT , fy zijnniet min B.MBI^J„.

ligtgeltvightom felfs een leugentgtige Verjïering voor ,w» zijn

een Mirakel aen te nemen, a.\sded\va,feMahometit- fooligrgelo.

«en, waer van ick dit volgende, met uw verlof, falpSa's°9 (

verhalen. Een Chrifien in een Turckfche Kerck g'gaen ft*j^p-"^n '

zijnde , wierd fchielijck van een onverwagte Buyk- vA onder

loop overvallen , fbo dat hy niet kon ontgaen üjne werck.

'Boxen U bevitylen. Uyt de quade reuck wierden de

Turken terftond gewacr wat hy gedaen had; en 't iou

hem fijn leven gekoft hebben , indien hy niet met'cr

haeft een leugen had bedagt , feggendc: Hy tvas K» stront-Mi-

lang verflopt geweeft, derhalven had hy figh bevoolen ral:clin

aen de gunft van haren l'ropbeet Mahometh -, die hein Turkjen.

oock hier i» de Mofquee had verhoord, gelijckfealt'fa-

tnen konden vernemen. Stracks riep men Mirakel , Mi-

takel ! endefe [uyvere Broeck wierd tot een eeuwige

gedagtenis in hare Kerck opgehangen. Zeileri Send-

fchreiben erfler theil, Epifl. pz. pag. 5-3 i . uyt Bernardi-

tfusdeSufliinRofariofermonpriedicab. part i. jerm. 14.

Men fou 't te Hal en Scharpenheuvel oock wel doen.

Maer laet ons weer voortgaen. De voorgedagte Em-

fedocles fogt de Wind te vergeefs te vangen , alhoewel

defelvekorts na fijn dwacs bedrijfophield. Maer he-

denfdaegs vind men Wind-bejluyters , welcke leer ge-

inacklijck op de Wind kannen doen /tapen; en daer door

een aengenameverquicking veroorfaken.

Hoe gaet dit toe, vraegde ADEL-AERT ? 'k Sal 't Om Wind-

ufeg-



bedden,

Wind-pclu-

wen en

Wind-kuf-

fens tcma-

444Scn. Grott f/iftorifcb °Cnd

Gemacklijk

om op te

ruften in

htete dagen,

En be

quaem, om

op alle rey-

fen mee te

voeren.

Zijn in de

hectc Lan

den niet

onbekend.

Bedencking

ontrent defc

(aeck,

u ftggen , antwoordede VROLYCK-AERT. Men

maeckt led?re Sacken, aen alle zijden op 't alderdig-

fte toegenaeyd en gewafcht , behalven dat'er een

kleyne openingh werd gelaten, waer in men een

Houte pijp fteeckt ; daer na de gedagte Sacken met

wind vuki (even gelijck men een Blaesopblaefd) en

dan dit gat oock toemacckt. Opdefewijs kan men

gantfche Bedden , Hoofd-peluwen en Kuflèns met

wind vullen; defelve met Lijnwaed overtrecken, en

in Somerfche dagen gemacklijck , fagt enkoel daer

op ruften. Erafmi Francifci Schaubuhnen Ztveittr theil

pa£. 308.

Indien defê Kond vaftgaet, feydeAniL-AERT,

fbo meen ick wel haeftfulck een Wind-bed te fullen

hebben; wijl ligt te geloovenftaet , dat in tijd van

grote hitte de flaep op defelve feer aengenaem moet

vallen. Men foufe oock opReyfen, in Veld- legers en

ander wegen met grooten dienft konnen gebruyc-

ken , wijl men defelve met veel meerbequaemheyd

fou konnen mee voeren, als andere -Ruft-bedden.

Want men behoefd d'ingeflootene lugtmaer vry-

heyd te geven , lbo fullen de leedige facken fig laten

vouwen foo men begeerd , en onder 't Packtuyg feer

weynigplaetsbeflaen. Als men dan t' fijner tijd de.

felvc wil gebruycken , foo kan menfè in een korte

tijd weer opblafcn , 't zy met een Blaesbalg ofander

daer toe bequaem middel.

't Is , liet de Heer VROOM-AERT fighooren, in de

hete Landen geen onbekende noch ongewoone

faeck , de Lse(ffH(bmtijdso/> vind te leggen. Doch

ondertuffchen behoorden wy wel nauw toe te fien ,

dat wy onfeHfr/f« op geen wind lieten ruften, al ons

vergenoegen daer in {tellende, dat wy den wenfch

onfcs vleefchs mogen genieten ; en alfoo in een

flaep , j a dood-flaep vallen op 't faght, maer gantfch

bedrieglijck Wind-bed van Eet , Sttet , Rijckdom en

Wtllnfl. Datwy oock, in tijden van Oorlog.ons niet

vertrouwen op flercke Steden, greote Htyrle^ers , ditfe

dubètlt,)* driedubbeldc Verbmdm met andere

Vor,
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Vorften ; onj alfoo Kalveren maeckende , rvelcke ons

fullcnverflooten. Want even dan fouden tvy fen rfind Pm0n'*

f * • t r * r* netten op
fatyen, waer va» n>y een Wtrveltvtndfanden maejen.En gcenu,inr<j

waerlijck, 'kmeenrlatwy in den Frattfchen Oorlogb te laten iu-

fulcks wel bevonden hebben. Oitfe Wind-faiyingt ons Hen.

vertrouwen buyten God i £«e/Z in 't Veld onfer ver-

\vzgiinggeenliaendeKoorngehadi 't uytfpruytfel , als 't H»f-S-7'

noch fomtijds fcheen te willen opkomen , heeft geen

Meelgemaeckt. Onfe hoop op ^ffltr is ydel geweeft,

en dien wy gehuerd hadden om met ons te zijn , is

tegens ons gevallen. Soo gaet het, als men God niet

tot zijn eenige Rotzfteen fteld.

Wyhebbennu, feyde de Heer ADEL-AERT , by DegeweldJ-"

gelegcnheyd van onfen geweldigen Storm-mndt , al 81 s«>rm-

viy wijdlopigh gefproken van andere diergeliicke w'nrd°ve,r

fchaedlijke Wind- blafingen. Derhalven ben ick

wel leer begeerig , om te komen tot de dingen , van

waer nu en dan onder onfe Redenvoeringcn is be

gonnen gewag gemaeckt te worden , doch t'elckens

zijn afgebroken geweeft door andere voorkomen

de AenmercklijckhedenjMaer echter moet ick noch

cerft dit iêggen : Den vcrdervenden vind , die ons gi- Was verg*.

ftcren avond heeft getroffen , gingh oock vergefel- 'elfchapt

fchapt met vtrfcMcklijkt Donderfltgcn (welcke even- ^a" yer"

wel door 'c geweld des Winds ofnauwlijcks ofniet ^ Oonlkt.

in onfe Stad gehoord wierden) gerveldig-growvlijckt flagen.

flixemen , en een onmatig faatt Tlas-regen : Waer

door de verbaefdheyd in der Menfchen Herten dies

te grooter is geweeft , en den angft veelvoudig ver

dubbeld wierd , gelijck, nevens my, veel' andere

gcerne fullen bekennen.

Waerlijck , feyde LEES- AËR f , de Vlixemen fchoo- Eti geducrig

ten onophoudlijck na d'aerdc ; en foo vreedijck, opeenvol-

dat ick (doemaels zijnde in mijne Achterkeucken gende neef-

nevens den Hof) in een geduerige Vlam icheen te ")keBli*c-

ftaen. Ickdagt, dat miflchien 't Vefluyt nujon baren, men

om ons teftellen als Sodont , om om te keeren als Zebojim,

of immers over ons fbu brengen eengelijckenellen-

digen Ondergangh , als nu voor ontrent ruym een

halve
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t)e Stad

Co'ik in

Kan ons

zijn een

byfbndere

Spiegel des

Godlijcken

Toorns-

God is ge

woon, te

dreygcn eer

hy ilaet.

Öngewoo-

ne Vogelge-

vegten bc-

duyden niet

altijd een

bloedigen

Oorlogh,

Maer öóck

wel andere

Plagen.

Jïalve Eeuw had getroffen de Stad Corck in Yrlitnd ,

door een diergelijck vernrttflind Omeier , den Bli-

xem» zijnde hier geweeft een vernielende pijl uyt

dePijlkoockerdes Heertn.

Mygedenckt, feydeVRoöM-AERT , dat een oud

ï'rUndèr my voor delen yets daer van heeft verhaeld:

Maer veelligt lult gy uyt de Gefchiedboecken een

voikomenerbefcheyddaer van hebben. Derhalven

verfoeck ick , ons te willen mee declen 't geen u van

defe beklaeghlijcke faeck bewuft is, op dat wy

defelve met opmcrckingh in ons Hert moghteri

leggen.

Verfcheydene Steden , hernam LEES-AERT, zija

wel door den Blixem in d'Afch gelegd geworden i

maer gene der felver kan ons foo eygentlijck dienen

tot een Spiegel en roorbeelddesGodlijckentoorns, als

even defe Stad Corck , in aenmerkingh van eenige

voorgtenie Tekenen en de daer op gevolgde vervulling *

t'famen met al d'omftandigbeden : Ter wekker oor-

faeck ick de Gefchiedenis van haren Ondergang wat

hooger fal ophalen. De goedertierne God, die ge^

woon is te dreygen eer hy flaet , te waerfcboHreen eet

hy een voleynding wil maecken , had oock defe Yrftht

P/atMeengoedewijltijdste vooren, namentlijck in

Wijn-maend des Jaers lézi . , door een wonderlijck

Voorteecken beduyd , wat fijne Regtvaerdigheyd haer

doen wilde, indienfe fig niet bekeerden Datongc-

meene Fbgel-gevegteti lomtijds niet alleen eenen

daer op volgenden bloedige» Oorlog , maer oock ande

re Ltnds en Stads- flagen voorbeteeckend hebben, kart

genoegfaemblijcken uyt 't geen ick verhalen fal:

Alhoewel men oock fou mogen vermoeden, dat den

hier voorgevallenen Vbgel-krijgTDiGchtta te gelijck

fijne iïeduyding kan verder uytgeltreckt hebbca tot

d'oproeren, naderhand ontftaen in drie Koningrijc-

ken, Engeland , Schotland en Yrland ; en uytgeborften

tot foo een jammerlijk Bloedbad , als van ons beleefd

is j wantdickmael laet de Heereonfc God doof ««»«•-

senerley Ongeluk tnnktndigtn.

Als
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Als hy fijne Oordeelen over een Land of Stad heeft Door c*,

begonnen van een -vernielenden Irand, of vaneen "el'e^.

vertpoefling door een onnntuerlijcke Stmtn-rvind , en , jjj'jj/ij1

evenwel op die Strafgeen bekeering volghd, foo maclmecr

pleeg hy wel, een tijd lang daerna, allerlcy (»trf«- als cenerlcy

dige Twiflen , Oneenigheden en Muyteryen den lofTen ongeluck

toom te geven ; welckedan dengemecnenStaetge- ^°^

lijck als t' onderfte boven keeren , en niet eer neer- '

gelegd worden , voor dat het Land tot £tnd.la.ua>en

toe in't bloed beeft gejlaen. Maer ick koom nu tot 't

geen my te verhalen ftond, te weten, tot den gedag-

ten Vogel-Krijg , en den daerop gevolgden afgrij/ltjc-

ken Zrand. By de genoemde Stad Corck (gelegen in 't Ecn ,gr°°te

Wefter-deel des Koningrijcks Yrlandjnt Landfchap ™£nn>| '^

A/«»/?fr) vergaderden fig in Wijn-maend des gedag- wcn plt '"

ten Jaers 1611. eengeweldighHejirvawSfrefHipe».

Dit flag van Vogelen is wel t'eenemael gefelligh ,

houdende fig door 't geheele Jaer by elckander , en

roet dicke hoopen uytvliegende ; foo dat infbnder-

heyd op haer paft 't gemeene Spreeckwoord : Vage- Vergaderen

Ittt van eenerley Vederen vliegen geerne t'famen : Maer jjfi'l r '

echter 'tgeendoemaelsgefchiedede, isgantfchte- tgS

gen haren Aert geweeft. Als defe Spreeuwen vier of con

vijf dagen aghter een fig malkander verfameld ,

<3och ondertuflchen figh oock in twee verftbeydettc

Heyren verdeeld hadden , 't eene van 't Ooften , 't an-

dere van 't Weften gekomen zijnde, foo heeft eynd- malkander.

lijck 't eene Ltger iïgh neergelaten aen d' Ooftzijdc

der Stad Corck ; 't ander' aen de Weftzijde. Daerna

fteldeden bey de de Deelen fig eenige maelen op foo-

danig een wijs in Orde ; maeckten in 'tvliegen fulc-

kcftreecken, en hielden fulcke gelederen, alsoffe

door de Monftering hadden gegaen , of voornemens

waren een SUg-orde. te vormen. Tot verfcheydene verdeelen.

tijden quamen 'er eenige varflche Hoopen aenvl ie- fig in twee

gen , fig in een goede fchicking by d'ander voegen- ^e'i

de;tot de hoogfte verwondering van alleMenfchen, fnCls

welcke Aenfchouwers van dit feldfaem Schouwftel ot(je>

ivarcn . Haer gekhrey was gantfch anders als na ge

woonte.
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, woonte. Met geen minder verwondering lag men

eihtfch an- datft fiSin ho°Pen verdeelden : Dataenbeydezij-

der ge- denzo.of3o.derhareuytvlogenjvan'tOoften en't

l'chrcy.als Weften t' {amen ftotendc , even als offë van haren

na gehoon- Veld-Overlten of kondfcbap waren uytgcfonden.Als-

tc ' ie digt by elckander quamen , hoorde men van haef

tcnlcldi&menongcivtiangefchrceHn>i ja'tlcheen, als

offe d' een tegcns d' ander hadden willen Difputeren

of T\viftredenenr Als die nu een tij d lang had ge-

duerd,ibo veriieeldederilè tig weer , en elckcn Hoop

begaf lig na 't Gcweft , daer hy van daen was geko-

Envetnjh- men Gcciuerencicdetijddert'famen-koomft deler

félJfame Vogelen , zijnde vijf offes dagen , heeft lïgh elck

dingen. Deel in ?.ijn byfonder Ltgtr gehouden. Die van 't

als tot een Ooiten fogten r.un Voediel inliaer Grenienj die

vooibeiey- van 't Weiten 'tfelve deigelijcks in de hare. Men

g kon noyt bemercken.dat een eenige Sfrteitrv uy t lijn

Leger in dat van d' andere was gevallen. Als nu bey-

de defe Heyren i\g vol bevonden , ibo heeft men op

den twaalfden der Wijn-maend , zijnde Saterdag,

's morgens ontrent ten 9. uyren.als de Son feer klaei?

fcheen , in btyde de Legers een feldiaem gefchrey ge-

Eyndlijtk hoord j 'twelck wel niet langdaerde j maerftracks

de'deleHey- daer °P hebben «g a'^e Vogelen gelijcklijck als in

ren op mal- een oogenblick van d' Aerde in de Lugt begeven, en

acn. zijn regens malkander aengekomen, metlulckeeri

•verfchncklijck geruyfch , dit d'Inwooncrs der Stad

Corck , met al u'aridere aenfchouwers , lig daer over

ontfettcden. Korts na dat defe Spreeuwen aen den

anderen waren geraeckt , {ag men , dat foo wel in dé

Stad , als buy ten op 't Veld en in de Wateren , een

groote menigte der felveruyf <fc lugtni beneden vie-

5en ten. Sommige waren de Weugelen gcbroocken 5 andere

Üevc 'h'f, ^e H*tfen > noch andere dé Beentn ; veele d' oogen uyt-

£f/»«cA<. Eenige hadden met hun Becken hare vyani

den in de borit of zijde gewond. Sy hervatteden den

5<«;Wdickmael , en vielen malkander meteen nieu

we kloekmoedigheyd niet in de Hayren, ffiaer in dé•«•aermccn Ytdam._ De menigte der Dotden, door dit GevegT:

ver*
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veroorfaeckt , was ontelbaer. DefeSw/Jduerdctot

den avond toej wanneer figh yederweer in fijne {Ja'

Wijck begaf ; 't eenc deel na 't Ooften, 't andere na 't blijven.

Weften. Óp den volgenden Sondag, zijndedeni3.

der gedagte Maend , liet tig niet eenen deler Voge

len ontrent de Stad f orck meer fien : maer verfchey- ,

dene reyfende Perfoonen van Suffolck (een Land- gJJ, j' JJ

fchap dightby IoWe« in Ettgelland) hebben tuflchcn u-ierdeen

's Gravenfnnd en Wnlu'igg'een feer vreemd en feld- dicrgdijckd

faem ^cruyfch in de lugt gehoord. Opwaerts tiende* V°j5el j}rii^

wierdcniè een »roote menigte Spreeuwen gewaer, i'o„dcn

dicieer hittig/?m/e», meteenKMej, of Raven, die

figh onder hner had begeven; want fy waren lbo

hoog in de lugt, dat men niet eygentlijk kon be

kennen, of 't een Raven , dan of 'teen ftratywa.s i

De geda?te Vogelen fetteden 't met een grootc on- _
,i-.i 11 t «11 Tot crootc
uuymigheyd tegen malkanderen aen ; ent elckens vcrwonde-

als de Legers te rugg' weken , of figh wat van een ringh des

begaven, om den Strijd te hervatten ,fag men oock Volcks i

t'elckens de Kr<tey of Raven in 't midden der vegten~

deSfreenven. D'aenfchouwers konden niet weten,

hoe veel doode en gewondede Vogelen ter aerden

vielen, vermits dit Ipel fig toedroeg in den avond-

ftond , als 't nu alreeds begon duyller te worden.

Daerenboven wierd dcfenSlag gehouden overeen Enaenge-

Bofch , wat verr' van haer afgelegen , en vol Boo- meijckt van

roen. Vericheydene Perfoonen in de Stad Londen ^loorVacr-

hebben op dien Sondagh dit Vogel-gcvegt gefien , en dige petfoo-

vrywillig figh aengeboden, de waerheyd deler Ge- nen.

fchiedenis meteen Eed te beveiligen. Maer ick keer

iny weer tot den Spreeuwen- Kamp by Corck in Yrland.

De volgende Maendagh lietenfe figh op nieuws ia

een groote menigte ter felver plaets vinden. DeSon,

fcheen even foo klaer alsopdevoorigeSaterdagh.

Sy verhieven figgelijklij k in de lugt , en vielen met De tweede

evê iodanig een woede en gefchrey op elkander aen, 'la? daer n»

als gefchied was op den meergedagtenSaterdagjioo " 'er„t!dlt

dat op deDaeckenderHuyfcn,indeStad,opd'Aerde ve°|,'t|!ët

en in de Wateren eenige duyfenden foo doode als

F f ge-
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Ttioieuwd, gewondede ter neer ploften. Men heeft haer in gro

ten getaele met fchuppen by een gefchrabt , in man

den gedaen, en weghgcdragen. In den laetften flag

by Corck wierd men gewaer een Havick , een Rat/e»

en een Kraey , welckc figh in dit Gevegt vermeng

den; doch ten laetften zijnfe alle drie , feerjam-

ïjrdegedag- merlijck verfchcurd, ter aerden gevallen. Ditalle»

ie stad is betuygd geworden van foo veel eerlijcke geloof-

Corck; en waerdiee Perfooncn , die alles met eyeeneroogen

Iteeu'ecft . •_, ° /. , • , • 5° i r b

een voorbe. «ebben gefien, dat niemand eenige reden heeft, om

duydingh de waerncyd defer faeck in 't alderminfte in twijftel

te trecken.Maer of 't eenerley Vogelen zijn geweeft,

wel cke in Yrltnd op Saterdag en Mandag , by Lon

den in EngtlUnd tuflchen beyde defe dagen , té we

ten op Sonditgh , tegens malkander hebben geftre-

den , kan van ons niet geweten worden. Natuer-

lijcker wijs fou't niet wel konnen gefchied zijn.we-

gens de groote Tuflchenwijdte van Corck tot Lon-

Vandcn den. Immers, óit Vogel'gevtgbt boven Corck is een

jammerlijc- vvonderlijck Voorteken van een jammerlijck ver-

«roledenP dwfgeweeft. Want op den laetften dag der Bloey-

ondcrKangh maend des Jaers ion. heeft de #f(rsonfeGo<f aen

defcrPlact». de gedaghte 5tadt opentlijck getoond, wat defe

Sfreeuat-kumf haer heeft voorbeduyd. E, Francifci

ScbaHbubneit ander tbeilpag. 691.

Sodanige Hoenu LEES-AERT, viel VROLYCK-AERT hier

Vogclgevcg- jn , noyt had ick gedaght , dat men u fou moeten

mcrcken' ^e^en onder 't getal der gene , welcke uyt de Voge

len wat willen voorfeggen , tegens 't Godlijck Ver

bod Deuter. xvi n. 10. n. Onder n fel niet gevonden

worden die of Vogel-gefchrey agt geeft , witnt al diefulkt

doet, isdenHeereeengromvel.

Als ten Wat anders is 't, antwoordede LEES-AERT, op

«n M.[ nï ro&l-&fil"'y (dus offoo gefteld , op dit ofdat Huys

kende ftraf- fittende, 's avonds of 's morgen krijflendc, e. f. T.)

fe Gods agt te geven , om daer uyt Voorfeggingen te macc-

ken van fekere toekomende verborgene dingen , en

watyemand affonderlijck voorgeluck ofongeluck

fil overkomen , op de wijsderTovcracrs, waer

Tl»
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Van hier gelproocken werd , gelijck blijckt uyt de u

* lamenvoeging der voorgaehdc en volgende woor- niet ftrijdt

den des gedaghten Texts : Gni.tr v,f'd niet gevonden '«gens '

»orden , die met Waerfeggeryen omgtet, een Guy-

chelaer, ofdie of, Vogelgdchrey^/f^, «,/Tove-

raer , o/(fn Befweerder die met Bcfoeeringen omziet ,

of die een waerfeggenden Geeft vraegd , ofeenüuy- Onder-

velskonftenaer, of die de doode\;r«g<i ; want al dié fcheyd , tuf-

Julcksdoct, isdenHeereeengromvel. Watanders,fegg' fchen voor-

ick, is'topFige/^f/'direjiagttegeven, om opeen fegg'nge»

toveragtige en bygelowige wijs verborgene toekoo- van v"bor-

™ '
mende dingen daer uyt te willen ontdecken en te oc

voarfeggen: En wat anders, als de HeereonfeGodde gcfchrey ,

Vogelen eenige ongctpoone Daden , genoegfaem buy-

ten bare» ^iert , laet verrigten , fulcks aen te merc-

ken als een faeck , waer door hy ons wil tvaerfcbau-

vin , dat fijne oordelen voor de deurzijn, inHieri

Vtry ons niet bekeeren. Wat anders is't uyt 't gefthrey Dcn-

of doen der Vogelen eenige byfondere faek van leven veragtigoof1

of dood, geluck ofongeluck , overwinning ofneerlaegb by$c\ov[ge

ineen aenflaende Slagh , te willen beduyden, na de u'')s.

wijs der Heydenen . En wat anders fbo een gantfch on

gewoon bedrijf der Vogelen als wy nu verhaeld heb

ben , alleen in 't gemeen aen te mercken als een Waer-

fehoitivingGodstotbekeerittgi of indien defelvc niet _ i _,

volgd , als'CenKoorioorfe vaneenigfchricklijckna- „" £OOM

kend Oordeel , fbnder evenwel affbnderlijck te wil- vogel-be-

len voorfeggen , wat het voor een Oordel zijnfal. drijven, ge-

Maerals'tnugekoomen is, daer uyt afte nemen, noegfaem

dat de Htm even dit Verderfdaer door heeft willen te&cns ha' .

te kennen geven. 'tEerfteisopfijn//ey^«/cfcofTo- -t" mee'n

veragtigh of overgeloovigh. 't Ander een nuttige , aen te mcr-

geoorlofde , ja een Céw/fe» (die , gelijck alle dingen ken,

hem ten goeden moeten dienen , figh oock van alle din

gen dient <«igoe<fe)betaemlijcke Waerneming; om

foodanige ganfch ongewooneen gelijck als boven-

gemeene faken aen te mercken tot fijne hekeeringb ,

en alibo ter eeren Gods : Ondertuflchen alles.foo wel

d'onfeylbare gewifhcyd der nakende ftraf, als de

l Ff z manier
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AU Godlij- manier der fel ver, t' eenemael (lellende aen de Cod-

ke Waer. Ujcfa jr0or/ïenigl>eyd. 'k Wil nu niet feggen. dat men

«envan'ni- Seen agtnecmdop 'tbloote gefchrey, maerop'tP«>-

kcndeStraf- ten-gert>oanlijck doen der Vogelen. Voor mijn deel,

fen , indien 'k. heb een beter vertrouwen van defe teergevoelige ;

wy ons me; welcke , kennende hare eygene en 's Vaderlands ge-

kckeeren. mcenefeerbooièSonden , op foodanigeoDgemee-

neen byfbnder-feldiameVogel-gevegten'thert voe

len flaen , d'overtuygingh vanhaerGewifleplaets

geven , endaeropgitïingmaken (doch metdege-

dagte befalingh en voorhoedfelen) dat 'er miflchien

een grooten toorn voor handen is; als van die hardnec-

kige en ftoute, welcke alles in de Wind flaen ; 't ff

uyt een ydele vermetenheyd , ofom dies te gerufter

in den loop harer fonden te mogen volharden. On-

Verklarine fe Uytleggersopde plaetsLevit. xix. zó. Gyfulief

der by^e. getn Vogcl-gejchrey aghtgeven , feggen : 't Hebreeun>fch

bragtc" waardeken beteeckend , niet alleen uyt de Vogelen , mutt

woorden fgek uyt alle anderen dingen yets aenmercken en tvaerne-

uyt Deiiter. me„ t tn door yde\e konü. yets'tgeenverborgenist'o-

en'Levit0' ftnbaren of tevoorfeggen. Soodanig tverd dit woord ooch

xix. 26. gebrbycktiKon. xxi.6. emCbron. xxxn 1.6. Hier

uyt blijckt dan , dat door 't Verbod van op Vogel-ge-

fchrey agt te geven , verftaen worden allerley Tover-

agtige enRygeloovigeNavorfchingenen Waerfeggeryen;

Hoedanig geenflins is de faeck waer van wy gefpro-

ken hebben 5 maer veel meer een ontfag voor God,

opd'overtuyging van ons Gewifle.

Tegenwer- Maer, hernam VROLYCK-AERT, foodanigebe-

pingdcrna- drijven der Vogelen hebben hare Natuerlijcke oorft-

oorfakcn6 ^en ' waerom ly foo met geheele Benden vliegen,

en dan wel aen 't Vegten geraken. Derhalven is 't

een groote dwaefheyd,fulcks te willen nemen voor

Voorboden van eenige aenftaende Straffen , of tee

kenen der Godlijcke Gramfchap over eenig Land of

Stad.

Kortlijck Hoedanigh , antwoordede LEES-AERT , dittie-

allc(V1 'Tn 'f me» geregeld en bepaeld moet zijn , is alreeds aen-

*""" y£ae" gewefen. 't Geen gy fegt van 't vlie^n by Benden, en
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dat fulcks ligtlijck een Gtvegt onder de Vogelen kan beant-

verooriaken.is waeragtig. Ondertuflchen evenwel woord,

kan men foo ligt geen natuurlijcke redenen fien van

de voorverhaelde ongemcene Vogel vergaderingh,

Legerneming, Gelederen-ftelling , Slag-ordening

en diergelijcke dingen met der felver omftandighe-

den. Daerenboven de Staert-Starren en andere Lugt- De Staert-

teecketien, gemeenlijck Comttcn genoemd , hebben Starren en

gewiflêlijck hare Naluerlijcke Oor/aken , maer laten " ~

daerom niet te zijn Voorteeckenen van fware Lïndt-

ftraffen , gelijck dickmael fulcksgefien is.

Even daerom, viel VROLYCK-AERT hierin , om

datfe NaluerlijckerTeijs \eroorfzeckt worden , f

konnenfe geen Voortekenen van eenig quacd noch aeti- oorfaken.

wijfing des Godlijcken Toorns zijn. Defe reden heb ick

voor drieof vier Jaren (te weten, ontrent een Jaer

voor dat de Franfche ons quamen belbecken) een ge

leerd Man hooren geven in een aenfienlijcke verga

deringh van eenige voorname Perfbonen , de Co-

meten , over ons Land verfchenen , niets met allen ,

agtende.

'tls (lietVnooM-AERT fig hooren) 'tWoord hier M«r Iiten

opvattende) nochgeleerd, noch Godfalig , foodanigÓmnïet *"

te Jpreecken. De Regenboog heeft Jêkerlijck fijn Ka-

tuerlijcke Oorfaken , niettemin isie een Teken van yet

goeds , te weten , dat de Wateren niet meer fullen

tot een Vloed lijn, om alle Vleefch te verderven,

Gen. xix. i 1.17. Konnen dan oock de Lugt-tekenen , Te zijn

fchoonfe hare Xatuerliicke oorfaecken hebben , niet Voo^?^B

. i i !• t i •• •, Vals iiaKtn-

een teecken en voorbeduydingh van yetqitacds zijn i ^c plagen,

Maer boven al is 't ongerijmd te feggen, datyets,

'twelck fijn Natuerlijcke oorfaken heeft, geenaen-

wijfing des Godlijcken toorns is. (Gelijck oock foo-

danig Iprecckt H.v.D.infijnBedtnckenoverCometcit

of Siaert-Starren, pag. 9.) Alle Land*flagen hebben

in 't gemeen hare Natnerlijcke oorfaken ; maerzijnft

daerom geen bewijfen vanGodsgramjcbap? Sie het je/Godlh'c-

tegendeel in Peft, *4erdbeving, e. f. v. De Staert- \,e gram.

Stctnttt hebben wel haere Natuerlijcke torftkt» , maer fchap.

F f 3 de
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deHeere doctfemetverfcbijncn, als wanneer hy ons

wil waerfchouwen.dat ons een fware ftraf genaekt,

en dat fijnen toorn aen 't branden is , om ons te doen

gevoelen , hoe bitter het fal vallen , hem verlaten

Diefulelu te hebben. Die dit ontkennen wil, behoefd men

ontkennen, maer alleen te fenden totdeLeermeeflresderDwafe,

bevegren de d- (roa„„fcejj VM j-ao veele Ettm>en. Ondertuflchen

|„,u"'5e is'tbeklaeglijck, dat foodanige lieden, infonder-

hcyd, heyd alsfe^fmfc zijn , den Duy vel foo een goeden

dienft kooraen te deen, om de Menfchen inbare

{brghloosheyd te doen voortvaren , de tekenen dei

Godlijcke gramfchapen de Voorboden der takendeftraf-

. fen in de Wind te flaen , en alfoo 't verderf figh te

doen haeften als met vleugelen eens Arends. Hoc

befig figh eenige hier in getoond , en (onwetens foo

En doen wy vertrouwen) de fwarteGeeft de hand hier in ge-

ondertul- boden hebben , konnen Gtffraken en openbarefchrif-

fchen dcn te„ „et Uygen , uytgekomen na den tijd van de leer

PUyde!i "" vreeflijcke over ons Vaderland gefiene Staen-flarren:

iienft , Even als ofmen oplettelijk daer op uit was geweeft,

om Jt Volck in de forgloofheydt te verftercken , en

haer den gitaden dagh verre te doen {lellen. Maer wel

haeft daer na heeft de Hem ons doen gevoelen , dat

hy defe Lugt-Tropheten niet te vergeefs tot ons fend;

en dat na defe drtygende Roede» wel harde flagett

volgen.

Tcjemvet- God nochtans, voer VROLYCK-AERT voort, ver-

PinS UJ'1 bied ons wel uytdrucklijkop de Come(f»agtte üaen,

Jtr. x. 2. jerem.x. j. Soofeyd de Heere; leerdden tveg der Heydc-

Mett niet , en ontfet u niet voor de Teekenen des Hemels ,

vijl jigb de Htydcnen daer voor ontfetten.

Kortüjck Hierwerd, feydeLEEs-AERT, gantfchlijk niet

bcancA oord, gefprooken van Cometenof onge&oonc Lugt-teeckenen,

maer van Son , Maen en Starren , welcke gewone re

kenen zijn , en van Godfelts foo genoemd werden

Gen. i. 14. ; doch die van de Heydenen tot Afgoden

E"t d"c°i° wicrden gemaeckt, haer toefchrijvende de regering

door Tcl<e- des Werelds.en willende uyt haren gewoonen loop

ijcn des He- toekomende verborgene Dingen worfeggenj waer

in



ud™' Schottw-Tooneel.

in dan oock de Joden hare navolgers waren ; gelijck me\s ver.

onfè Geleerde Uytleggers in hare YLant-teekening defè ftien werd.

plaets foodanig verklaren.en oock ten vollen blijckt

uyt de daer aen volgende woorden. Anderfins feghd

de Heere Cbriftus lelver, dat'er voor den laetften DeH.

dag Tetckenen fullen zijn in Son , Maen en Starren ; en Schrift ge-

beveeld ons, als dele dingen beginnen te gefchie- tuygd.

den , dat wy daer aght op moeten nemen

ZKCXXI. zf. 18. Jckfal, fegdGod, Wonderen geve»

in den Hemel boven , en Teeckenen af der berden bene

den. 'Bloed, enVyer , enRoock-dttmp. De Son fal Dat Tecc-

veranderd werden in duyfiernis (d'Ecclipfen hebben kenen en

echter oock hare natuerlijcke oorfaecken) en de ^e°n,derftncn

Maen in Bloed , eer de groote en doorlugtige dag dei 4" f^ca

Hieren koomd. *ift. n. 19. Joel n. jo. Wil nu voorgaen.

God foodanige Wnerfcbouivingen en Voor-teeckenen

doen komen voor degroote venroeflingb aller dingen;

waerom fou hy 't oock niet doen konnen als 't hem

geliefd (en d'ervarenheyd van foo veel Euwen DC gedurige

leerd ons , dat het hem geliefd) voor de byfondere erv"en-

veneocftingb van byfondere Landen enVolckeren?

Mogen , ja moeten wy op foodanige Teeckeitenzgt

nemen , ten opfigt van den dagh des algemeene Oor- heeft ge-

deels , waerom niet ontrent andere byfondere Oor- leerd.

deelen en Land-flagen Gods. Mogen wy, na de Les

Cbrifli , befluyten : Sulcke en fulcke Teeckenen begin

nen te gefchieden , derhatven degroote dagh der Voleyn-

diging is mei ligt na by j en daerom , Itet ick op mijnt

hoede ^ijn. W aerom oock niet : Sulcke en Sulcke Lugt-

teeckenen doet ons de Heere fien. Of defelve ifjn altijd

feer ftvare onbeylen gevolgd : En diterom , indien rvy Dat de

ons niet bekeeten , Jiaet ons wel ligt een ftvare Land- Sraert>ftcr-

flaeg te vertvagten. Defe redenen breng ick hier ^"^„"j1"

maer ter loops by. Inmijngroo/t Boomgaerdfahgy woonê*'''

volkomener konnen fien de wederlegging der Lugt-teec-

geene , welcke de Cometen gantfchelijck ontken- kenen

pen te zijn Voor-teeckenen en bedreygingen der aen-

ftaende ftraffen. Met eeneii fpreeck ick daer van

Ff 4



Voorboden oorfaecken , benoemingen, e. f. v. Waerbyickdan

en Herau- gevoegd heb een tarttelijcke Lijft van wonderlijckt

den zijn Stacrt-jlerren > en andere feldfame Lugt-teeckenen,

Onlie ïén nevens de d"" °P X<T0/£<fc «nhfjlen. Te gelijck

toonende , datmen feer weynige Hoofd-oorlogen uyt

de Hiflorien fal konnen aenwijien, voor welcke men

niet kan toonen , dat diergelijcke Herauden zijn voor-

gegaen. En datgelijck Gorfin't OudeTeflament lijn

Volck door de Prophetett d'aenftaende verwoe.lin-

Sonderdat- gen of andere onheylen l iet verkondigen, het hem

<e evenwel nu geliefd ons te waerfchouwen door defe Vreygh-

defdvevcr- ffMhm. Ondertuffchen evenwel moeten \vy ons

001 en' wagten , aen d'eens zijde , dat wy defo»»e/f»niet

te veel toefchrijven ; want de klvefvcrcken'tqiiaed

niet, maer alleen jy dreygen 't, uyt 't bevel Godf.

Aen d'andere zijde , dat wy ontrent de grootte , veel-

heyd , gedaente en vernre geen hygelovige Uytleggingen

komen te maecken, gelijckveele gewoon zijn te

doen. Eyndelijck oock , dat wy een volle noodweit-

, digheyd van een volgende plage daer uyt fouden vaft

ftellen , even als of fulcks onfeylbiterfoumoetenge-

fchieden. Op vernedering en verbetering leyd God

d e roede wel weer uyt de hand.

Waerfchou- lek bid u , fèyde deHeer'AoKL-AERT , verhael

w'"g'1 ons eens de bygelovige fefluyten van Ibmmige on

trent de Cometea , wijl ick tot noch toe niets daer

van hebgehoord.

Voor Bv- Defelve , antwoordede LEES-AERT , zijn feer

gelovige veel ; oock my niet al t'laem bekend. Evenwel fal

Uytleggm- ickeenigederfclveru vertoonen. Indien de Cameet

' C"' van 'l Ooften koomd , foo fou daer door beduyd

worden d'inbreuck eens vreemden Vyands. Staet hy

ftil , foo fou daer op volgen inwendigen Oortogh

en Oproer in 't Land : Welck Land , waer in hy Ay-

fonderlijcl{ pil wercken , werd aengewefen door

t Teeckett, waer in hy ftaet. Als een Hayrige Star een

ve1" Swaerd' Pijl .Bafuyn ofander Krijgs-gereedfchap

t™ Vetïei g^'jck fchijnd , foovoorfeggenfeonfeylbacrlijck

c. f. v. ' (een naeckenden Oorlpgh. Vergel ij ckfefighby een

Son,
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Son, en toondfè een vrolijckeglantfch, fbo moet'er

op volgen de geboorte van een groot Vorft; maer is

fe bleeck , en van een treurigeVerwe , de dood van

een Koningh of groot Prins. Ie fe met Bloed ge-

verwd , foo fal 't eynd bloedigh zijn. Vertoond de ™

Staert fig met vyerige ftralen , foo feggenfe dat het gc Ü>cyni~

Oorlog beteeckend. Met bleecke en Wateragtige , ge werden

foo fullen 'er oproeren en oneenigheden onder aengewelen,

't Volck ontftaen. Met fwart- bleecke, foo heeft-

men Acrdbevingen , Omkeeringen van Steden , en Genomen ,

«diere tijden te verwagten. Met een vermengde niet uyt

Doodverwe en veelvoudig verdeelde ftriemen , lbo d'ervaren-

fou de Peft komen woeden. Soo veel dagen als de „{«"i^™

Comeet ftaet , foo veel Jaren fou denOorlogduertn. g^bédde*'

Welcke uytleggingen niet gehaeld zijn uyt d'ervtt- vergelijc.

rtnbeyd , maer uyt een ingebeeldede 7ergelijcking van king. .

't een met 't ander.

Belangende 'tlaetfte , fcyde VROLYCK-AERT , Waerondet

<Je Comeet des Jaers \6 18. heeft geftaen jo.rfrfgf», en ooc'c 's>

even foo veel Jaren heeft den daer op volgenden

Vuyifchen Oorlog geduerd , gelijck aenmerckt de

Jefuit EriKhelius in fijne Hiflorien onfes tijds

't Geen ef»j komd te gefchieden , hernam LEES-

AEUT , kan geen algemeenen Regel maecken. Daer- VC°J y£e°°

enboven , de vierde fomeel in 't gedagte Jaer 1618. fouducren,

(want foo veel zijn'er ria den anderen verfcheenen) als de Co-

heeft niet alleen 3 o. maer 60. dagen geligt , volgens raeet dagen

de waerneming van beroemde Starre-kundige. ct'

Doch van dit alles fult gy een ordentlijck bevigt

konnen vinden in mijn meergedagte grooteBoom-

gterd -, wacr in oock werd aengewefen de meninge

van fommige, dat de Comtten fouden zijn altijd- Verfcheyde-

duertnde Ligchamen , gefchapen met d'andere Star- ne gevoe

len , dog ons niet verfchijnende , dan wanneerfe

ons na by komen , en weer onfigtbaer werdende ,

alslê afwijcken. Datfe zijn eengroeten hoop van

feer kleyne Planeet-ftarrekens ; welcke fig fomtijds

vereenigen,en dan figtbaer werden. Dat een Comttt

Fff . niet
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niet anders is als een TUneet , doch niet verbonden

aenecn byfondereHemel-ICreyts, gelijck d'andere

Planeten. Wederom , dat de Comtten werden t'laem-

gevoegd uyt een vyerige indelugtbefloteneftof ,

krijgende de gedaente van een Kloot. Als dan de

Stralen der Son daer op vallen , werden een deel der

felver te rug gefpeeld , waer van 't Kometifcbe hoofd

ontftaet ; doch 't andere deel breeckt ter zijden uyt,

waer van de Staert voortkomd. En noch meer als

twintigderley andere gevoelens ; met de korte aen*

merckingcn van fommige geleerde Mannen over

defèlve, 't zy tot beveftigiug , 't zy tot weerlegging.

Eer wy tot yet anders komen , fèydedeHeer

A DEL-AER T , moet ick u eerft noch met wat anders

ophouden. Stracks is gefproocken geworden van

een Bygelovige en Toveragtigc Waerncming des Ge-

fchreys en Plugtsdct Vogelen. Heb gy daer van niet

eenigc Voorbeelden , op dat wyoock hier in niet

fonder eenige Hiflorifche Gevalltn bleven ?

De Hcydenen, antwoerdede LEES-AERT, en onder

defelvedeRo»»e)i»e» , hebben gehad veelerley flag

van Waerfeggeryen door verfcheydene dingen j doch

de voornaemlte waeren , Voorleggingen te maecken

uyt 't befïgtigen van't Ingewand der geofferde Heeften.

Julius C<tfar kon tot tweemalen toe geen hert in

fijne Offerhande der Vogelen vinden ; waer op de

Wichelaer hem fèyde: Dat hem hier door een groot

ongeluck wierd gedreygd , 't welck niet fou uyt-

blij ven tot over den !ƒ. dag der Lentemaend. Even

op den felven is hy oock vermoord geworden,

Voorts, door 'l Lot-werpen, daer toe gebruyckende

feeckere Teeckenen van oude Letteren , weJckc

onder een wierden vermengeld door de handen van

een kleyn ICind, en alioo aen 't geluck overgegeven.

Uyt Droomen , maeckendenaedegelegenheydder

felver hare Uytleggingen en Voorfeggingen. Door

doodt Ligchamen , wanneerfe de verftorvene (in

fchijn) deden opkomen , en haer antwoord ge

ven op de vourgcfleldc Vragen ; gelijck deed

de
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de Toveres t' Endor i Samiul. xxvm. Gelijck

oock een doode (by Lucanum inpjnfefdc Boeck) voor-

feyde den fwaren Oorlog , genoemd de fhafalifcbe,

met desfelven uytkoomft. DoorFyer, agt nemen- DoorVyct

de op den Blixem en andere -vyerige ligchaem. Dit als Bhxem,

noemdenie Pyromantia : Gelijck dan Tttnnqv.il, Ge- c' ?<

malin des Koninghs Tarqiümi , eenvlammigeflrael

fiende draeyen om 't Hoofd van Servius Tullius , daer

uyt voorfeyde , dat hy Roomfcb Koning fbu worden.

Gottfriei Hiflorifche ChronicafoLSf. Door deLught, Alrman-

genoemd ^tëromantia , namentlijck , uyt 't vliegen ""•

der Vogelen, oock uyt Hagel , Storm en Onweer.

Door GeonMittia , dat is, uyt de Kloven , Bewe- Sfaumtia.

gingen en andere Toevallen der Blèrde. Door Ono-
mantia , of door Wijn. Door Cbiromantia , of 't be- '•'""" ""'"•

fightigen van de Tekenen der Handen en desfW- <*"•"'""'"•

hoofdts. Door aengeftoockene Wieroock , 'twelck

den naem draegd van Libanomantia. Uyt 't Ingewand L-'ba

•vanMenfcbcn; 't welck men geheten heeft .Jnthropo- ""'

mantia. Door een rat vol Water , voerende de bc- n

noemingh van Leconomantia. Uyt een Spiegel, of Leio

Kryftal , beteeckend werdende door de woorden tia.

CatopromMtiit en ChryHallomantia. Uyt Ringen ,
DaSyliomantia , en meer ander diergelijck (lagh van C*J°Pram"'-

Duyvelfche WaerfeggeryenenBedricgeryen.Infon- v>aailoman-

derheyd heeft ïn fwang gegaende Wacrfegginguyt tia.

't Ingewandt der offer-dieren , wanneerfe naerftigh

aenmercktendegefteltenis van'tHert, der Lever, Aw»/?'""»

der Darmen , en daer uyt toekomende dingen voor-

feyden. Dit noemde men ^mfficina: En dan oock

uyt 'tgefchrey en doen der Vogelen ; wclcke ma

nieren van Waerfeggcn wicrd geheeten ^ufpicia en u*«ffM* en

^uguriit.ftefe voorverkondiging uyt de Vogelen ge- /luzttr>*

fchiedede op driederley wijs. D'eer/?ewas, datfe

fagen op 't vliegen der Vogels. De tweede , op haer Voorfegging

Gefang en Gefchreeuw. Derfer^eophaerfpringen uytdeVo-

enhuppelen. Maer hoe fekerdefe haer Konft ging, Jj'c"e°

heeft genoeghfaem getoond eeneaMoffolantis, ecnwijs;

feer geleerd Man j die defelye , na 't verhael van Jo-
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ftfkus feer aerdigh befpottede. Als hy eens met ee-

nige dcfer Waerfeggers over weg trock.foo gebeur

den 't , datfe wat verr' van haer eert Vogel fagen fit

ten op den tack eens Booms. Stracks deden dege-

daghte Waerfeggers al 't Volck ftil ftaen , tot datfe

den felven aengemerckt , en daer uyt voorfegd fbu-

den hebben , hoedanig hare voorgenomcne Reys

fou gel ucken . Moflblanus dit hoorende , fpande on -

dertuflchen heymlijck fijnen Boog , en doorichoot

defen armen Vogel ; waer over de Waerfeggers ieer

bedroefd en vertoornd waren. Doch hy ieyde:

Wat raefd ghy lieden gelijckboofèDuyvelen, en

waerom treurd gy ? Wy zijn, antwoordede den

voornaemften onder defe , feer bedroefd, omdat

gy defen Vogel gedood heb , wijlhy ons voorfegd

fou hebben 't geen ons op onfen Togt fal bejegenen .

Hoe doch (voer Moffolanus uyt) fou hy u hebben

konnen te kennen geven 't geluck ofongeluck on-

fer Reys ; daer hy niet heeft konnen voorfien wat

hem felver fou gebeuren ; want anders had hy op

defe Tack niet koomen fitten,daer hy van my door-

fchooten is geworden. Tolydotus Firgilius van de Vin-

dersaller Konften, Soech i . cap. 14. f. 164. Maer dan

noch boven dien namenfèaght op andere bedrij ven

der Vogelen , en daer onder oock op 't ften der Hoen

deren.

Jck bid u , feyde de Heer AHEL-AERT , geef

ons. wat wijdloopiger een Voorbeeld of twee hier

van , om ons nader kennis te doen hebben van defe

bygeloovigeen toveragtige bedrijven.

Lightlijck , antwoordede LEES-AERT , kan ick

u hier mee gerieven. De 'S.omeynen waren gewoon,

wanneerfe ten oorlog trocken , altijd eenige Papen

en Waerfeggers met haer te voeren ; welcke onder

meer andere bygeloovige middelen , oock 't vol

gende gebruyckten , om toekoomende verborgene

dingen na te vorfchen. Sy onderhielden fcker flagh

van Hoenderen in een groote Kevie ; enals'eryet

gewightigs op handen was , ibo wierpenfc defelve

huc
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hare gewoone Spijs voor. Indienfe nu feer begeerig Uytjhet ee-

aen 't eten vielen , foo hieldenfè fulcks voor een ge- tcn dei

luckig Teken ; maer foofe 't voorgeworpen lieten Hoen<i"en'

leggen.en weer na de Kooy toeliepen.foö agtedeniê

dit een Voorbeduyding van ongeluck.

Waerlijck , vieldeHeerVROOM-AERT hierin, 't Geliefd

dhz.i]nbygeloovigeDv><tcfheden, ja Heydenfche Tover- ^.^ '°ïï~

agtigegnurvelen. Evenwel heeft het fomtijds de Htc- Uvtkóomft

re onfe God geliefd, d' ttytkoomfltehtengelijckvor- d'efcvoor-

mig zijn met de Voorfeggingh deler Wichelaers, tot icggingcn

een regtvaerdige ftrar deler heylloofe Menfchen ;

de Duyvel toelatende fijn wcrck te mogen drijven J

in en dntrentdefe Kinderen des ongeloofs, en der

ongehoorfaemheyd , in allekragt, en tekenen en

wonderen der leugenen in de gene die verlooren

gaen , en de liefde der waerheyd niet willen aen-

netnen.

De waer heyd hier van , vervolgde LEES-AERT, Voorbeeld

lal blijcken uyt'tgeen icknochtei'eggenheb. Als daerTanin

Claudius Tulcher , Roomfch Burgermecfter , in 't

Jaer derWereld 3 701 .met een goede Oorlogs- vloot

tegens de Canhaginenfen wierd gelbnden , foo nam

hy voor.de Vyanden ilag te leveren.Doch de gedag- Van jen

te Hoender-Tapen verkondigden hem, datdeVoge- Hanmfche»

len niet wilden eten , derhalven hy totdenftrijd Burgermee.

niet komen moeft. CUiidius, hier over vertoornd Jcr '^f'

werdende, feyde : Welatn , villtnfe niet •vreten, foo

tnogenfefttypen, en beval , dat men terftond de Korf

met Hoenderen in de Zeefou werpen. Elck was

hier over verfchrickt , behalven alleen Claudius;

die fijne fchepen inordefteldede, enopdeCariha-

gincnfen\os ging; dog fchandlijk verwonnen wierd, Tegens de

verlieftnde 117. Kielen , en by de zoooo. Mannen; ' "rt/iafi-

waer tegens fèer weynige van de Carlhagittenfen om "'"i'"-

't leven geraeckten. Polybiuslib.fy by GotifriedHifio-

rifche Cbronica pi. i 1 4. Sie, dit is gtvolgd of de verag-

ting der foorfegging.

Of gevolghd , ieyde VROOM-AERT , maer niet

fardoorveroorfiMckt. Duylenden van dingen volgen Bedcnkinjk

wei
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wel op eenige faeck.welke niet daer door ofter dier

oorfaeck gefchieden.

Indien wy , viel de Heer ADEL-AER T hier in!

't Vonnis na onfe HarfTenen foudeii vellen , foo be

hoorde immers defen Clatidiiis de zege gehad te heb-

Toorgcfleltj ben , wijl hy foo moedïglijck defè Vogel-jvaerfegge-

ry verwierp.Maer fie hier oock een fêldfam e Tegen-

flrijdigheyd. Moffolanus doorfchoot een Vogel, en

't ging hem wel. Claudius doet de Hoenderen ver-

drencken , en 'tgaet hem qualijck. Om defelve

faeks wil gaet het den eenen wel , den anderen qua

lijck.

Verfcheydentlijck , ftydc LEES- AERT , fbu men

hier op konnen antwoorden, 't Is Claudius qualijck

gegaen , tia dat hy de Hoenderen had doen dooden 5

maer niet, om dat hy die had doen dooden ; alhoc-

' wel oock hier in kan aengemerckt werden een daed

van ongeregtigheyd , wij l hy d'onnofele Vogelen deed

fterven buyten hare fchuld, om 't misdrijf van an

dere. Als eenige faeck gebeurd, foo moe t men niet

flracks befluyten , dat fulcks is gefchied om ofdoor

yets 'twclck voorgegaen is. Verders , d'oordeelen

Gods zijn een diepen afgrond. Sijn wegen zijn niet

als onfe wegen ; fijne gedagten niet als onfe gedag-

ten . Derhalven moeten wy van fijne daden niet von-

niflen na onfe mening , wat beft of niet beft gedaen

ware , ofhoe yets behoorde te gefchieden. Hy weet

waerom en ten wekken eynde hy alles doet. On-

dertuflchen blijft hy regtvaerdig in fijn' oordeelen,

en reyn in fijne Gerigten. Dit evenwel moet ick

feggen ; Dat men 't doen van Claudius geheel anders

kan aenmercken als gy hebt gedaen. Nadien hy

de Waerfeggcrs met hem omvoerde, fbo is blijcklijck

genoegh , dat hy in andere gelegentheden figh op

haer verliet. Indienfe hem oock de zege hadden

verkondigd, hy fou de Hoenderen geen leed gedaen,

maer deiè Wiflepginggeerne geboord en figh daer

Is «weeft °P vertrouwd hebben. Dat hy nu defe Vogelen in

hooi'heyd de Zee liet (bijten , was in hem een entkelt toofdatd

De wegen

Gods zijn

niet als on-

fc wegen.

Indedaed

des gcdagh-

ten Burger-

«iceftcrs .
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(in den Jode Moffblanus is 't gewceft een billijcke ver- tn'Gódlóóf-

imading door een rvtl-onderrigt gemoed , volgens de heyd.

Wet fijns Godsdienfts ) wijl fulcksgcfchiedeue door

een onbetaemlijckegntro/rta/», ftoute vtrmetenheyd ,

en tegtns (tju gemoed , als een ffeyden; met vcragtine

van 't geen hy, alhoewel valfchlijk , vooryetGo£

lijcks hield. Neem, dat een Roomfchgefinde 't Beeldt Ontrent het

vaneene fijner Heyligcnfloeg, in 't water wierp , beledigen

of verbrandede , uyt enckele Boosheyd , om dat V'1 Afg°-

het lij ne begeerte n iet te wil was geweeft, gelijck „ods'bed-

hy geloofd dat het had konnen doen ; gewiflelijck den Ion-"

hybegingheenfwarefo»de, wij l hy handelde te- nend'Afgo-

gcns fijn (alhoewel dwalend) Gewifle ; voorbedagt- denuienaers

lijck beledigende 't geenhy vooryet Godlijcks of Gods- '"

dienfligshoud; enalloodaerdoor, foo veel in hem

is, Godfelfs. Maer indien hy dit ontrent fijne Beel-

den deed met een beter onderrigt gemoed , en uyt een

goeden yver, otnA'^tfyoderytuegtcritymen, foo fou

dit geen Sonde , maer een Dengd-daedin hem zijn.

Dickmael hebben in 'tfteydendom foodanige Afgo

den veragbters (wélckefë doch voor Goden hielden) Sijndedaer

fware ftraffen moeten lijden, wijlfe even daer j," 9°f'oos'

in Godloos waren , en God felver daer in beledigden , doènaen"

datfe booflijck fmadighden 't geeniè voorGod hiel- geenfc voor

den. Die yemand om 't leven brengd, meenende Godhou-

dat het den Kaningh is , alhoewel hy (igh bedriegd , tlen-

is niet minder Godloos en een Koningmoorder , als of

hy de Vorft felfs had van kant geholpen. Wanneer

één Boofwight yemand beledighd , dien hy waend

den Koning te zijn, fchoonhy 't niet is, ibofalde

Koningb fulcks gewiflelijck houden voor een hoon

aenhein gedaen, want dit was de meeningh des Gelijlenif-

Boofdoeners ; en derhalven hem oock ftraflen , als fen:

begaen hebbende Mifdaed van gequetfle Majefleyt.

't Verbreken der ^fgods-beelden is wel goed : Maer

ondertuflchen kan men 't goede qmtlijck doen. De

befte Deugd is eenftvare fonde, als'toogmerckqutted

ii, waerom men defelve doet. Doe Brenitus , den voorbeeld

Ovcrftcn der Galliërs , ontrent 't Jacr der wereldt van een acn.

3670-
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3670. (naeenigevoorgaende overwinningen) den

Slagh ia Jf.tolien verloor, wierd hy daerovcrfbo

grimmig , dat hy voornam de Goden felver te bcoot-

fijgw.Hy doorliep en verwoeftede Theffalien en Grit-

kenland ; trock reght toe regt aen na den bovenma

ten rijcken Tempel van ^ifolh K Delfhos, en be-

floot, den fel ven uyt te pionderen, om hem aen de

Goden te wreecken. Doch 't misluckte hem {chand-

lijck. Want de Procenfers Qocgen veele der fijne

dood. Voorts : daer quam over haer een feerver-

fchricklijcken Hagel , met Donder en Blixem. Daer

fefchiedede een Aerdbevingh. Een ftuck van den

ergh OlympM viel op defe Galliërs , foo datfè jam-

merlijck verftrooyd wierden , en 't pionderen ver

gaten. liwJHHi felverquaminfoodanigeenanghft,

dat hy figh doorftack. Die dit quaed noch on tkoo-

men waren , wierden in 't te rugge keerengefa-

mentlijck van de Volckeren Vardaniom 't leven ge-

bragt. Gottfried Hiftorifche Chronica fol. 107. In 't

tweede Boeck mijner vertaelde en by een vergader

de Curieufe *4enmerckingen der byfouderflt Ooft en Weft-

Jndifche vertvonders-ifaerdi^e dingen werd wijdlo-

piger verhaeld degefchiedeniseensKeyfersin Chi

na , die , Godlooflijck den Hemel willende trotfen,

facken . met rood Jap vervuld , hoog in de lugt deed

op hangen, en met pijlen daer nafchieten, waer uyt

dan roode druppelen op d'aerde neervielenjom hier

door 't Volck een waen in te prentcn,dat hy God.of

deHemelfcheGeeftengedood.oftenminftcndood-

lijck gewond had. Doch haeft daer na heeft den

Hemel defen ^fgrijflijcken Dtvaes gev onden.en hem

door den Blixem ellendig dood geflagen. £. Fran-

cifci Ooflund Wefi-Indifche Luft-gartenfol. 915-. Doch

ick wende my weer tot de Toveragtige Voorfeggingt»

uyt 't Bedrijf der Hoenderen. Terwijl de K.eyfer

Valens t' ^ntiochien was , kregen eenige Toveraers

(onder welcke oock waren Jamblichus , Libavins

en Maximus) groote luft , om te weten , wie na den

genoemden Keyfcr de Kroon ia 'c Ooftcn löu dra

gen;



gen ; en rigteden derhalven hare Toveryen dufda-

nightoe. Al de Lttteren van 't A B C. fchrevcnfe in

een ronde kringh op d'Aerde, en leyden op tlckt vaneenigc

Lettereen Garften- Koorn. Daer na lietenfceenen van Garrtcn-

haer op fèkere wijs ktftvotrnen Haen binnen komen , kootnco.

en in den gedagtcn ómkring loopen ; die al de GTA-

ncnnpat , behalven alleen de gene, welcke op de-

fc i'ier Letteren lagen , 0 E O A dat is Th'EOD. Doe

v/iftenfe even-foo vcelalstevooren . wijl'ér veele

namen y.ijn , dicmetTheaJ. beginnen. DcKeyfèr

vertoornde fighfoodanig hier over, dat hy al defc

Duyvcb- Konftenacrs gevangen deed fetten , en daer Om tc ,xee.

na om 't leven brengen. Macr hier by is 't nocii tcuuat

niet gebleven. J'alm was van een arghwanendcn vooreen

engrimmigen Aert; derhalven liet hy al de gene, 've^„,"ae

wekkers namen in et Theod. bcgonden, als Theodo- rjgccrcn.

pus, Theodorus, Tbeoduluse. {. v. by de Kop vatten,

en een. groot deel der felveronfchuldig 't leven be

nemen. Evenwel heeft defen bloedhond den regh-

ten Man niet getroffen, vermits doch Thccdoffusna.

hem in 't Osjies: heeft geregeerd.

Siedaer, lèydeVROoM-AEUT, de lifticheyden Aenmcrc.

boosheyd des Duyveh; fijne Oienaers alioo door lo'olhéy'd en

fijne roerfe°gingen op een glad fjfettende ; en haer boosheyd

haren loon doende bekomen. Te gclijck oock door des Duyvsls.

foodanig een bedrieglijke achterhouding veroorlaken-

de, datveeleom'tleven wierden gebraght. Maer

aen d'andere fijde bemerckt men hier oock uyt de

goedertierne bea>aringh des Hecnn onfès Gods , die ,

na fijne Heylige Voorfienigheyd , onderfooveele

Theod. den reghten Theodofius heeft weten te behoe

den , en hem te brengen tot de hem voorgefchickte

Kroon. Maer geef ons nu oock eenig bcrigt , hoe-

danigh de Duyvel fijne Watrftggeryen of Guygchelery-

en' noch hedenfdaeghs oeffend onder d' Indiaenfche

Heydetten. ~*

't Sou ons al te veel tijds weghnemen , antwoor- v>'aerreggsrs

dede LEES-AERT , indien ick in defe Stot my inliet, ïu Jaf»n-

Echter lal ick u een weynigh dier van ftggcn. In

G g . 7<i/"i»
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Japan vind men feker flaghvan Waerfeggers, ge

noemd J' anambtixos , van welcke de Lieden ibeken

te weten , waer hare verloorne of geftolenc iaecken

gebleven zijn. Defe ftelllen een kleyncn longen

voor haer , in wien de Duyvel vaert , na dat hy door

fckcre woorden is befwooren geworden ; en dan

uyt dien belètenen Jongen al de gedane Vragen be

antwoord. De gebceden deler Waerfeggers aghten

de verblinde Japanners leer hoog , en koopen naren

Zegen, of Vloeck, met groot geld aen figh. De

gene welcke figh in defe Orde willen begeven, riioe-

ten haren Proef- tijd uytftaen , eer men haer in de-

lelvc aenneemd. Twee of drie duyfend deler Ge-

fcllengaen metelckanderopeenfeer hoogen Berg,

en bl i j ven daer over de ticftig dagen lang, onder den

naem van Boctdoeners of Leed-dragen. Sy pijnigen

en kaftijden haer ligchamenop't wreedfte; want

deDuyvel heeft ook fijne Martelaers.Ondertuflchen

verfchijud hacr de boofè Geeft in mcnigerley ge-

daenten. Den tijd defer Tugtigïng ten eynde gelo

pen zijnde, foo werdenfe (als njametdeLauwer-

Kroon verqierd) gelijck als in d'orde ingekleed ,

door middel van eenige witte wollene Lapjens,

welcke men haer aen den Hals hangd , en een fwart

Hoedekcn , 't welck nauwlijcks den Hoofd- Schedel

kan bedecken. Met defe fmuck , en dit Ordens-tcc-

fcen wandelenle dan door gantich Jufatt , en bieden

over al 't Volck hare gedienflige hulp aen , om vef-

borgene laken t'ontdeckcn. Oock makenfe hare te

genwoordigheid in de Steden bekend door 'tflaen op

een Becken . Ludovicus Frojus in Epifl. ad Socioi by E-

rafmum Francifcum , *4ufalandifchcr Volker Sitttnfpieztl

jol. 6 1. D' Inwooners van FirginU gaen even foo

geerne tot de Waerfeggers ; welcke in 't gemeen

feerfeldfameenonnatuerlijcke gebeerden voeren';

ook met de boofe Geeften groote gemeenfchap hou

den, van welcke fyveelerley dingen te weten koo-

men. Dele laten haer Hoofd over al befcheeren , be-

ialvcn alleen 'c voorfte deel. Boren 't eene Oorlit

ecn
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een daer aen gehegtede fwarte Vogel , als zijnde

't Teken harer Konft. 5y gaen gariticn naeckt , be-

lialren datfe alleen de khaemtebedecken met eend

van den Gordel afhangende Huyd. Aen hare fijde'

hangd een groote Tafch. D'lnwooners geven haer

ecrr-feer groot geloof, wijl hare woorden dickmad

waeragtig werden bevonden. Noyt fullende Ko

ningen van florUd teVeldtrecken, fbnderraedvra-

ging aen defè Toveraers. Hier van werd een Voor

beeld bygebragt in de raysbefchrijving des FraufcheH

Overften Laudonniers na flordia ; te weten : Als Ko* Koning Ou-

mngÖMtnn roet lijn Krijghsheyr was genaderd de tin» vratglid

Grenlèn fijns Vyands , genoemd Saiuriomt , heeft 'cu w acr'

hy tot hem geroepen een Toveraer, oud over de

1 10. Jaren, en begeerde van hem te weten ,den ilact,

fterckte en andere gelegentheden fijns Tegenftre-

vers. De Waerfegger heeft t hier op in 't midden

des Heyrs een Placts voor hem afgefbnderd, en tot

defe fchoone handeling geeyfcht deSchild des Fratt-

fchen Lietilenanis (die van den gedaghten Oyerft?n gchthcydt

Landonnier [met 2 ƒ. Soldaten was gefonden ten by- van de majt

ftand van Outina) welckehy opd'aerdeneerleyde, fiins vy-

en daer rondom maeckteeenCirckcl van vijf voeten aiH's'

wijdte, nevens eenige Letteren en Teken-beelden.

Dit gcdacn zijnde . knielde hy op den Schild neer»

foo dat nergens eenig deel fijns Ligchaems'tblooté

Aerdrijck raeckte ; brommelende eenige woorden ,

fh bedreef foodanige gebeerden , als of hy in eert

ernftig Gebed waregeweeft.Alsditontrent't vierde

deel eens uyrs had geduerd , veranderde hy in ge-

daeate foo gantfch verfchricklijck , dat hy geen

menlch meer geleeck. Sij neleden wierden foo t'ee- Onnatuet-.

neraael onnatuerlijckgereckt.verdraeydengintfch }^„jj^"ctt

en herwaerts getrocken , dat men de Beenderen •Vcrfchrick-

hoorde kraecken en uyt elkander gaen ; om nu te lijckege-

fwijgèn van andere feerfeldfameGuychelryen. Na ftaltc decfiw

<Jit alles kreegh hy fijne voorige gedaente en verwe Ouyvel-

wecr ; doch bevond figh gantfch afgemat , en ge- Dlcna"'-

jijck als verfchrickt. Eyndlijk gingh hy uyt den r

GS » Tover»
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466 fchin|,h (.JYOOt fJljtOrtJcb werpingh.

Navor-

fchin|,h

Tover-kreytz ; betoonende den Koning Eerbiedig-

heyd , en ontdeckte hem , hoe fterck fijne Vyanden

waren , dcfgelijcks aen'welckeplaets fy hem ver-

wagteden. Derde Schipvaerd der Francoijen na Flori-

dit, by Era/mum Francifcumibid.fol. 61. en ?8o. De

Chinefen onderfoecken haer toekomende gek'.ck of

ongcluck in eene aen te vangene fierk op een leld-

fame wijs door Lot -werping. WillenfeeenigeReys

aennemen, Soon of Dochter uythouwlijcken, of

yets anders ter hand vatten , waer van d'uytgangh

twijffelagtigis, lbo moeteerft't totgevraegd zijn.

Sy hebben twee ftuckjens houts , twee halve Noten

gelijck , op é'eene fijde rond , op d'andere plat , met

eenfuyveredraedt'famengebonden.Defe werpcnfe

voor haer ^ifgods-bteld,foo hacftfe eenige facck wil

len aenvangen : Doch eerft biddenfe 'tgedaghtc

Beeld met groote Ceremoniën , en vriendlijcke woor

den om een goed gel udc ; belovende 't felve goede

Spijfen , een Altaer-cieraed, ofeenig koftlijck ding.

Koomt nu na 't Lot-werpen 'tplatte deel boven te leg

gen , of valt het eene opdeplatte, 'tanderop de

ronde fijde, foo houdenle fulcks voor een quaed te

ken ; keeren figh na den stfaod ; fchelden hem voor

een hond en boofwigt; flaen hem oock wel dapper.

Alsfè hem nu genoag gelafterd hebben , foo vleyen-

fe hem weer met fchoone woorden ; bidden om

wclgcluckcn vergifnis, beloven hem noch meer geichencken als

wli> tevooren, en werpen andermael 't Lot. Valt het

dan wel , foo prijfenfe hem ; maer misluckt het op

nieuws , foo moet hy weer aenhouden , gelijck

voor henen. Wanneer in faken van gewigt 'tgun-

ftigeLotaltelangaghterblijft , {bowerpenfehare

Goden ter aerden , tredenfc met voeten , of fmijten-

fbin'tVyer, en latenieeen weynig branden ; foo

lang tot dat de Twee Houtjens met 'tronde deel bo-

venwaerts vallen. Waer op fy meenen , dat haer
eerij i . . r ' .. . . , ,

van haer ge- voornemen een geluckigen voortgang fal hebben.

flagcn. " Als nu'tlfl/aldusnaharenwenfchisuytge'vallen,

fbo bereydenfè koftl ij cke Maeltijden voor hare Go-

5eldfame

nunicr dct

Chinefen,

Om haer

aenftaende

geluck of

ongeluck ie

onjetfoec-

keo

Boor Lot-

\verpingh.

Als 'r niet

Soo ft-crdcn

i
den deerlijk
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den ; vereeren hacr met Lof-liederen ; offeren haer

Hoenderen , Endvogelen , en een Swij ns kop , met

groen Kruyd gebraden; nevens een groote Kan met

Wijn. Mtndoifl fan. i. Hijlor. Sin.lib.z. cap.+.cr

'MajfeJKs Kb. 6. Hi[l. Iitdic.p^jo.byErafmumFran-

cifcitm ibid. jol. io8j. lek magh voor dit maelmy

met defe lieylloolè beufelingen niet langer be-

moeyen.

-Wyfulleir, feydedeHeer ADEL-AERT , hier na \Vcderkee-

wel weer gelegenthcyd vinden , om van defe Stof

verder te ipreken. Nu wenfchte ick wel, dat gy ons t

noch eenige Voorbeelden gaeft van Vogel-ge-

veght , waer op naderhand yets byfonders is ge-

volghd.

Uytveele, antwoordede LEES- AERT,fal ick maer Strijd van

eenige weynige verhalen. In dien feer verbitterden *e're^.aven*

Oorlogh der Vtuaiituen tegens de Genuefen in 't Jaer vioot der

Chrijii I343> quamen eens over de Vloofeen groo- \enititaen ;

ten hoop Havens vliegen , malkander bijtende en

verfchcurende met een feer groot gerught . 't 'Bloed

druffelde met menighte van boven neer reght op de ' '

Schepen der Venttianen. Korts daer nageichiedede

,den bloedigen Zeeflagh tufichen haer en de Gtnue- Gïve?ttuf-

fen ; in welcken de laetitgenoemde een fware Neer- [-„hen een

laeg leden, Lycojihenes von Wunder-wercken Gottes gtoote mae-

fil. 4*7. Sekereri/cA had fijn Neft gemaeckt op een nigte Vale-

Rots, en aldaerfijneyerenuytgebroed. Doe qua- ken en R*"

men een deel Ravens, welckede'jongeuyt't Neft vens '

Wierpen, en defelve opaten. De Harders, doemaels

op 't Veld zijnde, fagendatdegedagteoude Valck

feer verfchrickt de vlugt nam Maer 's anderen daegs

quamen een groote menighte Kc/cfc»uyt 't Noor- Waer op ge-

den ; waer tegens de Ravens figh in 't Suy den ver-

famelden , even als of 't Menfclien waren geweeft ,

welckefigh tot een Geveght in Slag-ordening ftel-

deden, 't Quam tot een feilen Strijd ; waer in nu de

Valchen , dan de Ravens d'overhand hadden , totdat

eyndlijck d' eerftgenoemde de plaets behielden , en

by na al de £<«>«»* om 't leven bragten. Ter felver

Gg J. tijd
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tijd waren'er twee Faufen , en 't Liyckfe Biftatn had

«JPM Bifchoppen, werdende veder vaneen byfondc-

ren Paus begunftigd en geholpen- Tuflchen beyde

de Deelen quam 't tot een Slag ,in wekken Bifchop

Tuflchen Johitnnes wierd gedempt , na dat weerüjds meer

twee Bi- als 30000. Mannen op de plaets waren dood geble-

ichoppen vetj. Dit gebeurde in 't Jaer i 391. Idem LycoftheKcs

yan Lajir^. ^/.^jp. In 't Jaer 1461. vieIinD«y(/2«»<ieen hevig

Geveght voor tuflchendeXrtfej'twen Kieckcr.dieven.

D'eerfte bleven Meefter , en verfcheurden vcele der

andere. Dacr op volghde ter ïêlver plaets een fcer

Geveght in fwaren Oorlog. Even een diergelijck rogel-gevegt

"D"«\Ch'a&* geurde "'n Tiwc/entuflchen de Ravens en Kneytn,

Kraeyen en ^o''15 voor den Inval der Scijiiers in dit Geweft,

Kieckendie- Twee dagen voor de Neerlagh der frenetitntn, ge-

teijj . leden van de Turcken , vogten de Havens in de Lugt

tegens malkander , lbo dat'erveelc op de Schepen

dood neer vielen, 't Selvefaghmen oock in Franck-

rijck tuffchen d' Exters en andere Tonelen , eerd'£n-

gclfche van de franfche geflagen wierden. Riddert

JM!»*» én'"' ÜMtigc Tijtkorterpag.^66. In 't Jaer 1^87. quameo

Fmachijcki *n (-ro'"'en een groote menigte van Ganfett en Etidt-

vogden vliegen , welcke in 't water neervielen, en

fbo geweldig tegen malkander vogten , dat «r vee-

Ic honderden dood bleven ; die van de Bo'eren opge

nomen , en voor goeden Buyt na Huysgedragen

InCrnatien wierden. In 't felve Jaer wierden even terielvcr

•nteTro^- plaets veele Turcken verflagen, idem Ridderits pag.

paiunStlt- ^gj. In't Jfaer i6^y. vertoonden iigh bydeSta*

f** •> "Troppau in Sileften een groote menigte van Kmeyen in

s de Lugt, die foodanigh een Strijd tegens elkander

aenvingen , dat de Boeren gcheele Sacken vol met

neergevallcne Vogelen binnen de gedagteStad brag-

Met'tgecn ten. In'tvolgende laer 1616. wierd deie Plaets van

daer op ge,- 't Deenfcbe Krijgsvoïck bemaghtighd.en daer na in't

volgdis. Jaerifiiy.van de KeyferfthcvjccT ingenomen. Zeileri

Handbuchs ander theilpttg. 5-48 . Maer 't ial tijdt zijn,

pm nu oock te verhalen , wat gevolgd is op 't voor-

ycrliaeld?iienmercklijck Spreemfgfve^t in filand.

Air



Alhfoewel, feydedeHeer ADEL-AERT , detuf- Vervolgd

fchen-ingeworpene faecken my aengenaem zijn van'tvo-

géweeft , foo heb ick echter groot verlangen ge- f^f,"2' 'n

had, datgy hier toefoud komen ; en falderhalven

mijn ooren ten vollen geopend houden voor de ver

vulling der gedagte Voorbeduydi'ng.

. De gemelde Stad Corck, voer LIES-AERT voort , Gelegent-

neemd haren acn rang aen de zijde eens Bergs, die lleyd van df

allenxen neerloopt na een lange en brecde Srraet der S c""*'

Stad. By den Ingang is een Slot, genoemd Scbandon

Caftele ; en ontrent tegens over 't felve een Kerck ,

gebouwd van Steenen , hebbende den aert vaa

Marmer; welcke in dit Geweft overvloedig te vin

den zijn. Veele Huyfen der Stad zijn van de lelve j7"^™.^

Steenen opgerigt, en met Leyen gedeckt; Doch eeif<*rooie

't grootfte deel alleen van Hout , de Mueren van menigte

Leem, de Daecken van Ried. DeBlocymaenddes fwarte

Jaers iózi. (zijnde anders d'aengenaemfte en lief- Wekken

lijckfteonderaldeMaenden)nam lijn aflchcydop pj^t,jC

foo een verfchrickelijcke wijs , dat yet diergelijcks

nauwlijcks meer gehoord ofgeflen was geworden .

in eenige Eeuw of Landfchap , foo lang de Wereld

gcftaen heeft. De Steden Sodoma en Gomorra zijn \velcke een

niet plotfelijcker noch afgrijflijcker door 't van den fecrvrecl-

Htmel regenende Vyer verdelgd geworden, als wel l

defe Stad Corck vemoeft wierd op den laetften dag ,

der gemelde Bloeymand. Want op den felven

(zijnde Vrydagh , 's middags tuflbhen elfen twaelf verooruec*

uyren) vergaderden fig de Wolcken met menigten kc".

over defe Plaets , veroorfaekende foodanig een

duyfternis in de Huyfen, dat de menfchen fig dacr

over hev.ig ontfetteden. Defe Wolcken fchenen Tot {&£&

als monfteringen te houden , en als met Troupen nae van alle iii-

de Stad af te dalen. Terwijl nu al d'Inwooners wooncrs.

gantfch verwonderd en verbaefdftondenoverd'on-

^emeene duyfternis , hoordenfè orivoorfiens een

leervreflijckenDowiiw/?^, en fagen tcgelijck een

geweldigen Mxem , vergefelfchapt van Vyervlam-

mtn , vyt de Wojcken op de Stad neervallen aen Verfcluick-

G g-^, d'Ooft-



lijcken d'Ooftzijde, zijnde 't hoogfte deel der felvfr. Even

Dondcrfiig daer, faeï je Spreeuwen haren Krijg hadderi begon-

' f n dood uyt de Lugt waren neergevallen ,

uytin verfchricklijcke Vlam

men. D'Inwoonersder Weftzijde, zijnde 't laegfte

gedeelte, fulcks fiende , liepen in aller haeft na den

brand toe. Maer nauwlijcks waerenle ter halver

weg gekomen , als fe agter haer een erbarmlijck

feklag vernamen , wijldegedagte Weftzijde even

efgclijcksinbrand ftond. Terwijlfenu metgroote

verbacidhcyd iig tuflchcn defe wee Vytreit bevon

den , niet wetende watle ter hand fouden nemen ,

foo begon de Vlam even op defelve wijs te woeden

tuflchcn de Huyfen , midden op de Straten. Sy had

den wel overvloed van Water, doch konden echter

'tVyerniet bluflchen, wijl alles foo gantfch fr.el

aenging , dat den toeloop veel te laet quam. Oock

kon niemand de brandende gebouwen regtgenacc-

ken , wegens d'onmatige hitte. De Burgers , be-

merckende dat al hare vlijt te vergeefs was j dat

oock veele , wclcke fig hadden gewaegd , om hare

Goederen, Vrouwen en Kinderen te redden, ver

brand waren, beflooten, om haer fel ven te ver-

fèeckeren , uyt de Stad te vlieden nacendigtdaer

ontrent gelegen Eylandje. Eenige ontquamen noch

de dood door dit middel : Maerdie in de Stad waren

gcbleren , wierden aen alle kanten van 't Vyer fbo-

danig omringd , en foo benauwd , datie nergens

henen konden, fonder in 't uyterftc gevaertc val

len. Tot haren Toevlugt waren haer noch alleen de

Kercken overig; zijnde drie in getal ; dievolrncn-

~Op een noyt fchen liepen : Welcke niet anders deden, alsfugten

Biceigc- en weeklagtenuytftortcn. Al defe Kercken waren

hoorde met Lcyen gedeckt , en lïadden fecr dicke Mueren.

W1I'? Evenwel konden de Lieden fig in defelve niet ver-

fccckerd houden , macr verwagteden yeder oogen-

Sondcrdat bliek niet anders, als defgelijcks aengeftoockeri te

mcUflï Vyer *u"en wor^cn- Uytdcfelvekondenfcniet loopen ,

wijl 't Vy& aen alle zijden feer afgrljflijck woeden-
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de; en daer binnen wierd niet anders gehoord, als op eenigei*

eenerbarmlijqkgefchrey. Yeder vond fig op 't uy- ley minitr

terfte hier benauwd; niet flegts van fijn eygene vrees

alleen voer lig {elven , maer oock van die desgehee-

len hoops in 't gemeen. De Huyfen.rond om de

Kercken ftonden in-vollen brand. Op elck géfigt

der opgaende Vlammen verhief fig dit angftigge-

roep : Nw brand oock de Ktuk '. Nu it 't met onsgefa-

nientlijck^tdaen'. Dit was dien beklaegïijcken ftaet Se« dien

der geener, welcke fig hier binnen hadden bege. mcn

ven. Maerd'andere, die op de Straten waren ge- fchenin

bleven ('tzy darfe door ligchaemlijcke iwackheyd defePlaeti.

niet konden voortkomen ;~ of jonge Kinderen .

welcke door gebreck van verftand niet voorhaer

konden fien ; of de foodanigc die haere Vrouwen ,

Kinderenen Goederen meer bemindeden als haer •

felven; of die fig in geen beflootene plaets derfden Welcke als

wagen) leden een erbarmlijck verderf ; en veele 'necn,

honderden der ièlver wierden door 't Vyer ver- °°|^lick

teerd. D'Overige , welcke in de Velden , of in kanttn rao

't naeftgclegene Eylandje waren gevloden , om de vlam-

haer leven te redden , bevonden Cg in een gantfch men om-

ellendigen ftand. Sy fagen hare Stad in een volle "nghd i

vlam ftaen, en wendeden haere bctraende oogen zl)n e>

nu hier dan gintfch ; betragtende , op welcke plaets

nochfookorts te vooren hare Huyfen hadden ge-

ftaen ; waerfe haere Vrouwen , Kinderen , Sufters,

Broeders , Vaders , Moeders en Goederen hadden

gelaten; welcke nu gefamenrlijck waren omgeko- Nergens

men , of immers noch ellendigh fweefden in 't uyt- li^cn

terfte gevaer haers jammerlijken ondergangs.Haren Jï\e5en-C

angft wierd noch vergroot door 't gehoor van de

hertbreeckende weeklagten der geene , die noch

binnen de Stad waren ; 't welckhaer deed gelooven

dat niemand de Vlam foukonnen ontkomen. Yeder s°° dït wn

hield nu voor t'eenemael gewis , datditwasd'al-l'^g^"

dertreurigfte vervulling van 't geen de Spreeuwen- fefvcr vet-

frijd had voorbcduyd.tot het gantfchc verderf defer brandcdcn.

fecr rijck-gcweeft zijnde Stad. Erafmi Funcifci ^

• - G^- Schim-
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Schaubuhnen ander theil fag. 696. Sie daer nu: Even

in 'i felve Gcn>efl , daer 't Snavel en Klauwen-gevegt

der Vogelen cerft aengingb , namentlijck aen d' Oojt*

yijde defer Plaets , heefc oock den Hemel defelve eerfl

door Vondervlammen aengefloocken. En gelijck de

Spreeuwen in haren ftrijd feer grimmig voortvoeren,

foo dat haren toorn niet kon geflild worden, even

alfoo oock is defen Brand niet te blujjchen geweeft .

Eeni^e mercken noch verder aen , dat den ecr/?«i

Vogel-kamp op Saterdag delen -verfchricklijcken Brand i

en den vernieuwden ftrijd op den volgenden maendag

de daer na ontftane bloedige onruflen in dit Koningrijck

Ibu voorbeteeckend hebben door een beftiering

Gods.

Dickmael, feydedeHeer ADEL-AERT , heef: de

Blixem {ware Branden veroorfaeckt , maer van een

dicrgelijcke , als defè Stad Corck fbo ellendig is over

komen, falmen nauwlijcks meer gehoord heb

ben.

Jae al meermael, antwoordedeLEEs-AERT. In

cenige mijner Wercken fpreeck ick wijdlopig hier

van. Te Clarvalle in franchrijck floeg ontrent de

middag (in 't ]aer i5"?4) den Blixem in de Stad,

Jbódatdeftlvein min als 3. uyren tijds t'eenemael

afbrandede. Noch Kerck , noch Slot , noch Raed-

huys bleef ftaen. Veele Burgers , over de Mueren

aflpringende, om de vlam > welcke alles vernielde,

t'ontvlieden , vielen jammerlijck dood. Lycofthenes

von Wundenverchen Gotiesfol. 488.

Ach, ièydede HeerVRooM-AERT , datwydefe

dingen niet foo fleghts hoorden als wat niemvs of wat

vreemds, maer dat wy infonderheyd defelve rtght

ter herten namen, en daer uyt aenmcrckten , dat

't geen andere gefchied is , oock even ons jveervaren

kan. Als wy geruft op onfen droefem leggen , vrtdc

van buyten , trelvaren van binnen hebben , en alfoo

gantfch geen quacd te gemoet flen , kan de Heere onfo

God als in een oogenblick ons met al onfe Goederen

vernielen door den Blixem des fiemds , en onfe

Steden
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Steden (lellen als eertijds Sodom , ofnoch onlangh

Conk. ja hy kan fclfs de Vogelen des Hemels 't lyet

over ons doenuytfchudden,wa.er door onfe Woonin

gen tqt woefthcyd gefteld worden.

Oock hier in, voer LEES- AERT voort .ontbreeckt

het ons aen geen Voorbeelden. In't Jaer 1 1 9 1 . fag men °

frvane Ravens en andere Voogelen in de Lugt vliegen , jiamj

vre\ck.e^loeyende Kolen in hare Snavels droegen, daer

door aenftekende Huy fen, Schueren en Stallen. Def-

gelijcks vind men by verfcheydene Schrijvers, dat

ja-arte bratidendeVyerdntpptlen, FackcUn,en diergelijke

«tingen «>t Je /«ei/ zijn gevallen,

men »>'«if»Rii;«zijnopgegaen,waervan verfchey- DcR"ijn

dene Dorpen verbrand zijn geworden. Erichiits in vUm1"

der Gulchifcbeit Chronick fol. 138. b. In't Jaer 1 30 j. Uyt-

zijn te Fredeland tn'tLsiadStargardofRemigiidagh

onder den Hagel vyirige Steenen gevallen;waerdoor Vyer-Hagel-

Huyfen en Schueren aengeftoken,Vee en Menfchen fteenen.

op'tVeldgedoodwierden. In'tjaer i34Ö.regende

het Vyet als Sneenw-vlocken over de Zee, 'twelck Vyer-Regeq.

Hout, Steenen en Boflchen verbrandede.Veele Men-

fchen ftierven 'er .van. Zeilen Sendfchreiben ïpveifer

t heil, Efijl. 371. fag.iiy. Wil oock God geen Vyet

van boven doen afvallen , hy kan van beneden uyt der

Berden een vlam doen voortkreken, om onfe Steden

en Pallayfen te vernielen. Ia 't Jaer 1301. heeft figh

inkEylandl/d»/*, ofJEnaria, deSwavelen Aluyn

onder d'aerdeoavoorfiens en gantfch wonderlijk aen- vernield een

geftokeni waer door een groot deel des gedaghten groot deel

Eylands met Menfchen en Beeflen t'eenemael ver- ecl" Ey-

brandedc. Dit Vyer heeft twee Maenden lang ge- lands'

duerd , en noch heden liet men 'tWaerteecken daer

van. Joh. Hem. Urpni Gottlicbe Dratv-fofattit von

Thekoa fa^y.

God, vervolghdeViiooM-.A£RT, heeft , na fijn Freüirg ver-

regtvaerdig Oordeel , op 't rloecken eens heylloofen brand , op

Boofwigts fomtijds de Duyvel toegelaten, geheele "n Sromv-

Steden m d' Afch te leggen* In 't Jaer 1471. heeft

men de waerheyd hier v an gefien te Freiberg in Maf

fe»,
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ftn. Als 't Vyer in den Oven eens Backers niet na fij

nen fin wou branden, foo vloeckte hy , en beval 't

felve , in aller Duyvelen luttm aen tegtea. Waer op

fbodanig een vlam in de Stad opging , dat maer alleen

den Dom en de Meifncrjbaet is blijven ftaen. Ztileri

Htnibuchs erlier theilfttg.i^i.

Yet diergelijcks , feyde LEES-AERT, heeft figh

in 't jaer 1407. toegedragen te DemmininPomtm-

Sekefe aldaer woonendeVrouw beval hare Dicnft-

maegd , Vyer aen te leggen. Deie wou cerft na de

W/jgaen, endit werckdaernaverrigtcn. Waer op

de gedagte Vrouw in toorn uytbarftende , haer (d

grouwelj in honderd dnyfead Duyvelen uaem gebood,

da{fe Vytrfoti maken. De Dienftmaegd gehoorfaem-

de hier op (doch miflchien oock al wloeckende)

maer 'tfèlve Vyer is tcrftond foo hevig aengegaen ,

dat men 't door geenerley vlijt heeft konnenblufi

ichen , voor dat alreeds de halve Stad in d' Afch lag-

Micrelii Sefchreibungh der Lands Fommertn drittt

BKch, pitg. 415-. In 't Jaer 1495-. is de Stad Sarth in

fomeren by na t'eenemael door Vyer tergaen. Seke-

re Brouwer gantich korfeligh werdende , om dat

het Vyer onder de Brouwketel niet wel branden

wou , gebood het met dien felven Vloeckaen te

gaen.' Waer over foodanig een Brand daer uytont-

ftond , dat de gedaghte Stad eenjammerlijcke ver-

woeftingh Jeed . Idem Micrtelius ibid. fdg. 466.

Laet ons , feyde de Heer A D E L- A E R T , noch wat

van den B/»'x«»,fpreeken. Dit Hemtlfch Vytt heeft

niet weynighmael gelijk als in een oogenblick fcer

groote verwoefting aengerigt , wanneer 'tquam te

flaen in Thoornen ofandere Plaetfen , waer in Buf-

kruyd-werd bewaerd.

Menigte van Voorbeelden , antwoordede LEES-

AERT , foude men ontrend dele Stof konnen by-

brengen. Doch een of twee uyt al den hoop fullen

ons hier genoegh zijn. DenfevendenderOoghft-

maend in 't |acr 1646. , een weynigh voor midder-

nagt, is over deStad WwMween verfchricklijck

Don-
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Büskruyd. óChOltW-J ÖOWféY. Busi.ruyd. 47)

Donder-a>etr ontftaen. De Blixem floegh in ontrent

800. Tonnen met Büskruyd , leggende in de Ja- t

hannit Poort , foo dat d'eene Steen niet op d'ander ..

bleef. Ontrent 1 5-00. Menfchen wierden fwaerlijck „"fddtaem-

gewond. Een fwangere Vrouw , door de Slagh heden,

dood gebleven , wierd opgeiheden ,-de Vrught uyt

haer Ligchacm gehaeld , en noch levendig gedoopt.

Eén andere Vrouw wierd door de Dander 't Hoofd

afgeflagen. Ineen Herberghfpeeldedeneenigemet

de Kaert. Terwijl nu de Waerdin in de Kelder ging

om Wijn te tappen , floegh de Vonder in 't Huys, en Daer on-

verpletterde 'tfelve met al de Speelers. Alleen de ge- «ent voor-

dagte Waerdin , inde Kelder zijnde, bleef in 't Ie- gw»1^".

ven. Seker Mansperfoon wierd na den derden dagh

onbefchadighd in een Hol gevonden ; dicterftond

vraegdc , of de Wereld noch ftaende was gebleven?

Al de Kercken en fchoonfte Gebouwen der Stade

hadden groote fchade geleden, ^ifolefhtbes Hiflori-

, fche Erquickflunden ander theil , fag. 808. Even dit Veele MCIJ-

felvc verhaeld oock Meerbeeck ; -doch fteld het getal ^j?^ d°°d

der gewondede op 1000. en dat der doode (van den *>e cven"

voorgenoemden Schrijver voorby gegaen) op meer

als ƒoo. Oock voegd hy daer by,dat een Jongen,met

een Lantaern over de Straet gaende , door een der

Steenen desKruyd-thoorns in de lught wierd opge-

noomen, ,en op cven dien felven Steen leggende, -Een jongen

.sveerteraerdengevallenis ; zijnde wel buytenfigh wonderlijk

felven.maer echter niet gewond.De doode waren fo opgenomen

gantfchmifmaeckt, dat niemand de fijne kon ken- e" M'ccr

nen ; derhalven w ierdenfc onder eenopPftri Kerk- icn ?

bof begraven. Meerbeeck Kronijck dergebeele Wereld,

infonderhiyd der XPII. Nederlandenpi. 139. In'tjaer Ander voor-

1624. floegh te Straeljond de Blixem ind'Oofter- beeld te

Thoorn , genoemd den Dwinger , ftaende aen de s«aelfond

Stads- Wal j een Gebouw van boven maten fware '^/J^1

dicke Mueren ; waer -in ontrent 80. TonnenBuf-

kruyd lagen. In een oogenbliktijds voer degedag-

te Thoorn inde lught, meteen ieergrouwlijcken

flag, foodatdeftuckendesfelven tcndeelenin.ten

dw-

r - . ,
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. *.£ Sfraelfond- f^ , rffl' •/* / Blixem.

4/öfchen Groot Htjtonjch rÖ70.

declen buyten de Stadt neervielen ; welcke Stadt

Grootefchi- hierdoorgantfch jammerlijck wastoegefteJd. On-

dein de Stad trent 400. Huyfen wierden feeT'fwaérlijckbelcha-

digd ; fommigc tot de grond toe neergeftort ; aen

andere de Venlters en Glasracmten , Deuren , Balc-

ken en Daken weghgenoomen , en in ftucten ge-

flagen. Evenwel quamen'er niet meer als thien

Menlchen om 't leven. Erafmi Ftatcif» Sckaiibuhuea

ander theil paf*. 689.

Veelligtjliet de HecrAoEL-AERT Cg horen.heeft

dcfbn fwaren flagh voorkondighd 't.geen korts daer

navolgde. Daer leven'er genoeg , welcke noch niet

oe" vergeten is , hoe geweldigen Iangduerig5t0ör/o£j-

i°'n ^ft*'"1 ^'er gedonderd en aldereerit defe Stad , daer

den oorTogh na 'c gantfche K.oo»i[che Rijck aengeblixemd heeft.

aen te kon- Als'er by den ^linaghti^en een grooten toorn voor

handen is , foo pleegh hy wel eerft te dreygen door

een Ltitlltndeu Vonder ; en door dele Stem fijner tioog*

beyd , als door een Herand , aen te kondigen den

Oorlag/ijns Yvert.

Maer , vervolghde LEES-AERT , nochfeldfamer

en vry al mecrbedencklijckis;tgeen ligh mdefclve

Stad heeft toegedragen op den 19. der Somertnaend

des faers 1670. volgens 't berigtakuieruytgegeyen;

't welck ick wat korter u fal voordellen. Van 't be

gin der gedagteMaend afwas de hitte feer gropt ge-

weeft. Op den 1 6. trockeen fterck Donder- Onweer

t' famen, en men fig veele Blixemcn , doch alles week

voordatmael weer at. Den 1 9. ontrent ten 8. uyren

viel eerft een ongewoon- ftercken Pias-regen neer.

Doe volgde een Blixem. Niet lang daer naeenDo«-

derjlag , gelijck als van verre. Voorts quam een bo

ven maten verfchricklijcken Tlixetn en Dctiderflagb,

fchijnende buyten de Kerck als of'er twee of drie op

een volgende fiagen hadden gegaen i maer binnen

de Kerck was 't maer eene flag , die met den

Elixem gelijck als in een oogenblick door de Ulcyne

opde Kerck ftaendeKlock-thoorn, en'tgat, waej

4por't grooteCrucifix met een yfere Keten was raft-

gehcgbt

digen.

Ander aen-

mercklijck

Bciiglit ,

Van- den .

. verfcbriklij

ktn blixem
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gehegt , fonder eenige befchadigingh van 't Ver-

•welflel , gelijckalseen fn'urte vyerigc Kogel reght-

draets neerviel op den voor 'tChoor ftacndcn Altaer,

gevende aldaer een noyt meer gehoorde barft , met Gevallen ia

meenigte van Averen Damp, even alsof veeleGra- de Kerk det

naten op eenmael waren los gefprongen , nalatende felvet Stadt

cenfeerleelijckeSteavtl-flanck. Op den Altaer'fton- *«•«*/«*

den tjvte Kandelaren met ontftookfine Wafch-Kaerf-

ien , en drie Vlekken, van welcke twee met Wijn

waren gevuld , enbedeckt met de platte Schotels,

daer de Hoftien op -lagen (want dele Roomfchgejinife

Spreechvijfen werden oock van de Lutheranen ge-

bruyckt); gelijck oock tircc Silvcre Kannen , en in'tjaet

twee diergelijcke klcyne oblat-Schotelen. De na 't 1670. onder

Z,uyden ftaende Kaers wierd uytgeblufcht; d'ande- 't houden

re bleef brandende. Twee der Ke'lcken wierden om v?n,d j" ft

verr' geworpen , endeWijndaeruytgeftort; d'O* °°

blaten ook gintfch en herwaerts verftroyd. De Kelk,

daer geen Wijn in was, bleef ftaen. Agter 't Cru

cifix na 't Ooften en den grootenAhaer wierd een

ftercke dicke aengenagelde Planck , befchilderd

met een Marienbetld en 't Kindeken Jtfus, ibodanig

in ftucken geflagen , dat boven van de regter hand Seldfame

af tot de lincker toe 't middel deel , ontrent ander- Uvtu-crck-

halve voet breed en over d'elf voeten lang , op de G-Ien defe»

daer ontrent fittende Menfchen wierd geworpen , on ei! ch

fonder echter yemand te befchadigen. 't Uerwijfer

aen't Wéfter- eynd w ierd getroffen .'tKoper en Yfer-

draed des Hamers aen d'uyr en vierde-deel-uyrs-

Klock verbroocken, en 't mecfte daer van niet weer

gevonden. In de Kerck was een groote meenighte

Volcks, wij l 't even doe Jaermerckt was. Digtaen '^^

den Altaer in fijn Gefloelte fat den eenen Predikant becldV'dè"

M. *4ndrexs Marquard , doch wierd niet beledighd. Kelckenea

Veel' andere , ontrent den Altaer fittende , vielen , Hoftien,

dooruytnemendefchrick, teraerdcn. Deigelijcks

ging't met 4 perfonen aen deNoordfijdc des Altaers.

Onder den eenen wierd d'Eycken-ftoel , daer hy op

f»t , in ftucken gekloofd ; Hy felfs was oock niet

wey-
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weynig befchidigd. 't Volck was boven maten fcer

verbaeld.en elck fnelde figh met een hevig gedrang,

omuytde KWck re komen , derhalven dan oock de

Predicant van de Stoel aftrad. Defen was Doffer

Gafman , doende de Hoofd-'f'redicatie in de 'Nico-

lai Kerck. De Donder-jln^h gefchiedede even ter fel-

vertijd, alshy feyde: Vermits ai fijne Termttningen

«iet hielfen , foofau God hter met den Donder des Hemels

koomen iefoccken. En : God bad noch meer Vytr dner

boven. D'AItaer Doecken wierden verbrand ; de

Silvere Vaten verfmolten ; deHoftien gantfch ivvart

verfengd. 't Vytr lagh opden ^ItutY^huyt^egooteu

Water. Aen 't Uyrtviffer was 't getal VI. weghgeno-

men. Eenige Bakken irf den Thoorn wierden

gantfch in ftucken geilagen ; negen peribonen door

den Donderflagh niet weynig verfeerd. Eenen der

fëlver kreeg van den Blixem een Kntys op de Bor/Z, en

een ander een lange flrceck opderugz'. Veele waren

de K.lcederenverfeugd , en den flanck der fel ver was

feer grouwlijck j gantfch Swavelaghtig. Degene,

welcke door den brand verleerd waren , fchreeuw-

den eenige uyren langh fcer erbarmlijck , even als

Sinncloofè. De Wagttr-op den Thoorn defcr Kerck

beveiligde met een Eed , dat hy den voorigenavond

ten negen uyren op den wegh na Ranbtoe, even

ibodanigeenAfrc^enT/KJor», alsdefe, hadgefien.

Delgelijcks, dat uyt den Thoorn figh een langefoor-

te hand met centfbondettc Roede na de Kerek had uyt-

geftreckt. Th&rum Euroftam Geigeri , yfhender

theils^rveiteftiickpl. 390. Twee Vyet -klompen , ye-

derfoo groot als een vuy ft, vielen neer nevcn-s een

Bootsgefel , leunende tegen s een oud geftoelt ; waer

van een groote Splinter wierd afgeflagen , en te ge-

lijck de gedagte 7.eevaerder d'ecne i'cfcoe v&n de •veel j

welcke men een fchrede wcghs van hem vond leg

gen. Daer was een gat in , fonder dat de Voet van

dien menfch ccnigfins bcichadigd was geworden.

Veele wierden de Klederen gantfch verbroocken ,

«f verfengd, fcnder dat de Ligdiameu eenighleed

oat.



ohtfingen. De Bakken , de Thoorn en fbmmige

plaetfèn der Kcrck waren op een feldfame v/ijs ge

troffen en wonderlijck getekend. Enfmi Francifci

Scbaubuknenander tbeil ftg- 699.

Miflchien, feydeVROLYCK AERT, fal de1 tijdt * 't Geen

haeft leeren , of defen wonderlijck - werckendèn menige Ja-

Blixem voor defe Stad een Voorbode van yetquaed s «a*»''»*»

is geweeft. * Ondertuflchen ging 't noch feer wel , *u'a'jrr''h'e''"

dat dit Hemelfch-Fyer alleen de Kleederen , niet de he^mit.

Per/oowifaeckte.Somtijds is't geheel anders gegaen,

foo dat de Menfchen felfs daer door vernield lijn ec- ... ,
i UT , -, , i i i &i Watnnch

worden : Waer van wy al eenige Voorbeelden heb- w[t

ben gehoord , doe gefproocken wierd van 't vreef- /«/

lijck Onweer over Luyck, én miffchen fal LEES- Imtn.

'AERT ons noch meer andere konnen geven. Wat

ihy belangd, 'k fal verhalen 't geen ick noch korts1

hier van heb gelefen. Cardanus, lib. 8. cup. 43. ver-

Haeld , dat in 't Eyland Lemno aght Mannen in den

Ooghfttijd 't Koorrt afmaeyende , onder een Boom Agt Arbejr-

gingen fitten, om 't avond-eten te nuttigen. Defe den. vanden'

alle aght zijn onder een opkomend Onweer van den j'1*^1" &e~

Blixem dood geflagen geworden , blijvende echter

ten vollen in hare voorige geftal.te. Deneenen had

deKanaen de mond, fchijnende tedrincken. Den

anderen een B'ooden't Mes inde hand, olsofhy

daer af had willen fnijden. Denderden de Vingers

in de Schotel. Kortelijck, fy wierden gevonden in

even foodanig een pofluer , alsfe gefetcn hadden doe

dit doordringend Vyer haer trof. Laurembergii ^i-

cerra Tbilolofica , dritte hunderd, nu. 84. paft. ƒ45*.

MoWfi-«jfchrijfd , dat hy in fijne Reys na Itófcfli niet Tveeperfo-

verr' van Cugubio een Donderjlrael heeft fien vallen "ün^Ss.

op twee Boerea; waer door defèlvetcrftondopde vandct»

plaetszijn<&>o</ge4/fi«», met beyded'Efèlendaerfe Donder

opreden. By hacrwasnoch eeneh derden, dien 't doodgcfla-

gebeent des eenen ^4rms foodanig was verbrij'feld , dat "en-

den lel ven van de Schouder af tot de Vingeren toe

gintfch en herwaerts flingerde, even als of'teeri

Stek ofeen ïïeefttn-darm geweeft ware , foo dat men E«nen andc-

Hh 'taiin-



4O wonderen. GrOOt

r«o al 't ge- t minde Been niet heeft konnen fien of voelen j on-

beente fi;ns aengelien men vtn buyten gznt{chgeenbe/chadigin£

Arms tot aen ^sa gedaghten arm kon gewaer worden. Deiè

nueiuC~ flagh heeft dien armen Mentch onuytfprcecklijcke

fmc-Tten verooriaeckt , vanwelckehy lbo pijnlijck

gemarteld wierd , dat hy ycder oogenblick de dood

Wenfchtede. Henr. Mollerus in der Vorrededesdritteit

theils jeiner *4uf\lcgung uber die P/almen.

Blixem Noch veel ongemeener , begon LEES-AERT, is

DfcnaCTuyr dit vo|gende •' De Dicnaer van ièker Heer wierd op

d'oogen van ^cn weg tuiïchen Leipfa en Torgturv door een Don-

al de tegen- derflagh foo fcbielijck en fnel weghgevoerd uyt d'oo-

wootdige gen van al d'ontrent hem zijnde Lieden, dat hy

we° gantfchlijckt»n<rfir«iMfcheen. Oock is men nader

hand niet 't alderminfle overblijffel van hem gewaer

geworden. Ztileri Centuria variarum qtttftioniu»

vierdtertheilfag. 117.

Bedencking DeHeer VaoLYCK-jiERT'tHoofdeen weynigh

over dit Ge- fchuddende , feyde: Waerlijck, dit moet een feld*

»al. famen Donder en tnonderlijcken fttixem zijngeweeft.

Befwaerlijck kan ick gdoovcn , datfe Xatuerlijck

was. Wie weet , wat defen Menfch foo in een oo

genblick tijds t'eenemael onfïgtbaer heeft gemaeckt

voor d'oogen van al de gene , die daer tegenwoodig

waren ?

Metinvoe- Veelligt meendgy , vervolgde LEES- A ER T , dat

ling van de de Duyvel hem weghgevoerd heeft ; gelijck buyten

twijffel door diens bedrijf gefcliied is de wonderlij-

^e ^HS''r?>'J ' welcke ick in 't voorby gacn hier tuf-

fchen in fal lafTen. In Hoymaend des Jaers lóór.

gingh een eenvoudigh Burger, een Timmerman,

woonendete frefburgb , Hoofdftad in ffon^aryett, om

eeniger verrigting wil wandelen na deTigchel-oven

buyten de gedagte Stad byden Donnniv. Ondertuf-

a- fchen quam den Tack eens Eooms gelijck als in een

o- jiercken Wind daer aen vliegen ; diedefènMano/iuiK-

tede en iveghvoerde. Hy was , geduerende defè onver-

wagtedeen fnelle wegh-nemingh, evenibodanigh

gcfteld , als de gene, dievafljlafen. Wackerwer-

dende
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dende en omkijckehde, foo bevond hy figh te leg

gen onder de Galg ie Weenen ; en moeit te voet uy t

Oo/?«in/cAweerna Hongaryenkeeren , omt'huyste Acnwijflng

mogen koornen ; daer hy doch door de Lttgt uyt Hen- ^J!"^*4'1

garyen in Oojlenrijck was gebragt. Theatri EMOpmi v°rhaeide

Meyeri tieundter theilfol. f10. Maer belangende 't voo» Geval

rige Geval, daer is gcennoofa-endigkeyd,omd'oor^

faeck van defè verdwijning den boolen Geeft toe té

ichrijven. 'kWil niet ontkennen, dat het miflchien

ten byfbnder Codltjck Oordeel en ibnderiinge flmf

over dien Menfch is gewceft. Maer hier door werd

niet wcggenoomen , dat het een Katuerlijckeiverc- Vati den

kin« des l'.lixems heeft konncn zijn ; diefoodanigh vcr"*cn^'

een kraght heeft , datfe alsin eenoogenblickal de ne<*

vogtigheyd in een Menfchlijck ligchacm verteerd ,

en 't verdorde , of veel meer verbrande vleefch en

gebeenttot Afchmaeckt (gelijckblijcktuyt'tgeval

van den Arm diens Mans, van wiengyfclver hebt tomcrlijc-

gefproocken ) waer op dan defe Afch , 't fy door j/n'Bl'ixem

d'onftuymigheyd des Slags , welcke de lugt op 't al- heeft fcon-

derfnellle na iigh treckt, of door een daer nevens nengefchi*-

gacnde Windt, t'ceneinael vefftroyd werdt ; en den.

alles allbogantfchlijck uyt ons geiïgtverdwijnd.

Ickkan, liet VROLYCK-AERT lighhrerophoo- Cantfch

ren , defe reden laten gelden j en nu ligtlijck. toe- jeldjahie

ftaen.dat de Blixem op defe wijs eenMenichgantfch a' '

fncllijck ibu konnen vernietigen , en voor onfe oo-

gen onfigtbaer maken. Doch vermits wy hier

van wegvoering en verdwijning hebben beginnen te

fpreken , foo moet ick dit volgende Geval in uwr

ooren leggen, my verfekercnde , dat ghy u daer 7e^"^

over niet minder als ick iult verwonderen. TelVar- Voorneval-

rvick , een voorname Placts in 't Koningrijck Engel- kn in 'E Ja«t

land, en Hoofdftad van 'tGraeffchap defesnaems, 1651.

gebeurde op den 14. derHoymaend desjaers léfi.

een byna noyt meer gehoorde faeck , te weten defe:

Sckere Vrouw in de gcdigte Stad , genoemd Mui-

(Itefle sttkins , voor hare Huysdeurftaende, wierd

van een Sedelaerfler acncefproocktn om een dubbele TufTcheri

' H h z . ftuy-
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fcfcere ftuyver (of een andere diergelijcke Munt :) Waer

Vrouw , ge- op fy tot antwoOrd gat" , dat het geld by haer lbo

"oe™ti*a'" overvloedig niet lag, enderhalven ,datfe haer niet

t„ "" kon geven. Doe feyde de Vedelaerlter : Wij Ife -haer

met geen geld kon helpen , foo begeerdenfe maer

alleen de NdfW.welckeie op hare Mouw had fteken.

De Vrouw gaffe haer ; en de ^edelaerfter bedanckte

haer feer hoog. Dit bewoog d'andere , om haer een

ftuck Etens acn te biedcni doch defe fnoode ant>

woordede : Mets met allen begeerdefe meer. Symogbt

l een mei hxre Kojlvervloeckt ~<jjn : en fwoer noch daeren-

boven, datfe , eer die weeck ten eynde liep, meer

dan honderd Mijlen weghs verr' daer van daen zijn,

en foo wel een dubbele ftuyver gebreck hebben fou,

als fy nu had.De goede Vrouw hier overfeer ontroerd

Die eerft een werdende , braght defe feldfame bedreyging voor

Aclmoes , d' ooren van andere ; doch niemand wilt haer raed

dacr naecn tegeven. Drie dagen daer na, namentlijck denzp.

- JergedaghteMaend , zijnde Donderdag, 's avonds

tuflchen 7 . en 8. uyren , alsie uyt hare Kraem-win-

kelquam, en nu in Huys wou treden , isfeonver-

wagt n>egh$fkoamen en [(hielijck ^emift geworden ,

ibnder dat yemand wift , waer henen fy geraeckt

moghtzijn. Haren Man deed haer over al foecken ,

doch kon niet 'talderminftebefcheyd krijgen. Hy

boodaen, te willen betalen al d'onkoften aen de ge-

«« die haer teregt fouden brengen ; doch vergeeft.

De Predikanten wierden verfoght, in d' openbare

Gebeden deiè Vrouw gedagtig te zijn , en God voor

haer te bidden ; doch men vernam gahtfch geen tij-

dingh van hzer.Theatri EuropaeiSchlederi/ïeliender theil,

fol-T-9%-

Buy ten twijffel, feyde VROOM-AER T .heeft de-

fc Qedelaerj}er een beymlijck verfland met de Duyvtl

gehad. 'tEyffchen van deNdeld geeft genoegfaem

blijck hier van. En God heeft de Satan defe maght

over h aer toegelaten.wegens hare kleytigeloovightyd,

blijckende in hare ontroering over de woorden defer

fnó;ode : Mifllhienoock om andere redenen, fijne

Naeldm-

0&

Seldfainc

de"edaga|'ue

Vrouw,

Kó'rfcaen-

opCditGge

""
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Alwetenheyd bekend. Hadfc haren tocvlugt tot den Endcrer-

^ilma^tigen genomen in geloof en vertrouwt» , de c'ere Bedeis-

boofe Geeft fou haer niet derven genaken hebben , J

door kraght der Godlijckc bewaring. Veel andere be

denkingen komen my in defe faeck voor.dog't voor

dellen derfelver fou ons al weer te verr' van ons ftuk

afleyden. lek ben voornemens, hier na een onlangs

gebeurd feldfaem Geval te verhalen; en even dan „

fal ick goede gelegentheyd hebben, ommijnege-

dagten ontrent defe feldfame wegkoomingopen te

leggen. Laet ons weer tot den Do»<fcrkeeren. -ivccrkce

Eer wy verder daer in voortgaen.vicl de Heer A- r;ng tot dca.

DEL-AERT hierin,wenfchteickwelteweten,waer Donder.

uyt den Blixem ontftaet,

Ligter valt het, antwoordedeLEEs-AERT , aen De Natues-

te wijfen den ^utheur (God) 't Eynd (om daer door '''ke °orfa"

eenigfins te leeren kennen de mogentheyd ot maght

Gods) en de merking des Donders, (welcked'erva-

renheyd ons voor oogen fteld) , als de Naluer-

lijcke Onrfaken des felven. Den Oorfprongb boven de

Uataer is den donderenden God; De Heere donderde in ^-

den Hemel, feydVavid, Pfal. xv 111.4. THeGoddtr wishcydt

Eerendonderd , Pfal. xxix.3- '/ Geluyd Uws Donders aen te wij-

tvas in dit ronde : De Blixemen verlijdende Wereldt ; (in-

d aerde rvierd beroerd en daverde. Pfal. LXXVII. 19.

Als de Fhiliftijnenten tijde Samxels den ftrijdaenna-

men tegcns ifraè't , fbo donderde de Heere ten dien dage

met een graaien donder over de Philiftijnen , enhyver-

fchricktefe , foo dtitfe verflagenn-ierdemoor'taengfi^t

Jfrae'ls. i Sam. vu.io. Sie voorts Jof. x. 1 1. i Sam.

Ii. 10. Pfal. CXLIV. 6. Syr.XLi 1 1. 14. j,-. 16. 17.

Mofes ftreckte fijne Straf na den Hemel, en de Heere

gaf Donder, en't vyer fchoot nad'^erde, Exod. I3{. God is'et

15. Hy heeft dtnweg gemaeckt voor'tweerligt der Don- dcnoor-

deren , Job xxvi 1 1. ió. Van de Natuerlijcke oorfa [f^fj;,

ken zijn onder dcWijsgceren verfchcydene gevoelens, tyet van.

gelijck 't gemeenlijck gaet ontrent foodanige din

gen , welcke boven 't bereyck van 't Menfchlijck

yernufgaen , en. waer van in 't geopenbaarde Woont

Hh 3 • Gods,
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Cods geen fekcrbefcheyd werd gevonden. Ceddonr

dird mei fijne Stemjeerwnnderlijck ; Hy doetgrooie din-

g.tn , en tey btgrijfenft niet , Job xxxvi i . f. Gord vry

(lëgdGod) turf Ltndenen als Mannen , en fegb ons , of

SygckoonKti \ijt tot den wegvaar het tveerlight der Don-

deren, Job xxxvi 1 1. S-if. En ander-wegen : Wie

»c-"£I/<'e" V°«<lir fijner wgentbeyd verflaen? Ondertuf-

voelciivan ^cneH houden 't de voornaemfte onder de Thilofo-

dcvoor- fhea daer voor , Dat de Donder js een geluyd , ver-

nacmftc weckt dooreen warme drooge iiytrpaeffeming ; beflor

Plnlofo. ten z;jncjc tuflchen een £rootedickc IVokk, defelve

P e"' van een Icheurende met een httgligefldg. De BW.xenj een

fchijnffel der vlammen van d' aengefiookene Uyttpaeffe-

mingen , door de U'olktn barftende , ontftaen. Of,

DcBlixcmcn Pm defaeck wat breder en eygentlijker voor te ftel-

ontiiacn uy t Jen : D'uytwaeffemingen der Aerde werden , docr

d'uytwaefle- dekraghtige wcrckinghderSon, opgetrocken , en

minden der koomen tot het MiddelgeweftderLught. Vermits

uut' nu de koude deiè opgetrockene UytwaefTemingen

omfluyt , ibo werd in delèlved'inhebbende warm

te geduerig ftercker : En ten laetften aengeftoocken

zijnde , lbo bemoeydfc ligh , om d'omfluytendc

koude Lugt of Wolck te doordringen. Maer wijliè

niet lightlijckeenigenHoeck kan vinden , om met

gemack door te komen , foo dringhdfe met geweld

aen- Dus uytbarftende , geeftfeeen feer bardenjlag,

ktn door de en te gel ijck een -vyertg liet , ofl&lixem. Indien d'aen-en te gel ijck een -vyertg liet ,

- ftekingh noch niet gclcliieSonjenom- ftekingh noch niet gclcliied is , wanneer defeuyt-

èen koude" waeflcmingcn uytbreeckcn, foo fteecktfe figh iel-

tugt: vcnacndoord'aenftootingendoorbarfting door de

Wolcken. Alsdefc in de Wolck figh onthoudende

uytwaeflcmingen een langen tijd daer in blijven,

foo verhardcniè, en werden gekoockt tot een Steen,

welcke men Vonderzeen noemd ; die naderhand

Wclckena- uytbrekende , tegeli;ckB//'xcmen Donder met Tigh

dcrhand voerd , werpende ter neeral wat hyaenraeckt. Al-

acnffcttooc- -• . . , n i \ i • i • 1 1 t
ken zijnJe t'jd is er een ftercke doordringende W/wd by ; wel

en uyihat- ke veroorfaeckt werd uyt d'opilijgende Dampen of

iiytwaeiiéraingea > veïvveckcndeind'Aerdc^trii-

bevin-
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tevingtn , en in de Wolcken Donder.

hield het daer voor;Wanneer Vyer iu de Wolken be-

flooten is > en dan Water dacr in valt (welcke heyde

dingen in de Lugt gevonden werden) dat daer door

den groten flag desDonders veroorfaekt wort. Gel ijk

men dan hierop Aerden verneemd , wanneer maer

een kleyn Vat met Water in een groote gloed werdt

geftort , hoedanigh een gebarft en gebot het-geeft,

Den Arabifchen Wijsgeer ^ivcrrots fchrijfd (over't

•vierde Hoofdfiuck des tweeden Boecks ^Iriftotelis vttn de De flag ca 't

Meteoren) dat de Blixem is een aengeftoochene Wind; ligtvetoor-

vvelcke verfcheydentlijckvalt, na de verfcheyden- laecken.

heyd der aengeftoockene Stoffen. Want die uy t een

dunne fijne Lugt ftof ontftaet , befchadigd geene der • x

rveeckeligchttmen, die van defelve getroffen werden:

Gelijck dan d' ervarenheyd leerd , dat fommige Vcrfc|,e_

Blixcmen Kopere en andere harde dingen verfmel- denhcyadef

ten , fbnder eenigh nadeel te doen aen 't geen daer Elixemen ,

binnen, ofaen 't gewaed , 'twelckdaerom gefla- nac de ver

gen is. Datfoock veele Dieren dooden , fonder dat- fj16/^"'

men eenig teken van verbranding aen haer verneer ac,^cftóke-

rnenkan. Andere Elixemen, welcke uyt grover en ne Stoffen.

aerdfche UytwaefTemingen voortkoomen , ver

branden alles watfe ontmoeten. Degedagte ^4riflo-

ttles fegd Ilib. 3. de Meteor.) dat de Btóowalle harde

en tegenfltnd-doendt dingen verflaet of verfmelt, als

Swaerdcn , Harnaffen en diergelijcke ; doch fchier

lijck en behendig henen dringddoordeweefa, fonr

der defelve te beledigen.

DeBoecken, vielVROLYCK-AERThierin, Ie- Seldfacmc

veren ons verfcheydene Voorbeelden , dat veele uytwerldfe-

Menfchen door den Blixem verbrand en verteerd IcndesBli-

zijn geworden , fonder dat de Kleederen eenige xcms«

fchade hebben geleden. P/IW/KJ fegd (///>. i.cap.fi.)

dat'er eenige dtooge \ttixemen zij n, welcke nictver-

branden, maer alleen fnxtrt maken. Sommige, die Ontrent

al de Wijn uyt de Vaten verteeren, fonder deTon verlchcydcr

eeni^en hinder te doen; foo dat mennietkanüen nc

't a.lderminfte gat , waer door de Wijn fou konneq

H h 4 . iiyt*
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uytloopen. Sommige, die Goud , Koper enSil-

ver doen verfmelten, fonder de Buydels ofSacken te

befchadigen.

VHiederley Sentca, vervolghde LEES- AERT (in '140. Hoofd-

ilagvan Bli-ypH(.£ dtuvtcdcn Boecks der Hatuerbefchrijving') fteld

«men, driederlty ~4en van Elixemett. D' ffr/fc wclcke <foor-

toord en doordrin$hd, D'andere, welcke alles •ver-

brtecktenvan ten fljet. De derde, welcke aenfteeckt

£n derfelvcr cnvcriritnd alles watiè treft. In 't f i . Hoojdfluck des

fcldfamc gtmtldcn Boecks verhaeld hy der felver venvonderlijc-

wcrclungen. fa Eyfftifchappen , feggende , Dat de Elixtm fulck

een behendige doordri ngende kragt heeft , datfe de

Buydels onverfeerd laet , en'tdaer in ftekende geld

doet fmelten ; de Schede niet beledigd , en den De

gen verilaet ; d'y fere Loop eens Mufquets doet ver

giftige Die- gaen , en 't Hout niet beichadigd : De Wijnvatcn

ren, vanden yerbreeckli endeVVijn, gantfch verftijfd , totop

«oftnlfüi- dcn derden daBh toelactftaen. Ja alle giftige Dieren

de.verlielcn fouden , van den Donder geraeckt fijnde , haer

hun vergif, vergif t'eenemael verliefen; blijckende daer uyt,

.•' dat in der felver doode ligchamen noy t eenige Wor

men proeyen: Maer van den Rlixem geraeckt zijn

de, foo fict men binnen weynige dagen tijds mee-

nighte van dit Ongcdicrt daer in. In 't volgende

fi. en f J. Hoofdftuck gaet hy wijdloopiger voort tot

verklaring van 't voorgaende , feggende: Dat den

Elixtm niet op eenerley wijs met de Stoffen of Lig-

$lixem han- Chamen omgaet. Want 't geen fterck is entegen-

deld niet op ftaet.'t felve verflaetfe met een groot geweld. 'tGeen

«cnerley weeck is en toegeeft, gaetfe dickmacl,fonder nadeel

ïiVclaiuen! daer aen te doen, voorby. Steenen, Yierenande-

1 ' re harde dingen handeldferauwelijck ; daertoond-

femagtop, enmoetgeweldiglijckeen doorgangh

door de felve foecken. In tegendeel, watfagt en

wiickbaer is falie geen leed toevoegen , fchoon ook

felfs de Stof bequaem is om aengeltoocken te wor

den. Even hierom blijft de Buydel onverfeerd,wan

neer 't geld verfmolten werd.

P-cdcn, M-aei Vermits, viel VROLYCK-AERT hierin, de B.'r-

xem
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xem een feet jubtijlc uytdamping is , fbo gebeurd het , om de Bli-

datfefagte, weeckecngegaetteligchamengantfch xcm dehar-

gefwind doordringd , figh lbo lang daer in niet op- ^e dingen

houdende , datfedefelve fou konnen befchadigen. J"^*"^™

Maer wat hard is, tegenftand doet , ófwegens d'eng- VCrfchoond

te der lugtgaten niet fbo ligt doord rongen kan wor- ,

den , werdt'er van verplettert. Evenwel leerd d'er-

varenheyd fomtij ds 't tegendeel, te weten, dat de

plixem weecke dingen befchadigd , en de harde oockwel ,

ver'fchoond. Veellight is d'oorfaeck , om dat alle fomtijds het

harde ligchamen geen even wijde lugtgaetjens heb- tegendeel

ben, maerdefommigegantfchkleynzijn, gelijck doet-

aen'tEycken-houtblijckt. Derhalven hoe dighter

een dingh t'faemgcvoeghd is , hoe meer tegenftand

het doet.

Oock fchrijfd den gedpgten Senecit, voer LEES- niixem

AERT voort, dat de Bltxtm fomtijds in een felve Stof heeft in een

pf ligchaemverfcheydene werkingen heeft. Neem, evendefelve

by voorbeeld, een Boom. 't Geenerdrooghaenis, '

fteecktfc in brand. Wat hard en vaft is , verflaetfe :

De buytenfte balt fcheklfche af. De binnenfte ver-

breecktlèen doorkarftfc : De Bladeren doorboordft.

De Wijn doetfe ftaen gelijck Ys : In tegendeel Yfer

en Koper doetfe fmelten en daer henen vlieten. En,

't geen ten hoogden verwonderlijck is, alsdefevei"- Selfaemheyd,

yfde ifïjn weer tot de voorige vloeycndheyd-komd ; acn ^'.W'i0-

foo maecktfe al de gene , welcke daer van drincken,

pf gantfch dol , of dwaes en buyten-fmnig. Doch

dele verwondcringh fa l verdwijnen, alsmenaen-

merckt , dat de ülixem een giftige pcjiileHtiale Damp

is. Seker Wijs-geer (Grtytrius Reifch infeinen Philo- Menfchea

faf hileher Verle im zo. Cap. dn 9. B«cif) verhaeld , inwendigh

dat d'ervarenhcyd dickmael heeft geleerd , hoe de tot Alch

Menfchen , door de kragt des Blixems , inwendigh gemaeckt,

tot AfchenStofzijngewordenfonderdatmenuyt- n'

wendigh d'alderminfte befchadiging heeft konnen

vernemen. Dat het gedeelte van een Viflchers Net

boven 't water leggende, niet aengeraeckt , maer

't deel, 't welk onder Water was , t'eenemael ver-

teerdwierd. H h ƒ Uyt
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Uyt 't geen hier boven, feyde de Heer ADEL-

AERT, verhaeld is van Ac giftige Dieren , datfèhacr

Vergit door den Blixem verliefen; en van de Wijn,

een geneesmiddeltegens 't Vergif , datfè door den

tlixtm vergiftigd wierd , foumen mogen befluyten,

dxde Blixem 't vtrgifiige't vergif beneemd , en in te

gendeel '•'t fuyvere vergiftigd.. Doch ick wil u niet be

letten in uwe redenen voort te gaen.

olaus Mtgnu! , vervolgde LEES-AER T , verhaeld

in'l 1 6. Hoofdftitck des j . boecksfijner 'Beschrijving •van

Je Noordfcbe Landen , dat by de Gotthen en Smeden

fomtijds Marmer-harde Bergen en Klippen vanden

Slixem zijn geraeckt geworden ; door welcke flagh

feer konftigc Beelden en groote 7,uylen wierden ge

vormd, fbo volmaeckt , als ofte met groote vlijt

en diep nadenken van eenig Konftenaer vervaerdigd

waren.

Even dit , liet VROLYCK-AERT figh hooren,

brengd my in gedagten een wonderlijck voorbeeld

van de konft der fpeelende Vatner , fchilderende een

konftrijcke ^fieeldiagb, niet met Ptnfeel en Verwen,

maer met Vytr en Blixem j niet op Doeck, Hout of

Sleen , maerapecnMenfchlijckcHuyd. TeWedel.een

feer fchoon Vleck aen d' Elve , gelegen in't Graef-

fchap finnenburg, ftootende aen 't Hertogdom Hol-

fttin , heeft , voor eenige Jaren , de Blixem een Huys

aengeftoocken , welcken Brandt niet te bluflchen

was , fchoon de Wolcken overvloedigh Water neer

Horteden, en oockdeMenfchenuytdevoorbyloo-

pende Molen-vliet geweldig in 't Vyer gooten, voor

datmen eyndlijck Koeyen en r-touwen-'Mekk daerin

wierp, waerop, door Gods byftand , de Vlam figh

in een oogenblick verloor, en alibo't beneden- ge-

bouwnochgeluckigbehoudenwierd. In dit Huys

was een kltyn Kind van drie Jaren by fijne Grootva

der en Grootmoeder, 't Had even doe een paer nieu

we Hoofjcns aen , welcke van den Bterw foodanigh

w/fngd en •verbrand, wierden, alsofièvande Muy-

fcn waren in ftucken geknaegd geweeil. Maer even
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't felve Kind weervoer noch yet anders , waer over

men lïgh hooglijck moet verwonderen , en 't welk

my eygentlijck heeft geleyd tot het verhalen defcr _ .

Gefchiedeniö. Want de Blixem tetckende hem de bove„"fel-

borft (welcke met een dubbeld en wel vaft toegere- ve door 't

gen Rocks-lijf bedeckt was) foogantfchfeldfaem, Rockslijf

dat nauwlijcks yetdiergelijcksmeergefienis. Op henen op de

de gedaghte bloote borfl vondmen d' afbeelding van bloote borft

twee Boomtacken met hare Bladere». D'eeneTelgh

ging opwaerts na den Hals.d'andere benedenwaerts

na den buyck. Dit alles was op de witte Huyd met

roode digt aeneenftaendeftipjensfoozerdiggeputiEteert

en toegefteld , dat de beflt fcbüdtr fulcks niet leven

diger foukonnen afteeckenen. Ondertuflchen was Op'taldei.

'tgedagte Kindt noch aen fijne Beenen , noch aen r°L1fj°fte

de Borft, noch aen eeni gh ander deel des Ligchaems t^e'e y^t_

befchadigd geworden. Alleen aen delincker Arm rijcke

was 't Vel een weynig afgewreven; 't welck diton- Boomnc-

noofele Wigt , de Hitte voelende, ielverhadge- ken> .

daen. 't Roock wel gantfch brandigh , maer is ech

ter ten vollen frifch en gefond gebleven. Dien door

fijne veelerley Schriften vermaerden Man Johannes

RJ/?/'«J, Predikant der Lutherfche Geloofsbelijdenis te Sonderee-

IVedel, heeft dit fel-/ er gefien, nevens een Genees-ge- ni.ge dc

leerde, en feer veel andere eerlijcke Lieden ; niet ?ƒ "j.c -be"

fonder een verbaefde verwondering over foo een C a 18'ns"

hoog-verwonderlijcke Schilder- konft des Blixemsop

de tedere Huyd dcfcs Kinds. Erafmi francifci Ooft

und Weft-lndifchen Luftgtrtenfol. 177. uyt den gemel-

den D. K»'/?/'«f.

Dit is, feyde deHeer VROOM-AERT, nietibo Kortebc-

feer een ffel der Xatuer , als wel een Sfel Gods met der denckinS en

Menfchen kinderen geweeft , die de tanden defer acnraer!un&

Dondervlam ftomp heeft gemaeckt,foo datfe 't vel

deles Kinds niet doordringen , noch 't inwendige

levens fap verteeren kon. Anders, indien God dit

Kind niet baerblijcklijck had bewaerd, foowaer't

van den Blixem niet flegts foo konftlijck getekend ,

maer buyten twijfel gmtfch tol ^fch verbrand ge- ovet'tvooï-

wor-



mhielde worden. Evenwei ontken ickniet.dat oock de N<-

Geval. tucr hier onder gefpeeld , en defe verwonder] ij cke

Bttld-konft verrigt heeft ; wijl defe Stelling de won

derbare l'oorftenigheyd Gods niet uyt, maer gantfchlijk

i>i]l i<-)t.

ft™door"" Wijl wy ,ging LEES-AERT voort, nu doch fpre-

«Jen Donder ken van d'uytwerckfelen des Blixems , foo fal ick

gedood. noch eenige dingen , niet juyft in orde, maerfbo

gelijck my defélve ingedagten komen , hier voor

dragen. Vericheydene groote Vorften zijn door den

Donder des Hemels gedood , en onder defelve oock

Tulliu! Hoftilim , Koningh van Romen : *4nafl<tfïiis,

Roomfch Keyfer ; Marcus ^urelius Carus , oock

Roomfch Keyfer ; Sirabo , Vader van Pomfeju! de

Groote ; &tuilits Sylvius , een feer Godloos Menfch;

Defgeliiclts JEfctdapius , Soonvan Hiffocraies , een voortreflijk

een Vrouw, Geneesmcefter, e. f. v. Sekere.Vrouw , volgens 't

' ifu r verhael van den beroemden Geichiedfchrij ver Taci-
werck beug , .. . , _ . . , J .. .
zijnde. '**• met haren Man m t Echte werckbeög zijnde,

wierd plotfelijck van den Blixem gedood. Op den

thiendender Somermaend des Jaers.15-41. floegde

Btixtm te Confiantinopol in de Kamer des Turckfchett

Qock'tEy- Keyfen, en verfloegh fijn Bywijf Labbella BranJina,

Turckfchen welcke h? bellemd had bv. hem te fullcn rtapen ;

Keykrs. nevens alk- by haer zijnde Dienftmaegden. Daeren-

boven doodede even 't felve Onweer over de i loo.

van des Keyfers Paerden. ^polepkthes Hiflorifcher Er-

quickflunden ander tbeil , f/tg. 808. In't Jaer 1 118.

had Keyfer Lotha, ius de Stad Spier bclegerd.en bragt

Payr-ho- degeheeleSomerdaer mee door.. Ter dier tijd was

vaeidy ^ de gewoonte (en ach.1 dat het nu oock de ge

woonte onder ons niet was.daer doch de Xatuerfelft

O feld 6"s ^ fcbtndlijckheyd.hicrvtttmoefl leeren , iCor. XI.

fa,newiis *4") dat gcmecnltjck al deKrijghslieden/d»^ Hair

door den droegen , 't welckhaer tot over de Schouderen athing;

Ëlixemge- en waer opfy boven roaten hovaerdig waren. Al$

' iigh nu een Donder-Omveer verhief, viel tegelijck

een Itercke Blixem over de Soldaten in 't K.eyfèrfche

r, die al 't Hdyr harer Hoofden verfcngde en af.
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brandede. B«»//Hg und Maiboom Erautifchtveigtfibt

tind Lunebergifcbc Chnr.ick fol. izó. In 't Jaer if*3-

moeft 't KoningrijckN^f/juytftaeneenfeerfwaer .
Onweer.vergelelfchapt van Donder en Blixent. Den kce ^' 0ic'!C~

Hemel was t'eenemacl *)>«•/£,even alsof hy inbrand kcnbjrftte

had geftaen ; en liet een groote »»ef»;£if ^jmte'r Napeli.

aerden vallen. Daer op volgde een lVtl(kenèarfl,tnet

fulck een geweldige Wateritortingh , dat daer door

een boven maten groote Steen, meer als 60000 pen- f,tccn van

den fwaer , van 't gcbergt wierd afgescheurd. Defe ^cn v° np-°n"

ftorting heeft geheele Slooten, Dorpen, enDHyjend Geberght

vijfhonderd en vijf Huyfcn weghgenomen ; ja over afgefcheurd.

de twee-en- dertig Italtttetilcbe Mijlen wegs meê-ge-

voerd. Eén groot getal Menfchen moftcn ellendig

verdrincken. HondsdortKi und Sturmii Hifiorien

und Exempelbuch uber de ifhen Gebeten Gottes ander

theil Jol. 5-77. 'sNagfitsden 14. derHoymaendin't

Jaer 15-39. hoorde men in eenige Plaetfen van

Diiytfchland een verfchricklijcken Donder. De (lagen

waren fbo geweldigh.dat d'Aerde met al de daer op

ftaendc Gebouwen t'clckens begonden te fchudden.

Onder de geduerige Blixemen regende het foo boven

maten fel , als of geheele Beecken van den Hemel

waren gevallen. Dit vertrooftede de Menfchen

nocheenigfins, die anders in groote v rees ftonden,

dat alles Ibu afgrbrand hebben. Door dien fterken Geweldigen

Regen wicrd een groote Watervloed verooriaeckt ; Regen in

welcke al de Wegen verdierf, en wegfpoelde. Gro- "OuytfManJt

te Steenen , welcke men yederin'tbyfonder met

geen vier Paerden had konnen voortflepen.wierden

door de kragt des Waters van de Gebergten afgedre

ven. Idem Ibid. fol. 57 r. In Tacr if8i. isteZirzc- c,ij'c- _>
, , „.. . r, . J -n ' -, .. Seldlaetn-

taut» den Blixem in feker Huys geflagen. Voor dien hcyc[ acn

tijdt was 'tnochiinemaf/in'tielveHuysgefchied,

en naderhand noch wel fesmael. Hier op hebben de

Natuer-kundige verfcheydeneBedenckingen geno

men. Dat oockde rijjcheninde Zeevoordcn Donder

niet bevrijd zijn , blijckt daeruyt, dat men op den

i*. derBloeymaendin't Jaer 162.0, inPomtren een

groe-
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groote doode Wa! vifch fag ftranden , hebbende een

Donder-fleen in fijn Ligchaem. Zeilen Sendfcbreibcx

erfler iheil tpijl. 73. p^. IQJ-. Als iri 't Jaer 15-47.

de Dom-papen te Meiffen met groote blijdichap het

Te Deunt Laudamus longen , wegens de Zege , door

Keyfer Karel de V.bevogten tegens Keurvorft Johan

Frederick van Saxen ; menende, dat het nu met de

genoemde Ketters gantfch gedaen was , foo floeg >

onder dit haer Gefang en lrrengdenkedrijj , den Blixem

inde Domkerck, welcke t' eenemael afbrandede ,

van 'snamiddags ten vier uyren af tot 'smorgehs ten

fes uyren toe. ^polephthes Hiflorifcher Érquickflunden

ander tbeil /Mg.Sio. Schleupneri Zu^ammenflimmiitg

der^ Buchcr des alttn Teftaments , erfle iheil pi. 5-95.

In 't Jaer 1 636. floegh de Elixer» in 't Huys van een

voornaem Duytfch Edelman. In eene fijner Kamers

waren twaelfPerfoonen.waer onder twee van fijne

Kinderen ; fijn eygene, en dan noch fijns Predikers

Huysvrouw. Dele alle vielen voor dood ter aerden

neer , en bleven oock eenige uyren als doode leggenj

eyndlijck echter bequamenfe weer , en zijn in 't le

ven gebleven. Zeileri Senifchreiben Zjveiter Theit

Epifl. j8f. fag. 184. Seecker Godloos üoheemfcb

Edelman in 't Jaer 15-03. niet verr' van de Stad Bohe-

mifcb-Bndt ter Jagt gereden zijnde , en feer grouw-

lijck gevloeckt hebbende, wierd, met fijn Paerd,

en eenen fijner Dienaers , van de Donder dood ge-

flagen. Den anderen Dienaer , die hem gewaer-

fchouwd had, fig niet meer met diergelijke vloeck-

woorden foogroflijck tebefondigen ,is t'eenemael

onbefchadigd gebleven. Zacharias Thtobtlius van

Uuffittn-Kneg , dritte theil cap. 30. In 't Onweer

des Jaers if4i. wierd te M«^fHi«r^eenKnegtje

van den Donder midden door gedagen ; En in 't Jaer

iffi. een Man te Kreitt^bergh , infijn Huysovcr

Tafel fittende, nevens fijnen Hond, dieonderde

Tafel lag.ichitlijck van de Blixem gedood, 't Kind,

'twelck vlack aen fijne z.ijde£it,is niet t'alderminrte

leed bejegend. Vijf Jaren daer na heeft de Donder

een
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een Boer van Kamit^ foodanig in de mond getrof- ft°mge-

fen, dat hy 't zederd altijd ftom is gebleven. Honf- worden-

dorfi mi Sturmii Hifiorien und Exempel-kuch uber de

Tfhen Geboan Goltes Zweiier tbeilfil. ^74. Seeckerc Een Roam-

Roomfche l'orflin, genoemd Martia, op 't uytcrfte -^*eJ°rflin

{wanger zijnde, wierd van den ülixem getroffen, "°L ;°

en de J'rugt in haer Ligckttem gedood ; doch fy felfs |latj £_;„_

bleet in 't leven , fbnder eenige fchade ontfangen te chaem ge-

hebben. Rollenbttgens Hundflagiger Erquickftunden dood.

Erfter Theilpag. 488. In 't Jaer 1 371. floeg de Donder n r . r

in 't Slot Kofchtialow , gelegen by 't Stedeken voor ian

Trebnit\ in Roheemen ; en nam, foo den Burghgraef de Schoe-

^lirecbt van Slatvietin als fijne Gemalin, de Spitièn nengcfla-

voor aen hare Schoenen weg , fonder de voeten Scn-

eenigfinstebefchadigen. Wencejltus Hagecius , Boée-

mifcher Chronick ander theilfol.qo. In de Stad ^itteU

(nu ^tverftt genoemd), digt by Capita gelegen , heeft

de Donder fceckcr Mansperfoon vier vingeren van Seldfacm

d'eene hund afgeüagen , even als offe met een Bijl Gevi1-

waren afgehouwen gewceft. 't Geld, 't welck hy

in de gedagte hand hield , was t'eenemael ge-

fmolten. Lycoflbettes van WKndern-srckcn Gattet

pi. 185-.

Dit brengd, feyde VROLYCK-AERT , my een Een Paep

ander Geval in geheugenis. t'Omit in der Marck, fpceldfijnu

niet verr' van Stendel, heeft cie Taep felfs fijne Boeren Boeren ten

met de Viool ten Dans gefpeeld. Terwijl nu de ans'

dolle volle Boeren danftedeii en fprongen , heeft

oock God op fijne Trommel geflagen. Daer quam, aet °P

r i • T-- i *^ ° i i Vi KOOmdcen
ichiehjck een groot Onweer op , en de Donder floeg Donder;

de «gier hand des gedagten Faeps met de riool n>eg.

Daerenboven wierden vierentwintig defer dronckenc Die hem

Boeren dood ter neer geworpen, ^fpolephthes Hiftori- den arm af,

fcher Erqitickftunden ander theil pag. 808. uyt M'oi/-en-4 Boe-

gangi üuthneri Epitome Hifioriartim. In plaets van

Omer fpellen andere Offemer. De tijd was in de

Pinxterdagen des Jaers 1103. 't Dorp is gelegen in

der Marck in 't Stigt Maegdeniurg. Sieinhart Epitome

Hifloriarum wier tfe» 10. OtbotenüotietfuL 1*7. uyt

defcs
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defes Stifftes ChrontCit. In 't Jaer IJ7*. op den 14.

der Somermaend ontftond t'Ofen in Honguryen een

feer groot Onweer van Donder en Blixem. De

Thoorn van Stepbzni Kerck wierd van 't Muer-

werck gantfchlijck afgenomen, en in 't Veld neer-

gefet, even op de plaets daer IConingh Lodewijck

van de Tttrtken was geflagen geworden. Seeckere

Mis-faep wou 't gedagte Onweer bsfn'teren. Nam

een Schaap; hoo/d, liet het voor hem henen draden ,

engingfocT, omMi'jtedoen, naede Kerck. Doch

de Donder nam hem met fijn Schaeps hoofd weg,

foo dat geen van beyden naderhand oyt weer geiïcn

is geworden. Koningsberge» Journael of tiageltjckfche

Tijdreeckeninf , op den 14 Juny Letter K. />*#• i-

Yet diergelijcks is oock gefchied in Franchrijck.

Onder een geweldig Onweer wou de Vicarius der

Parochie ChitpeIle-F<t[ltH, gelegen op de Grenlen •

van vJngiers en Lbno/}* , fig onderwinden , 'tlëlve

te befiveeren. Daer op begaf hy fig uyt de Kerck op

't Kerck hof , om den bevigen Donder en de verfchric-

kdijcke Blixem te doen ophouden. Maer terftond

quam ontrent hem een gantfch onfluymigen Draey-

wind, die Priefter, Koor-kleed, Stoel, enlVyn'itter-

quas wegnam ; voerende dit alles een halve Mijl van

titer weg. Hier viel den armen Vicarita in een digte

Hage neer j alwaer hy 's anderendaegs van fijn

Karfpel-volck wierd gevonden, riadatfehem lang

genoeg gefogt hadden. Sonder fijn Gewaed ibuden-

fehem beiwaerlijck hebben konnen kennen. Want

aengefigt en handen waren fecr lelijck opgehaeld

engelijckalsbekrabbeld; Rock, en K oorkleed acn

flarden gefcheurd. De Wywaters quifpel was ge-

broocken. Echter had hy meer vrees gehad , ah

fchade geleden. Van dien tijd af aeh verliet hy al

fijn freutel-trerck , werpende in 't Vyer 't geenhy

te vooren had gediend. M. de BeaxlieuinTraitaiude

Toniirucr Fulgtre, byGotiUrt, Cahinet der Ui(lorien,

terjle deel , pag. 4 1 9.

Men bevind, wierp de Heer ADEL-AERT hier

ia,
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iri , dat/tapende Perfonen niet fbo ligt van den 3lixem

«verden getroffen als wel dciraeckaide. Wat voor

Natuerlijcke Otrfaeck fou hier van gegeven konüen

werden ?

Tlutarchus , antwoordede LEES-AÈR* , verha- worden

lende (Symb.^. Q, z.) dat de Dondet (ofliever Slixem)

over eenflapend menfch vallendejhem nochfijnelCle-

deren gantfch geen leed toevoegde ; als alleen datfe

t' eenemael deed verfmelten al 't geld 't welck in

lij nen Gordel was , beantwoord uwc gedane Vraeg

aldus : De Ligchamen der tvaeckettdc zijn vafler en

(imker als die derflapcnde , wijl al de Leden fig dan Alt de fla-

vol Levens 'geeften bevinden; waer nacfe fig oock pende,

dies te harder ƒ?«//«» tegens den daer henen fchieten-

den B/ixw» ; en derhalven ligter verfeerdt worden als

de/lapende ; welcke (laffer , toegevender, en voller

van openingen ^i/« : Ter wekker oorfaeck fy dan oock

minder bcfchadigdwerdeft van den doordringende» Bli-

xem of Vonderflag ; verri) its (gelijk wy nu alreeds ge-

hoord hebben) de Donderflrael aldermeeft quctft dé '<e ic

dingen, welcke bard zij nen tegenfland doen , or"de-pnj

ielve verhinderen door te fchieten.wegens dekleynt Ueck>

ofene gaetjens. Boven defe geeft hy noch een andere

Reden ; namentlijck , dat de geweldigefcbrick een

tvaeckende veel ligter kan dooden als een (lapende i

welcke van dele fchielijcke en geweldige Aenvaï

bevrijd is. Indien u dele Redenen niet ge-

noegh doen , foo moogd gy de Fhilofofhen om an

dere vragen.

D'eerfte oorfaeck, feydeVROoii-AÉRf , fiet op weicfte biet

den Elixem felfs , en heeft gewiflelijck fijn gewigt. gewigt heb-

D'andere betreft den menfcb^n werd beveftigd door ben.

tt'ervitrenhtyd , welcke dickmael geleerd heeft, dat

een fcbielijcke hevige fchrich de Voodons kan véroor-

faecken ; waer van wy by een andere gelcgentheyd

Voorbeelden genoeg fullcn konnen hooren. Als nu , , .

defe beyde by elckander komen , foofijnfc dies te P«foncn

magtiger. Maer men houd het daervoor, dat de ^^„"ge

Van den Slixtllt gttroffene perfótteü éerftond weer tor troffen/

li
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ïïe Blixem

haren adem , en binnen weynig tijds gantfch tot

haer fel ven komen, wanneermen haer maer alleen

*eef fterck tegens d'aerde gintfch en herwaerts om-

wenteld. Dat oock de ftvatte vtme, welcke foo-

danige geraeckte bekomen t door rode Wijn te ver-

drij ven is. Dat de Hitte verjaegd en de monde geluc»

kig gtnefen word door foete ~4mandel-0ly 5 foo dat

alle fmerten des getroffenen , jacoock felfsde Vlec-

kcn en Lidteeckenen , t'cenemael weg gaen. Wat is

ww gevoelen hiervan ?

lek kan .antwoordede LEES-AERT , nietfeeckers

van dit ftuckfeggen. Aend'eene zijde heb ickmy

'n de Gtnetskoufl niet geodïend , om van de gefielde

Geneesmiddelen te mogen oordelen. Aen d'andere

zijde zijn raynoyt voorbeelden van diergelijkege^

gcnefingen voorgekomen. Evenwel , om u ver

weck eenigfins te voldoen,foofal ick dit feggen uyt

de Ichriften van een geleerd Man. Debefchadigin-

gen , welcke Menfchen en Heeften door den Bltxens

wecrvaren , zijn fooveehoudigenverfcbeydeit, dat

niet ligtlijck al^ttneeneGenees-middelendaertoefou.-

den konnen uytgevonden worden. En of fchoon

deièlve nu endanaen<i*/ëMof^«»«»mogtengeluo

ken , fbo kan men echter geen vafteftaetdaerop

maecken,noch yet fteckers daer uyt befluyten.Men

inoeft hier van ondervragen foodanige Artzen,

welcke diergelijcke van den 'Blixem-getroffetie , ge-

teeckettde en gefa>«rtede Lieden onder handen hebben

Sehad' Anderfins maeckt dit Lugt-Vyer feer felden

eenige wonde, infonderheyd niet , wanneer 't vye-

*igh en verteerend is. De Franfche Schrijver de

JSealieu verhaeld , dat hy (in'tjaer \J6^iaChan-

ftgne door 't kleyne Stedeken filleneuj reyfende)

van eenige Edele en andere eerlijcke Lieden heeft

gehoordg hoe twee jonge Misprieflers van defe Placts

in den ^ogfttijd waren uytgegaen , om over eenen

g£ftorven feer rijcken Man Mis te fingen. Alfenu,

naden gedanen Morgen-ontbijt , weer naeHuys

tvilden keeren * foo wierdcnfe onderwcgea van een
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verfchricklijck Onweer overvallen. Sy weèckefl

van den Voetwegh ter zijden af na een kleynen

Boomgderd, en gingen daer nevens elckand er neer-

fitten } doch wierden van den Blixem gedood , en Seldfaetii

's anderen daegs , na lang foecken , van hare Vrien- Geval van

den gevonden.Men bckeeckdefe Lijcken feer nauw; twee Mis-

doch men fag niet t'alderminfteteecken van eenigej"^^'

vérfeeririg, behalven boven in hare vierhoeckige Blixeragé-

Mutfcn i welcke in 't midden een gat hadden j dood.

ontrent foo groot als een ftuy ver. D'elfendige Lig-

chamen gaven foo een onlijdelijckeftanck van figi

datmen ontrent defelve niet kon dueren. Doe hief

nochby'tgeendeHeerVROLVcK-AERT heeftver-

haeld uyt HenricHS Mollerus , behalven een groof

getal andere Voorbeelden , welcke men hier v ari

fou konnen bybrengen. Vermits dat den doorge- Wijlfédari

zeblixtmden menfch feer felden een opcne Wonde be-g«n wonde

koomd, foo valt'er oock feer felden yets aen «^"„óotfc

heelen. En dien armen Boer , van wien voor heenen feifan jets

gewag is gemaeckt, fou 't verbrijzelde Gebeent tc heden.

fijn'sArms noyt met Amandel-oly weer te regt heb

ben gebragt. Doch wanneer de Blixem de menfch

maer alleen aenroerd ofontfteeckt , ofhem eenige

niet fier gevaerlijcke wonde rnaeckt('t welck noch

tans feer felden gebeurd) foofoud'Afnandeï-oly en

rode wijn wel yets konnen helpen. EYafmi Fraticifci

Scliaubitlmcn ander theil ftig. 709. 'k Sal'er by doen ; \Vannetr

Wanneer den getroffenen alleen van den Wixem ver- d'omrolling

giftigd mogt zij n , foo fout 't omtollen op d'Aerd hem °V*

konnen helpen, om dien vuylen damp, die hem°"

anders terftond fou dooden , door dcfe beweging fig

te doen verdeden en uytvliegen. In 't Jaer i ƒ88. faten

drie Mansperfbnen t'Erfurt t'famen aen Tafel. On-

derufTchen ontftondt'er een fwaren Vonder , flaende Drïc

haer alle drie in de Keucken ter neer , foo datfö perfonen

daer lagen gelijck doode Ligchamen. De Waerdin t'Erffuit:

en 't ander Huys gefin namen hier geen agt op , ™." ^" ^

wijlfe met andere faecken beug waren. Eyndlijck trojfen,

den eenen een weynigh, en mkloeckte
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wcrckia-

gen.

fig foo veel , dat hy op handen en voeten nae de

Deur kroop , en die open kreeg. Terftond vloog een

fccrgrootniDanifuytdeK.euck.eii; endaerop wicrd

het oock met d'andcre beter. Twee van defe drie

waren feer tvonderUjckgeteeckcnd ; den eenen met een

bUiuv Kriys op 't midden fij ns ngt ; den anderen met

twee blauwe Kruycen , 't een aen de regtc r «om , 't ander

aen 't lincker beent welcke noyt vergaenzijn. On

langs daer nae is deneenen van fij n Paerd dood ge

vallen. Den anderen ftierf op den ii. der Oogft-

maend des Jaers 1610. Den derden heeft noch lang

daer nae geleefd. Wolfgang Hildebrands net» ttugirte

Magia Nmuralis, drittc bucb fag. f. b. Oock is 't in

't jacr 1 614. gebeurd op de Goud-kaft , dat de

Donder in een Hollandfch Schip viel , foodanig een

flanck van fig gevende , dat vijf Menfchcn daer van

t d verftickten , en al d'overige in een fw»re fieckte

ixh«n f"Jn 'i6'60' f°° <kt het Schip ongeregeerd moeft blij ven.

maeckt al Waffaueri Hiftorifch Verhael , agtfle deel , fag. 3 1 .

In fulck een gev al , fegg' iek , fbu de gintfch en her-

waerts wenteling den nu alreeds half verftickten

eenige hulp tot fijne redding konnen verfchaffen j

waer van ickmiflchicn hier na eenige Voorbeelden

fou konnen bybrengen.

Buyten twijffel, voeghdeVROLYCK-AERThier

toe , fijn'er noch wel andere en wel kragtiger mid-

heeftgene- delen als d'Amandel-Oly. -4. 'Bcnivcnitu verhaeld^

fen dat hy twee Menfchen (Vader en Soon) heeft ge-

iien , welckers Ligchamcn foodanig van den 'ülixem

waren getroffen , en fbó g'antfch gelijck als ver-

ftockt> dat hy meende, fy waren van de Popelfy

Twee feer ^ngctaft- Seven dagen lang blevenfe fonder eeten ,

Wonderlijk fonder drinckcn , fonder ipraeck en geheel onbe-

t>och noch

geluckiy;h

behouden;

mact fcld-

faemge-

teeckcnd.

Bonder in

een Hol

landfch

Schip val-

d'andere

litck.

Hoedanigh

Bcnivenius

tan den

Ilixem gc-

trtfffcne
'

weeglijck. Ten laetften liet hyhaer een Ader ope

nen j een fcharpe Clifteer of Spuyt-artzeny geven j

't Ligchaem een langen tijd wrijven, en haereen

weynigh Spijs ingieten : Waer door cyndelijck

Weer , eerft tot beweging , daer nae tot hun voorige

gefondhéyd gekoman zijn. ^, Bwivp^f At abditit



ca[r. 13. by den felven Eraftn. franci/cus ibid.

Dit is , ftyde de Heer ADEL-AERT , nu gefprooc- Blixem ver

ken van de geneflng der van den Blixem getroffene derft Bi«

menfchen ; waer toe echter weynig hulp voor han- 5™ Kgjd" j™

den isiMaer is'ergcen feeckerder raed voor 't quaed,

't welck de Donder dickmael in onft Kelders veroor-

faeckt , verdervende Wijn en Bier , geljjck ick

lomtij ds tot mijne fchade wel gewaer ben ge>-

ivorden.

De.Bfee»; , vperLEES-AERir voort, doet niet al- Wijn.daoi-

leen de Wijn verflappen , ros-agtig van Verwe wor- gj°iec^'I*t

den, en door de doordringende kragt harer brandi-°,etti

ge kitte van fmaeck veranderen , maer fendt'er gantfeh

oock een doodlijck vergif in, gelijckwy nualge- vergiftigh.

hoord hebben, 't Bier werd oock gantfch fuer en

onbequaem gemaeckt door 't geweldig geluyd en

de harde beweging des Donders, 't Geen de hitte des 't Bier. dier

Somers allenxcn ontrent dit Vogt te weeg brengd , l00^'""

veroorfacckt de Donder en Blixem gantfch fchielijck , cl?"'eCn™

felfs in de koude Wintermaendcn. Derhalven djend maei Onbe«

een yeder bekend te zijn , als feer nodig tot de bc- quaem.

waring der gefondheyd , dat alle Spijs of dranck, ' ,

door den Blixctii verdorven , ten hoogflenjchitedlijck is,

foo dat oock de Honden niets daer van fullen willen

proeven. Wilt gy de waerheyd hier van verder on- Allefpij^

dcrvinden, foo neem eenige vanden Blixem getrof- en dranck,

fene Koom-ayrett , en wrijfdfe in de handaenftuc- doei den

ken , foo fullenfe terftond een Sulpheragtige Lugt do'rxvee™ t \l

vanfig geven. Ort; nu uwe Vraeg te beantwoorden, tenhoogh-

foo hoor1 ecrftwatmen doen moeft, om de verder- ften fchacd-

ving van Wijn en Sier tevoorhomen. Daer na hoe men ''j'k-

't verdorvene weer kan herflellen. 't Is ieer dienftigh ,

een Kelder onder d'Aerde te hebben van Steenen

Verwelfd, en niet met Hout gefolderd, wijl de

Blixem minder door Steen als door Hout kan drin

gen. Waerom dan oock eenige gewoon zijn, een Hoedefe

yfere Plaet of een grootc Keyfteen boven pp de verdervijig

Vaten te leggen , op dat de Slixeai , «et dcfe harde ^c voork°-
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en digt t'famengedrongene Stofte ftrijden hebben

de , de fagter ongemoeyd mogt laten. Hoe de

Kelder dieper is, hoefe meer voor den Donder be

vrijd fal zijn. Immers, de Vdtutrkundige willen,

dat alle dingen, zijnde in een plaets , dieper als vijf

Kelders, vijf -voeten onder d'~4ttde, fig van den Elisum mogen ver-

fecckerd houden; wijl haer geweld defe dickte,

natucrlijcker wijs , niet kan doordringen ; maerin

d'Aerde gebroocken werd, en hare kragt verliefd.

Gelijck dan by de Gefchiedfchrijvers,mijns wetens,

niet een cenig Voorbeeld werd gevonden , dat oyt

een Btrgptrckir in lijnen arbeyd vandenDo»<fcrge-

troften is. Ztileri Stndfchreibtn Ztoeiler tbeil ffifl.

45-0. ptg. f06. Derhalven behoorden de geene ,

yoeten

Aerdebo-

bende,

Sijn voor

Ji'n Blixcm

l'CVUld.

Be Blixem

heeft een

welcke Kelders bouwen , daer op te letten , dat (als

't de bcquaemheyd wil toelaten) ten minften vijf

voeten aerde boven de Kluys quam te leggen. Dat

oock de Ligrgaten foodanig wierden gefchickt, dat

de Blixem door defèlve niet kon inflaen. Sout of de

«r van Vaten gelegd, agtmenfeergoed; wijl mep 't daer

lout. voorhoud, dat de Blixemcenttattterlijckc afkeer voor

't Sout heeft, en derhalven 't felve voorby khiet.

Gelijck men dan noyt fougefien hebben , dateenige

plaets, met Soul beleyd, van den Dander geraeckt is,

muer wel andere daer by gelegene en naeft daer aen

palende.

Mygedenckt, viel VROLYCK-AERT hierin, by

een voornaem Schrij vergelefen te hebben,dat in een

fterck Onweer fcecker Huys door den Ulixem in

brand wierd geftoocken , 'twelckgantfchlijckaf-

brandede, béhalven alleen eenc midden in (laende

Kamer , waer in een Kift met Sout was gefield , wel ck

Vertreck t'enemael onbefchadigd is gebleven.

Om nu, vervolgde LEES-AERT, 't verdorvene

ycrdqrvcne weer te regt te brengen , foo is nodig , debefchadig-

Wijnenen de vogngheyd ineenander Vatovertegieten; nae

datmen't iclve eerft wel gefboeld heefd met 't fap

van Lauwrierbladeren, Myrthe, Geneverbefienen

Schcrley. 't Bier ontaert zijnde geworden, kan

jsen

'tSout.

Voorbecldt

dacc van.

Middel,om

Bieten
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men herftellen door geurige dingen , als Gengebar,

Mufcat-noten , Nagelen, Bakelaer, droogeLau-^

werbladeren , Kaneel, en diergelijcke. De Wijn }ltl„tlllll

(wekkers aert verderfd door Kool) werd weer te è^itebien-

regt gebragt door Bert, wijl defelve van een Sal- gen tot foq."

peter agtige kragt is , verhinderende de dickwor- da"i?ee?

ding. Waerom dan pock de Wijnkopers de Vaten 8oe(»heyt!»

met Stt>avel berpocken. Met Zeewater en Honig

fpoelen. Andere begietenfe met Koeyenmekk ; ot

beftroyenfe met Kalck , ofSand , ofgeftootene Steeven ,

ofcenigc handen vol SOMS , waer door de wijn weer

de voorige fmaeck ten naeftenbybekoomd. Want Batte ge-

fchoon dit fomtijds nodig gedaen diend , foo kan bruyckwe»

't echter dit Edele Nat niet ioo goed maccken , als zl'°'

pf 't van felfs uy t eygener aert goed was. H. van der

Meer Voorn der kennis eerfledeel Pag.fy. Om de Wijn

lang te mogen bekouden in fijn volle deugd , foo fnijde

rnen wat Byvoet-vortel in tweeKannen goede Wijn,

en laet defelve fbo een halve dagftaen. Daernae

feyghmenfe door een fchoonen doeck (daer geen

Seepwater aen is) en doefjbdanop'tOxhopfd, als

'tovergetapt ofgevuld werd. Wel digt toegemaeckt

en foo laten leggen zijnde, foo faldcWijngeduerig

gt blijven. Wanneer de Wijn

nu verdorven is.foo hangmen een Radiji in 't Vat, en

neemfe nae een dag of twee weer weg, foofalfè

beter werden. Als de Wijn dick , troubelenfchimme-Omde

lig word , foo giet'er K.oeyen-melck met een weynig J*'*)11 e'1*

SOM in ; 't welck hacr weerklaeren goed fal maec- ^|?n'

ken . Of neem in de plaets Eyer~klaer met een weynig goede ver-

Sout j dit brengd de Wijn terftond weer te regt. we en
Begind de Wijn fuer te worden > fbo neem een pond J "'

nieuw Byen-Wafcb ; fny het in kleyne ftuckjens ;

vermeng het met een pond Weyten-kornen ; doe het

in twee ofdrie fackjens , en hangdfe foo in de Wijn;

waer na defelve haer voorige goedheyd weer fal be

komen. Een Garfleit-brood in een kleyn Korfje ge- Oock am

daen, en alfoo in de Wijn gehangen , fal al!eioo/c d'afgeval-

flijmigheyd. dacr uyt trecken. Is de wijn te (tergefaxt- len* ' ttou"

I i 4 Vtld-,
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veld , foo neem een beet Roggen brood , {nijd daer

onder een tamelijck groot rond gat in ; leg het dan

op 't fpon-pat , en laet het koud daer op worden.

Dit behoefd men maer twee of ten hoogften drie

maeltedoen ; doch 't Brood moet foo heet zijn als

't uyt den Oven koomd. Erafnri FrancifcïSthabuhne*

dritttr theil fag. 1101. 1104. Onfe Schrijver fpreeckt

hier van Rhijnfcbe Wijnen : Ofdien raed oock goed

voor de Franjche is , ftact te befoecken. Als 't begind

te Donderen, foo maeckt een Bo/ uyt droog Roggen-

meel.Leg een fuyver Doeckje op de Sponde of '/ Bom-

g<tt van de Wijn of Bier-ToM,en de Mcel-bol daer boven

op , druckende defelve wel vaft over de Bom ofStof.

Hier door fou Wijn en Bier voor den Vonder bewaerd

blijven. Radijs , kleyn gefnedcn , en in een Vat

gehangen , 't zy dat'er Rhij nfche ofFranfche Wij n

In is, neemd weg de quadcRcuck, en de fuerheyd.

Doch men moet de Radijs niet foo lang in de Ton

laten blijven , datfe verdorven wierd, maert'elc-

kens varflche gebruyckcn . idem ibid.

Voor uwen raed om de Wijnen goed te houden,

fèydeVROLYCK-AERT, fal ick , tot vergelding , u

éeneh anderen geven , om '«Bier te bewaren voor

fuer worden. Neem twee of drie handen vol kleyn

gefnedene Ücrtram-Wortel (Pyretbnmi) en een goede

hand vol Duyfendytldenkrityd (Centaurium minus),

defgelijcks kleyn gelneden. Doe dit in een fuyver

Sackj e van Lijnwaed ,en han g het in 'tVaf met bier;

foo fal 't bewaerd zijn vporfücr te worden : Ofbe

gind het nu alreeds aèn 'tfueren te komen, foo brand

Eyvoet met de gehcele fubflamie tot Afch. Neem'er

een hand vol van , .defgelijcks een hand vol Afch

van üeucke hoornen bout , vermeng het met wat Bier,

en doe het dan in'tgeheeleVat. Roer het daer na

wel om met een Stock vol gaten geboord , en laet

het dan ruften. Bier , 'twelck nadcTonfmteckt,

werd weer te regt gebragt , als men een hand vol

Vfeyte Koornen , in een Sackje gedaen , in 't Vat

haogd, Ütm ErafiiMS Fneiciftia Zxatet Tbeil
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Tag. 141. Maer dit is al weer vaaonfewegh afge

weken. • .

Dickmael . begon de Heer ADEL-AERT weer , Ofde LM-'

heb ick hooien feggen , dat de L<um>erboom t' eene- *£™oom

mael voor de Donder bevrijd is ; enderhalven, dat DondeTbe-

degene, welckeeenLaun'er-kransom'tHoofd , of vrijdi*. -

een Lauwertach in de Hand dragen , geen Onweer

van Donder en ülixem te vrecfcn Ibuden hebben. Sou

de waerheyd hier van door d' Ervarenheyd kon

nen beveiligd worden ?

Vcrfcheydene oude Schrijvers, antwoordede $i.ne ^erc_

LEES- AERT hebben dit , als een gewiiïb faeck in ha- ke yolgec-

re Boecken aengetekend , en ons nagelaten, 't Kan ftige uyt-

oock wel zijn > dat deL<«m>eróoo»»nietlightlïjck waeffcmia- j

van de Donder werd getroffen. Maer dat hyt'eene-Sen

mael daer voor verfekert fbu blijvé.fchijnd vele niet ,

geloofweerdig ; onaengefien wat oock d'oude daer

van geloofd hebben j vcelligt daerom , wijluytde

gedagte Boom ep eenige fcerjlmke en volgeeftigcityt-

waeflcmingen opftijgen ; welcke de giftige Damfen , ^gjjj^n ^

wacr door de Lught werd bcfmet, weerftreven. Der- vergif, by

halven oock Keyfer Ceimnodus , als de Peft feer fterk den Bli'xem

begon te woeden,door den raed der Geneesmeefters, gaende ,

figh in de Latueer-Soflchen begaf. Herodiaims, Bocck w««ftt«»«n»

i. caf. 11. fag. 16. Defe gejonde UytwaefjeminffH

konnen oock wel de hoedanigheyd en kraght heb

ben , om 't Vergif, 't welck de Stojder Dondervlam*

me» met figh voerd , te weerftaen en van figh te drij

ven : Ter wekker oorfaeck veellight Columella den Maer niet,

racd geeft , dat mta'LttuTver-Uadtren in de Ntfltn volgens 't'

der broedende Hoenderen fal leggen , op dat d' Eyeren seroelen

van den Vonder niet befchadigd wierden ; gelijck van ve e'

dan oock even daerom d' Oude in een Sttrck Ótaveet

hare Vfijnvaten met Lauiverbladeren plegen te bedec-

ken , op dat de Wijn onverdorven bleef. Doch dat

defeZ.a«»pf»^«y?ewkraghtig genoeg iouden zijn, om

eenen met alle magt daer henen varenden Blixem of Den met

Donder van haer te konnen afwenden , konnen ve- geweld daej

Ie niet acnncmcn. Sonder veel fwarigheyd kanmen henen va-

li toe.



Voorden

Dondei Groot Hiftori/cb
bevrijde

renden Bli-

xcm fclrci

Noch hare

verplet

teren

de raag t ver-

hinderen.

DenVygen-

boom een

diergclijcke

lygenichap

tegens den

ponder toe

jefclircren.

Cardani

voorgeven

vin den

Hyacimli,

Door den

grooten S

jifcr ver

worpen.

Van andere

eenighfins

töcgtlUen.

tocftaen

Latitver-liooms 't Vergif , met den Blixeai gacndc ,

konnen weerftreven , en alfoo Bier , Wijn ofandere

dingen ; oock_wel de Menfchen , ten deelen daer

voor bewaren. Maer niet ligtlijck fal men geloven,

dat de kragt des Elixems , en de daer uyt ontftacnde

.vcrplettering, daer voor fou moeten wijcken; tea

ware men een geweldig groote *4ntip<ttbie of^iflaa

in den Jilixan wou ftellcn tegens de Laurvcrgteftcn ,

gelijck fommige defclve geven tegens't SOM, gelijk

alreeds gehoord is. Eenige willen opck den fy&en-

ioom in fbodanige Onweren voor fcbootvry houden.

D'oorfaeck daer van fchrifó Caelius Rhodigiuus fijne

bitterheyd toe. Doch (na 't oordeel Erafm fntncif-

ci Scbaubuhnea erfler thtil fag^\f. ) onder honderd

fal'er niet ecnen gevonden worden , die hem hier

in fal toevallen. Maer ick beveel defe faeck aen de

naukeurige Natuerkundige : 't Is my genoegh , de

gevoelens u voor te ftellen; alhoewel ick , als eenen

ilit- de Gefchigt en andere BoteAoi dickmael doorbla

der , dit kan leggen , dat ick voorbeelden fou

konnen aenwijien in de Schrijvers , dat beyde Lou-

tver en rygeioomff van den Powfer getroffen zijn ge»

worden.

Cardanus , viel VROLYCK-AERT hier in.die gecrr

ne wat feldfaemsenfonderlingspleegh voort te bren

gen , fchrijft oöck den Hyacintb fulck eeneygen-

ichap toe ; en meend , wanneer yemand defe Steen

by hem draegd , dat hy wel van den Dondtr geraett ,

maer niet verfeerdt kan worden. Echter fou ick 't op

fijn geloofniet begeeren te wagen.

Scaliger , hernam LÏES-AERT, lagcht hem niet

weynigh hier over uyt , wijl hem gantfch befpot»

lijck voorkoomd , dat de Donder niet door fulck een

klejn (lachje Glas fou konnen flaen. Niemand fal ligt

ontkennen, dat Cardanus veel onfekerc , jaoockoM-

gerijmde gevoelens heeft , welckebillijck van dien

grooten geleerden Man weeriproocken zijn geworden.

Evenwel oordeelen Ibmmige • dat fijn gelagcbin

defc



£'nght Sclouw-ToMeel. f^» 50=;

dcfefaeck noch/wA/i'/'/nochio/K/fiw. Wijlniet juyft

de btrdigbeyd des Hyacinths , maer eenige andere '

weerflrevendc Natuerlijcke kraght des felven den Don-

der/lag fou konnen n'cerflaen. Ondertuffchcn hou

den 't de meefte daer voof , dat den Hyacinth , noch

door hardheyd noch door verborgene Bygenfcbafpen ,

den Vonder of Klixem vermag op te houden of te

drijven ; fchoon hy van 't daer nevensgaende Vergif

ten deelen ofwel geheel bevrijd mogt zijn. Gelijck sondetlinee

dan veelerley Edele Gefteeiiten harebyfonderekragh- ktigten.ec-

ten hebben. Men aght de Diamant feer goed voor nige Edele

fwangere Vrouwen. Hy fou 't hert verftercken, en gefteenten '

foo moedigh maken , dat hy felver fou beletten den^f ?hte"

fchrick voorDuyvelfche Spoockeryen , volgens 't "

gcen^ntonms de Guevarra daer van verhaeld; fthoon

ick geerne beken , mijn geloof in defen foo fterck •

niet te zijn. D' ^methijfl fou de Dronckenfchap .. ...

verdrijven , en goed zijn voor Vergif. De Carbon- man'ten , A-

ktl howd men dienftig tegens de befmettede lught , methyftên,

delgeïijcks tegens bekommering en fwaermoedige Korbonc-

Inbeelding. D' Efmaraude fchrij ft men kragt toe te- kel^ » Sraa"

gens onkuyfche begeerten , Onweer en Duyvel-

fche Aenveghtingen , wij l hy de fwaermoedigheyd

weerftaet : Daerenboven oock de Geheugcnis ver-

fterckt , en voor giftige beten bewaerd. DeTofats

fou de gulfigheyd, toorn igheyd en treurigheyd ver

drijven. En opfoodanig een wijs fou oock Ctrdani

Hyacinth(die anders van de Natuerkundige feer goed ^U dieoftig

tegens de Pcft werd gehouden) wel een kraght kon- toe feer gto-

nen hebben, om 't vergif der Dondervlammen te te dingen.

weerftaen ; maer daerom noch hem felven, noch

> de gene die hem dragen , konnen bewaren voor de

verfletterende en vernietigende kraght des Vaaders of

Xlixems.

Immers.vervolgdeVROLYCK-AERT, is de Huyd ofmen

van een Zee-kalfvoor een Donder bevrijd, 'l'lutarchusvoot den

en Ptiniui getuygen't. Oock verhaeld Suetonius , Donder ba.

dat de Roomfche Keyfer siuguftus , wanneer't Don-w|{f,Q n

tkrde, (oodanig een /ftjrfbyiighpleegh te hebben, ' "



Deor mid

del van de

Huydeent

ïee-kalfi,

Of eens

Krokodils,

ofecnei

Hyzna.

Dvnk In

beeldingen

en t>ygetoo-

vigé tover-

agtigeVer-

fienngen

oiurcnt de

fe dingen ;

Tot rer-

drijvingh

van Oinvc -

ten.

Infontier-

hcid ontrent

V/ijl hy voor TiorMr en Bfoe»; boven maten fcer vcr-

vacrd was, en in fulcke Onweeren ten hpogften figh,

ontfettede.

Plutarchus en PlimVu > antwoordede LEHS-AERT,

verhalen 't als een gemeen feggen des Volks j 't welk

wy weten , dickmael enckele beufelery te zijn.

Dacr Tliniuf uyt tygene ondervinding fchrijft, magh

by, als een geleerd Man geweeft zijnde, aengeno-

men werden. Maer op 't geloof vtn andere heelt hy

reële ongerijmdheden , ja ómvterheden in fijne Schrif

ten vermenghd, 't welckoock niet wel mooglijck

is , van diergelijcke Schrijvers vermeden te konnen

worden. De daed des Keyfers ^ugufli maeckt geen

regel van tvaerheyd. Hoor wat Johtnnes Baptifta Par

ia den Xtttpolittcn (anders ontrent diergelijcke din

gen vry wat ligtgeloorig) hier van fegd. I'alladitis

fchrijfd , indien men 't Vel van ee^ Hyttut, Krocodil

of Ztekalf rondom een Acker ofDorp draegd , of in

een Sael ophangd , als men 't Ontren fiet opkoomen,

foo fal'er geen Hagel vallen. Soo men een Schild

pad met de üuyckan) hoog in de regtcrhand draeghd $

een Wijnberg alfoo doorwandeldjcn op defelvc wijs

weerkoomende , de gedaghte Schildpad op 't Veld

neerlegd , befwarende de kromheyd fijns rugs met

een klomp Aerde , op dat hy figh niet omkeerde,

jnaer met de buyck om hoog bleef leggen, ioofal

hy de Wolcken verdrijven.cn den Hagel doen voor-

by gaen. Defe ftucken (fegd Porta) hebben wy ge

nomen uyt de Boeckcn der Oude. Maer (vefvolgd

hy) hoe onbetaemlijck en dwaes defe dingen

zijn , en dat defelve niet konnen gefchicden ,

laet ick de verftandige overwegen. Natuerlijc-

ker fou 't Onweer eenighfins belet mogen wor

den door een groot geluydt van Kloeken, of lie

ver door 't loflen van grof Gefchut. Want fulcks

fou miiïchien (de lugt van een fcheurende) de be-

ftaen lij ckheyd derWolcken konnen breken en ver

drijven. Democriiits fegd , Dat Donder en flagregen

tcj-lloud fai vallen , indien men 't Hoofd en den Hals



HÜyd ,ofScboU-Toonfel. Dond«bev£ijo!

eens Camelions met Eyckenhout verbrand. Dat ook 'triooHen

even 't felve gefchiéd , wanneer men de lever defes de Levet

Diers in 't Vyer werpt boven op d'opperfte Vorften roelcons"

eens Dacks. Maer *Julns Gellius houd dcfc dingen

voorBcufelingen, veel eer vaft fUmus vcrfierd , als

van defen vermaerden Wijsgeer befchreven. Job.

f,aft. Por/* Magit ofNatuerlijckfWijfheyd, ïïoeck i.

taf. i^.fag.ioi. Ondertuffchcn werd van acnficn- Wonderlij-

lijcke Schrijvers vaftgefteld, dat de Hayren van 't k5 S5'?1,pa"

Zee-kalf een Natuerlijcke over-een-koming metdeZw ^"fchap^

hebben ; foo datfe figh over eynd rigten i wanneer van de Huy

defelve onftitymingh ; en haer in tegendeel op 't Fel des Zee-

iteerleggen, wanneerfe jlil is. Waeroffl dan oock de !<alfs met

Schippers ibodanige Huyden met haer ple- deZec-

gen te voeren , en in hare Huylèn te hebben , orn de

gefteltenis der 2.ee daer aen te mogen fien. Waer-
h

fchijnlijck is hier uyt ontftaen de voorgedagte dwa- ^-j^Jte

ling; te weten, dat dicrgelijcke Huyden feer dien- dwalingh

ftig foudcu zijn tcgens den Donder en Onweer. Ge- ontftaen U.

lijck'er dan niets gereeder is , als dat figh 'toubuyd

onder 't Koorn, de Byverperingb onder deVfaerheyd

mengdj wekke in 't gemeen een By-fet werd ge

geven.

Wonderl ijck is 't, feyde de Heer AoEL-AERf , B/wekke

dat de Huyd des Z,ee-kalfs foo een natuerlijcke over- &ie&*teï*

een-ftemming met de Zee heeft, felfsalsfenu van

't Dier afgefcheyden , gantfch levenloos , en verr'

Van deZ.ee af is. Dickmaelheb ick hooren fpreken

van de Sympathie en ^tntiptthic eeniger dingen. Ver- Oorlaeck

mits nu 't Zee-kalfhier toe aenleyding koomd te ge- wctd ïcnor*

Ven, foo wil ick defe gelegenheyd waernemen, om mcn'

U, LEES-AERT, te verlbecken , eenige byfonder-

heden daer van te willen voordellen. Doch ver

mits wy nu al taemlijcklangh gewandeld hebben,

foo laet ons weer na binnen treden , om op ons ge-

mack wat te gaen fitten ; waer toe hier geen gele-

gentheyd is; wijl de Stormwind mijnWcesje om verr'

heeft geworpen.

Dit wierd tcrftond gedaen , en na dat de Heer A- Om 5^' *

PEL-



jog fff* Groot Mftorifcï?

fprefeenviti DEL-AERT een Glas Wijn had doenorngaen , foo

de Sympathie poogde LEES-AERT op fijn gcdaen verfoeck hem

'bic i""f"' aldus te vergenoegen. Alle Dieren , Kruyden en

Planten hebben (volgens *t gemeen gevoelen) door

een verborgene Eygenfchap in fig eenMede-lijding,

van de Griecken genoemd Syrttpathie en Antipathie ;

welcke woorden wy in onfeTaelbequaemlijk uyt-

6fden Na- drucfcen door Natuertijcke Onderlinge» Treek , en

tuerlijcken fatuerlijcken Onderiingen Afkeer. Defe is in veele

onderiingen dingen ibo blijcklijck en feldfaem , dat men meer

Tftck en ^5 ^aer over moet verwonderen , als reden dan van

Ier dingen6 ^an Seven- Om nu uwe begeerte eenighfins in dit

1 deel te voldoen , foo fal ick kortlijck fpfeken I. Van

den Xittuerlijken ouderlingen treek fbmmiger levendige

en levenloofe ; II. Vanden Natuerlijcken onderiingen

Natiierlijke afkeer fommiger levendige en levenloofe dingen. Een

viicndfchap Nittuerlijcke Vritndfchap is 'er tuflchende P<wrtpende

"

fihevdenc D<^": Tuffchen de TafegoyendeTortelduyJ: Tuf-

Gedierten fcnen <^e Houtdityfen 't Veldhoen : Tuffchen de Del-

tot elkander fbin en de Menfcb : TuffchendeVofckendeSlitngk:

. De Wolfeü Exter : DeSprcetmen't Scbaef : De Kat

en 't Baldriae» of Ktttc-huyd : Den Elepbant en den

Bw*. Ónder de levenloofe dingen werd even defelve

vriendfchap bemerckt tuflchen de Zeilfleen en 't ffer :

't Goud en 't üpickfilver : De Wijnflock en d' Olm :

T)' Olijfboom en Myrten-boom : De Wtmdluyfen en 't

Oochfelfs yfer. Derhalven, als men defelve vangen wil , foo

looftdin- isdienftig» een Yfere Roede in Bedftroo te leggen,

gctli ofanders oock tuflchen de Lakens ofDekens ; want

daer op fiillenfe figh met meenigte verlamclen , en

Rae4 nsaM°° vernietigd konnen werden , volgens 't berigt

de \vand- tran den beroemden *4th<tnafins Kircherm, by Webe-

luylcn. rum, handen uitdien der unterredungs-kunft ander theil ',

p<tg.6o8. Tuflchen Loock, Rofenen Lelytn is een ver

borgenegemeenfcbnp ; want onder elkander opwaflen-

de , foo is de Loocl\ veel lieflijcker van fmaeck , en de

Rofen zijn veel aengenamer van reuck , als anders.

ing der Allerley eetbareKruyden komen dies te beter voort,

°' *ls'erB«A«bygefaeydwerd. Honderdderlty ande

re dier-



ycp ,

fe diergelijckc dingen fou men konnen bybrengen. ™en,tot *'•

Oock ga ick hier voorby de feldfhme onderlinge kander-

Neyging tuflchen de Dadel of Falmboomen vanbey-

derley geflagt ; waer van gy Wonderen kond lefen

in mijne vergaderde en veftaelde C«n>«/e ^«n»erc-

kingen der byfondere Oofl en Weft-indifche vernronde-

rèns-traerdige dingen , terfle deel i terftt B«c£ , fag. f9.

en de volgende.

Bydefëgelegentheyd, vielde Heer ADEL-AERT Ingeworpe-

hier in , moet ick vragen , of 't gemeene feggen ne Vrac6h»

waeragtigis, te Weten , dat defe Vndelboomen eerft

op 't honderdje Jaer na hare plantingh vrughtbaer

worden , fbnder voor dien tijd ecnige Vrughten te

geven ?

't Is, antwoofdedeLEES-AËRt , een enckel Tier- ?^cn Da~

Aigtfel , immers 'een groot miwerjland , gelijck elc^°^t

meenigte vanperfoonen getuygen, die oogblijck- hondcrfte

lijcke ervarerftheyd daer van hebben gehad in de Jaer fijner

Landen daer de Datóe» aldermeeft waflen. Hoor, plantingh

om veel andere voorby te gaen , hier van fpreken VIU8t dwejt

Vorft Nicolaus Rifyvil in fijnen dritte» Sendfchreiben.

't Voorgeven van eenige (fegd hy) dat de Dadel

boom geen Vrugt fou voortbrengen , als honderd

Jaren na fijne Inting, ist'eenemaelverdigt : Want

fy dragen, gelij ck andere Boomen, hare Vrugten Bcantwoort,

in 't derde of vierde Jaer; infonderheyddegeene, engetoond^

wcloke laegwaiïèn; vermits'erdriederley flagvan

fbodanige Boomen werden gevonden. Sommige,

welcke, gelijck alreeds geftgd is, laeg zijn , waer

aenfleghte gemeene Palm-nooten waflen. Andere

wat hooger , gelij ck onfe Peerboomen. Defe bren-

gen geele ronde Dadelen voort , van een feer heer- zijn:

ujckefmaeck, doch dueren niet lang , wijlfèhaeit

vervuyle.'t Derde flag waft feer hoog.leverende lan

ge welfmakende Vrugten j wekker geene in onfe

Landen gebraght werden , maer alleen die var. den

eerftgedagten Aert. Defe hooge Boomen zijn vrugt-

taer tot honderd Jaren toe ; daer na houdcnfé op van mc[l

dragen, üeijwlvcn , als uien geen Vrugt meer aen



Uyt een

groot mis-

TCifUnd.

\\ondcrlii-

kc Afkcet

en vyand-

fchap tuf-

tchen den

Haen,

Hephant en

Muys.

Paetd en

Verckcn.

Slangh en

Hart.

Korte ftigt

lijckebe-

ƒ IO fo^men. CrOOt Htforifch

defên Boom gewaer werd , foo is'teenteeckon»

datfe haer honaerfle Jaer hebben bereyckt.

Vecllight, fcyde VROLYCK-AERT , fal uyt d'ey-

genfchap defes Booms , dat hy tot honderd Jaren toe

vrughtbaer is , 't misverftand zijn gcrelen , dat hy

eer'ft ua honderd Jaren vrughtbaer fou worden.

Doch vaer nu in de begonnene Verhandel ingh

voort.

Infonderheyd, hernam LEES-AERT , blijckt de

wonderlijckheyd der Katutr in d' Antipathie , of ouder

lingen verborgenen Afkeer veeier dingen tegens elkan

der. Tuflchen de Leeuw en Hatn is een heymlijcke

vyandfchapjfoo dat dit anderfins moedig en gewel

dig Dier met alle magt begind te vlieden , wanneer

hy een Haen hoord kraeyen. Den Elefhant, 't groot-

fte Beeft op Aerden , draegd foodanig een vyand

fchap tot de Muys , dat hy van geen Voeder fal eten,

waer in dit Dier gelegen , ofwaer over het geloo-

pen heeft. Gee'n minder verborgene haet is.'er tuf-

fchen 't Faerd en 't Varekeu. Wanneer een Henghft

geineden werd , foo moet mennauw toefen, dat-

'er geen Swijn ontrent koom, voor dat de wonde

genefen is. Want indien 't maer eens in de Stal ge-

raeckt , of nevens 't gefnedene Paerd in de Wcyde

gaet ; fdo fal 't gelubdc Gemagt foodanig opfwel-

len , dat den Hengft daer van moet fterven : Gelijk

men dan genoegfaem door d' ervarenheyd heeft ge

leerd, dat mcenig treflijck Paerd hier door verwaer-»

loofd is geworden. *4ftlephtbes Hi[iori[cbcr Erquic*

fiimden erfler tbeil fag. 16. Tuflchen de Slangen en

Harten is een doodlijeken Afkeer: Derhalven fou-

den in *4jrica geen Harten gevonden worden, wijl

'er foo een groote menigte van Slangen zijn. t)eNa-

tuer leerd haer niettefcoomen , ofniet te blijven ,

daerfe van hare Vyanden foudenkonnen overwel

digd worden.

Waerom , viel VROOM-AERT hierin, leerdons

dan de Reden niet , dat wy ons onthouden van de

Sonde , onfen aldergrootflen Vyand ? Waerom doch



Hondeen ^

een Wolf. O

gaen wy foo gemeenfaem mctdefèlveom, ja/wA?» hi«toTen

haer gefelfchap , daerfeonsgewiflelijcktenlaetften

den neck breken en in 't eeuwige verderf ftoten fal. Maer

gaenu weer voort.

Geen minder Haet , vervolgde LEES-AERT,. is'er Tuflched

tufïchen de Wolven en Honden: Wacrom d.m oock S'°'j

de Harders de laetltgenoemde by de Schaeps Stallen

flellen , om deie verilindende Dieren af te weren.

Hier valt my in gedaghten 't geen iigh in Brunfn'ijc-

kerland heelt tocgcd ragen. Sekere Wolf brack by

naght in de Scbaepi-ftal . en doodede, na 'fijnen aert,

al de daer in zijnde onnofele Dieren. Stracksdaer SeWfartfi

na quamen twee groote HoMrfendpor'tfelvegatbin- Geva' *

nen , en deden foo veel , datfe dien Welfom 't leven

braghten. Dit gclchied zijnde , foofleeptenfemet

hare Becken de vermoordede Schapen over den doode» 't Wclcl fig

Wolf ; foo dat hy van de felve t' cenemael bedeckt °nt.rei" de-

wierd. De Honden bleven 'er nevens flaen, evenals c acc "*

o'fle defe Nederlaegli betreurd hadden , tot dat den

daghaenquam ; wanneer den Eygenaer der Kudde

lijnV/olligVeeuytdeStalwoulatcn ; doch al fijne

Schapen dood , en de Honden dacr nevens fittende

vond. Vermits hy nu den bedeckten JI-'o//'niet ge-

\vaerwierd , foo vergrimelehy foodanigh tegens

d'Overwinners, meenende datfe felfs hem dit ver- Tuflchen

lies hadden veroorfaeckt , dat hy haer in toorne cen Wolfen

dood floegh , en aldus hare gctrouwheyd nualijck *,w'ec fl0"--

i i i «» 11 iVi- i . Jir ' i den.nevens

beloonde. Maer alshy eyndlijckdenregten.Vyand ecn Kudde

en Moordenaer vernam, foo berouwde hem hert- Schapen

lijck , dat hy defe goede Beeften foo gantfeh onbe- !>ecft tocge-

dagt en fonder nader onderfoeck had omgebraght. dra.gcn-

Idem ^4polephlhes ibid. fng. 21.

Scecker , fl-ydc VROLycK-AEnr , indien dele Invoering!»

danck-verdiend-hebbende Honden noch eenigfins van cfn

met het leven daerafgekoomen waren , fy foudcn ^Iu'"" '

met groote reden de Kloek der onditncl{liaerhcydt

moogen getrocken hebben , gelijck als by ge'val

eens deed feecker van, fijnen Heer verbeten

Paera.

K k ' Ver-
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Seket Paerd, Vermits nu de Heer ADEL-AERrbegerigh was ,

'i1, dendicnft otn nader befcheyd hier van te weten ( fbogingh

ftcrsoucUn VROLYCK-AERT aldus voort : Voortijds was 't by

Mindge- de Brwi'ij (zijnde Volckeren in Italien geweeft) de

«•orden gewoonte, dateenen, die ycmand anders van on-

zijnde , danckbaerbeyd wou aenklagcn , in fekere Capel een

Klockje track , op welck Teken de Reghters by een

quamcn , en Re^bt over defaeck deden. 'tGcbeur-

dc , dat een Voerman fij n Paerd , waer van hy lan

ge Jaren groot voordeel hadgetrocken , buyten op

den Dijckjoegh, vermits het oud en blind wasge-

wci J van worden > foo dat het fijn Voeder niet meer verdie-

dcnVclvcn nen ^on- ^K arme verlatene Dier dwaelde door ge-

by den Dijk breek van gefight gintfch en herwaerts ; quam ook

»;LJaeghd, eyndlijck aen de ged&ghte Kapel , -en voorts aen de

Kloek-reef , waer aen ecnige groente ofyet anders

gebonden was , en begon (van een feer grooten

TrccT<tby Honger geperft zij ntie) daeracnte knauwen. Door

een feldlacm defe beweging van 't Touw begon 't Klockje te klin-

Eeval1^ ken ; waer op de Kegfe/erjlerftondbyeen quamen.

ondanck- Eenige onder haer kenden 't gedagte Paerd , kregen

bacrheyd, in medelijden , en oordeelden reght te zijn, denon-

Jialicn foo beleefden, die foo veel voordeel van dit Beeft had

genoemd : gctrocken , te beveelen , dat hy dit welverdiende

Taerd , 't welck hem op foo een [onderlinge n>ijs,door

't trecken van de Kloek der ondttnckbaérheyd , van c»-

danckbaerheyd had befchuldighd , weer tot figh nec-

nien , en behoorlijck onderhouden fou, foolangh

Enwatdaer als 't leefde j met bygaendedreyging, indien hy 't

voo r ;s op eeniglins qualijck quam te handelen, offijn leven

gcks-irdc. quam te verkorten, dat hyeengrootegeldftraffou

moeten opbrengen. Huncrfufa Gefchichte vonFrtnc-

reicb, fag. z8i

Aiiikrfcld- Sekerlijck , feyde deHeer ADEL-AERT , defe

faem Tuf- Reghters deden aen dit afgefloofde Paerd een werck

Ichcn-ver- vanbaimheriigheyd.OpditwooTdbessoti'Vn.QJ.'YGK-

AERT telagchen. ADEL- AERT dit fiende, dagtv/ej,

dat hy weer eenigcn vermaecklijcken Inval had ge

kregen j en vraeghde derhal ven, wat hem de Mik

al
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alweerkitteldc? Dit woord, antwoordede VRO- 't \vootd

LYCK-AERT , laetft van u uytgefproocken , fou u in barmhcrtig-

ièkcre plaets niet wel bekoomen. Hoe dan , her- IKÏ<*

vraegdede Heer ADEL-AERT , fou men yemand.dié

van barmherti^htyd fprack, onbarmhertigh willen

handelen ? Gewiflelijck ja, hernam VROLYCK-

AERT, enwijlickuwenieuwsgierighcydfie, omMaghinfe-

naderberigt hier van te hebben, fooluyftertoe. De ^" Sc

Jefuit P- Schotus (door fijne onlanghs uytgegevene n0e,fd »«-

Schriften genoegh bekende) verhacld, dat hy is ge- den i

weeft in fckere Stad, wiens naem hy verfwijgd ,

daer 't woord Barmhertigheyd niet genoemd moght

worden, jafelfsniet vande Tredikers op den Frcdtk-

floel; indienfe anders van hare Toehoorers niet ver

laten, of van de felve.dapper afgeroft begeerden te Sc"*i"1j|tf

zijn. D'oorfaeck hier van was defe. Eenige Jon- ^kïrs^ci'dk

gens hadden heymlijck een in de Lught firevende Predikftoel.

Vraeck (gelijck by ons de Wegers) gemaeckt, en

defelve by een heldere naght buyten de Stadt op de

hoogde fpits des Berghs "(welcke defe Plaets op den

eenen rugg' dracgd) laten opvaren , foo dat dit Paf-

fiere Monjier door de Wind even boven defelve quam

tcftaen. Dit was voor d'Inwooners een feldfaem en . .....

gantfch ongewoon gefight. Sy liepen derhalven j^ olifack

met groote verbaefimeyd uyt hare Huyfen ; kniel- daer van,

den neer ; baden God acn; en riepen eenftemmigh

Barmbtnigheyd , Barmhertigheyd ! totdatfecyndlijk

hare dwaling bemerckten , en hare weeklagten in

gelagch veranderden.Van dien tijd af aen wierdenft

niet alleen van de ^abuerige Steden , maer oock

van'tgantkheKoninghrijckbefpot; enelck, foo

haeft hy eenen van defe Stads Burgers in 't gefight „fvliegen

kreegh , begon te roepen : Sarniheni^heyd ! Barm-

berti^heyd ! Soo dickmael dit nu gefchied j begin-

ncnfe te fchelden , en traghten figh te wrcecken.

Oock konnenfe , fonder hevige ontroerinsh en ge- Van ("omJ

voellijckheyd, 't Woord Barntherligheyd niet hoo- ^'rgsc/0°c"c,

ren uytfprcken , fchoon't yemand maer alleen by fj„rilU "

geval uyt 4e mond mogt vallen; wijlfe altijd argh-

K k 2 wü-
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ncn ; dat fulcks gefchied om haer te befpotten. ErJ~

Wi Francijci Schaukubnen erfer theil , pag. 981. uyt de

gedagtcP. Scbotus.

tiftigevond Sulck cengemtecktea Dratck , liet LEES-AERT fig

d^Teu'c'e ^ooren> heeft eenige Jefuiten eens vcrlolt uyt de

pappferé " handen der Itidiatnfchc Barbmn. Defe lagen by haer

DIKC'J, ingevanckenis, en men kon haer noch door bidden

noch door dreygcn los krijgen. Eyndlijck bedaght

één doortrapte Volch dele lift. Hy dreygde d' India

nen , indienic de Gevangene niet op vrye voeten

fteldedên , foofoudcnfe wel haeft eengtomvlijck Te-

Wacr <|00' ken in de Luglit fien , en de Godlijcke granifchdp oo-

ïnd'ianen genfchij nlijck gewaer werden. Doch alsie niets met

gcvangon allen hier op pafteden, foo vervacrciighdehy een

zijnde Je- Draccl^van Tappier, en Ichreefop den buyck in diln-

luitcn diaenfcbe Tael dcfc woorden : GODS TOORN.

Midden inditfappiert Scbrickdierhzdhy een Meng-

fel van Peck , Swavel en Wafch gefteld , Igo ge-

flhicktelijck , dat het gcheele Werck daer van ver-

ligtwierd, en beydedegedaehte woorden als vyer

jgC£ k ' elinfterden. Soo haeft d' Indianen dit gemaeckte

cndeEarha- f> . . , . , ™ - , .,
ren gev/el- Lugr-teken gewaer wierden, bevondeniengh ioo-

digvör- danigh vcrfchrickt , datfe, uyt vrees voorden God-

fthricktge- lijcken Toorn , de gevangene terftond los lieten , en

v-orden hare Voorbede verfbgten. Eyndlijck ging dit Werk

x ''"' indeLugtaf, ennües verbrandede; waer door de

Barbaren figh inbeeldeden, dat den Draeck ver-

dweenen was. Kirchems lib. l o. LUC. &• Umbr.

part. ^. taf. 7. by Eraftnut» Francifcum, ibid,. pag.

98;.

Weertee- Defêlift, feydeVROoM-AÈRt , ï s voorde Jefui-

lingtotd' ten wel ge/«di? geweeft , maerofïèinal fijne-leden

^intifatic, geoorloft was, fou ick niet willen feggen. Maer ga nu

Weer voort in de begonnene Antipathie.

Vyandfchap Tuffchen de S/J/KHCB en Padden, vervolgde LEES-

tuflchende AERT, is fbodanig een inncrlijcke en hevige vyand-

' fchap , datde%n, foo haeftfc een Pad verneemd ,

defelve terftond aenvalt, en figh ten uyterften be-

nioeyd : om defen haren vyand te dooden. Geen

min-
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minder doodlijcke Vyandfchap is'er tuflchen dit Tn.Tchen

kleyne Diertje de Sfin endeSlangb. Alsdetymer- de Spin en

gens in een Boom fit, endcSUngh, figh indeSon S •

verkiltigende , gewaer werd , foo laetfe figh aen hi-

ren d raed na beneden, en fteeckt haren vyandinden

kop. Daernaklimdfcweerop, en daeld weer neer,

foo langh, tot datfe ten laet (ten de Slangh om 't leven TufTchen

brengd. Een //«fjfchrickt voorden Hond; een Kick- ^'cheyde-

vorfch voor de Pad ; 't l'atrd voor 't Kameel-dier ; de 0^" „"'

Lceurcerck voor de Slangh ; de Rtygcr voor de Valck ;

de Muys voor de Kat. Van den hact, die de Kickvorfch

de Snoeck toedraeghd , hebben wy over de maeltijd

een fonderling Voorbeeld gehoord.

Eer ghy voort gaet, viel de Heer ADEL-AF.RT Wondcr-

hicr in, moet ick dit feggen op 't geen ghy hebt ' ic;<Voor-

voortgebragt van de natuerlijcke vyandfchap tuf- bccld'

fchen Kat en Muys, datmen defe Dieren wel kan

gewennen tot een onderlinge Vritndfcbaf en Een- }-lare^

dra^t. Hoor , uyt den feer beroemden Drcxcliiu, fame Een

een aenmercklijck Voorbeeld daer van. lnSwit\er- dracht,

land , vier mijlen van Luctrn, woonde een Prediker,

die fijne Gaften door een feldfacm Ktauer-wondtr

pleeg te verluftigen. Hy (telde een Schot tl met Br>'op

de Vloer ter neer. Stracks daerna gaf hy een teec-

ken; waer op een Muys uyt haer Hol quam aen-

fpringen ; Tegelijck een Vogtltje uyt fijne K.oy, een Tuflchen

Kat eneenHnnd, yederom'tieerftefnellende, en ^

iig na de Schotel begevende, daerfe vredetijck t'[amen £'n

aten. De Kut deed de Muys noch 't Vogeltje ; de Hond

de Kar niet de minde belediging. Gegccten hebben

de , lbo begavenfe fig yeder weer na fijne plaets , en

bleven daer, tot datfe van haren Heer door'tge-

dagte teecken geroepen wierden. Webcri hunderdt

Quellen der Uaterredungs-Kitnfl erflcr thcil pag, 419.

uyt Drexelius.

Wat al Icerfittns Stdenckingtn,CeydeVROOtl-AtKT, BcdcncHn»

Ibudcn ons hier voorkomen , foo ten opfigt van sas d—1

felven , ontrent onfc boofegmegtntheden , hael , nijd , "O6

c, f! v. als in aenmercking van d'opwidittz d:r Kia-

}C k 3 dtnn,
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Vymdfchap

tufichen

(evcaloofe

dingen.

Bywelcke

felegcnt-

eydhier
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Van de

SympMtbtti-

feit Gcnc-

fingli dfr

NVdndcn ,

Nondcr die

te fien ofte

lacckcn,

ïn eenige

mijlenver

deren. Doch ick heb noch een vry feldfaraer Voor

beeld , en derhalven fal ick mijne Invallen fparen ,

tor dat de gelegentheyd my noch gereeder fal voor

komen. Laet nu LEES-AERT voort gaen.

DefeNatuerLijckevytndfcbap, hernam defen, fiet

men pock fclfs in de levenlnofc dingen. Koo/by een

Wijngtterd geplant , fal defclve verderven, 't Selve

doet deVoienboom aenden Eycktnboom ; d'Olijfooont

aen den fpcnboom. De Wiüige-boom verhinderd alle

onder hem ftaende Planten haren wafdpm.Steld men

een Myrthen by een Granaet-boom , den eerften fal

fijnen reuck verliefen.Ontelbaerveel andere Vyand,-

fchappen in de Natuer fou men konucn bybrengen ,

doch fulcks fou uw gehoor verveelen-

Snmmige, feydeVaoLYCK-AEiiT, ftrecken de

Sympathie foo verr' uyt , datfe beloven , door een

Sjmfatetifch Toeder eenen fwterlijck-genxmdeden te

fullen genefen , fchoon hy agt , of thien of meer

Mijlen wegs van haer ajge/cbeyden is, fonder tuf-

fchen-koming van Plaefler ofSalf opdevonde , als

alleen de Suyvering door Wijn en fchoone Doec-

ken. Doch den foo wijd af fijndenGeneefer moet

hebben 't Geweer daer de toonde mee gemxeckt is , of

't eerfle bloedig verband.

Myaengacnde, antwoordede LEES-AERT , in

dien rny by ongeval eenige fware befchadigingh

pverquam , foo wou ick veel liever Iterven , als my

op fbodariigh een wijs laten heelen : Onaengefien

Jaques Horeel, Gehcymfchrijver des Hertoghs van

fuckittgbam , geen fwarigheydt maeckte , om

iulcks te laten doen door den Heer Ridder Digby ,

Groot- Cancellier der Koningin van Groot-Èri-

tannitn.

Difkmacl, begon de Heer ADEL-AERT , heb ick

van dit Geval hooren fpreecken ; maer wen/chte

we l , de gantfche^elegentheyd daer van eens regt te

mogen verftaen.

Sukks kan niet beter gefchiedcn , feyde LEES-

AERT, alsuytdeMond (ofliever PenJ van den Ge-

neefer
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neeferfelfs: Uyt wiens Oratie, hier over gedacn en va

uytgegeven, ick u defè faeck met fijn eygene woor-

den lal voordragen , doch, omkortheydswil, een

weynigbefnoeyd ontrent eenige wijd uytgebreyde-

deOmftandigheden. Degedagte Jacok Wotpc/quam De Heet

eens by geval ter plaets.daer twee fijner befte Vrien- Hamel,

denmetelckanderin P«e/ voghten. Hy liep 'er tuf-

fchen , om haer te fcheyden , greep met de line-

ker hand 'tGeveft van des eenen Degen, terwijl van

fijne regter hand aenvattede de Kling des anderen, kin^ham

Als nu beyde defe ver.hittede Vcgters fig be-

rnpeyden om haer van delen welmeenenden

Scheydsman t' ontflaen , foo trock den eenen fi j nen

Degen feer onftuymig na fig , en deed de iheede

door Hmvels hand gaen , doorfnijdendetot het ge- Willende

beente toe al de Senuwen , Aderen en Mulculen in twef "in"

'tbinnenfte des Hands. Even ter lêlver tijd kreeg y^ndën

oock den anderen fijn Geveft los, en meende fijnen vaneen

yyand een flagop 't Hoofd te brengen : Doch wijl houden,

hy agterwaerts deynfde , en Hotvd fijne gewondede

hand opftack , om degedagte flag te verhinderen,

lbo kreeg hy oock een wonde aen d' uytwendige

zijde der lèlve , niet min gevaerlijck als die-van bin

nen. Dit was de flegte loon voor de getrouwe wel- werddaer

rneenentheyd defes goeden Mans : Alhoewel de overfcer

veroorlaeckers van dit (juaed naderhand , doe haren gevaerlijck

toorn bedaerd was , geérne haer eygen bloed fouden J"r],and^<:

vergooien gehad hebben , om 't fijne hem weer te W0nd.

doen krijgen. Ondertuflchen heeft ditongelückigh

geval een ander noch veel gevaerlijcker verhinderd.

en van de hitte der Vegters en des Gevegts een cynd

gomaeckt. Want als dele tegcns een verbitterde de

Heer Howel foo gantfch bloedig fag , liepenfetoe D'afgefne-

om hem te helpen , beyde niet vveynigverbaefd dcneAde-

zijnde. In aller haeft verbondenfe de verleerde rsi^.„j'ï

Aders met een f-loosband om 'tgeweldig bloedeneen icn^ïVi,

wcynig te dillen. Voorts bragtenfe hem ipoedigh,

t'huys , en lieten terftond een Wond- Artz halen.

Den eerften dien fc bekomen konden was hier den

Kk beften:

L_
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beften; en defcn deed 'teerite Verband. 'sAnde-

rendaegs fond de Koning fijncygenefWrarg/'/wby

de Heer Horvtl , wijl fijne Majeitcyt hem ieerbé-

minde. Evenwel wou 't met de genefmg niet ge-

hicken. Dtrhalven de Tatitnt (om de tael der

Wund-Artzcn te gebruycken) figby den gedagten

CtmeÜietDifby vervoegde.vriendlijck.verfoeckende,

dat hyjiem doch een Geneesmiddel geliefde te ver-

fchafte.wij l licm door't gemene gerugt bekent was,

dat hy voor dicrgclijcke qualen vaerdige Artzenyen

by der hand had. Dies t'ernftiger bad hy hierom,

vvijl fig fijne wonde foo gevaerlijck liet aenficn ,

dat'cr wel ligt 't Vyertoefiaeu mogt , enhyalfoo

fijne hand lou moeten verliefcn. Hier nevens

klacgde hy over de hevige fmerten , ontftaende uyt

i!e groote ontfteecking. lek (wy fullen nu voortaan

de woorden van Dighy gebruycken^ antwoordede

hem , dat ick hem gaerne wou dienen , maer wan

neer hy quam te bemercktn op wclcke wijs ick de ge-

nefing verrigtede , te weten , fbnder de wandelt

fieit efttraecken , foo fou hy mifïchien «iet Unget

tnet my willen te doen hebben ; vermits hy mogt komen

tc'^iiwen , defegcneefings-manierovergelovigof

fcrg*flo<}s te zijn. Voor 't laet.le lèyde hy: Degroote

wonderen , welcke \ eele perfoonen van my verteld

hadden.aengaende mijne Heelmiddelen,lieten hem

niet toe te twi/jfelenacntengotdeuyikoomfli En voor

't eerfte , al war hy had te feggen , was begreepen

in 't Spacnfchc Spreekwoord : Soo'ereca Mirakelge-

fcbied , tact het van God tjjn. Doe vcrfogt ick van

hem te hebben eenige ftot'of lijnwaed , waeracn

tcnigllocd van fijne wonde tras. Straks fond hy henen,

pin te halen de Koufcbjnd , die hem geiiiend had tot

d'ccrlle verbinding. OndertulTchèn ey fchte ick een

Bcckcn m<?c V/atei: , als of ick mijn handen had

willen waflchcn ; n.un een vuyft vol Poeder van

Vitriol , 't wclck ick in een Koffertje hield, ftacndc

op mijne Tafel, en deed het frnel ten. Soohacftde

d my gebr^jt \yicrd, fiack ick defelve in

'tBcc.
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'tBecken ; wel agt nemende op 't geen de Heer ficnoftc

HOTnel fou doen. Die ondertuflchen in gefpreck was raecken:

met feecker Edelman in een hoede mijns Kamers,

for.der gelet te hebben op 't geen ick deed. Terflond

ontroerde hy , maeckende een gebacr , als of hy Sonjeroofc

een groote beweging gevoelde. Ick vraegde hem , „„ig^^

wat hem haperde, ofwath'y vernam ? 'k Weet het piaeftcr, óf

niet, was fijn antwoord, maer ick weet wel, dat yct diergc-

ick min ongemack gevoel, 't Is als oPer een aenge- 1'jcKsdacr

name koude, gelijk die van een nat koel Scrviet om

mijne hand was geflagenj'twelck alle omfteeckmg

van myweg genomen heeft. Wijl ghy dan,hernam

ick , alreeds een goede wercking van mijne Heel

middelen gevoeld , foo racd ick u , alle Plaeflen te

laten afdoen , en de wonde alleen fuy ver te houden i

in een gematigde ftaet tuflchen hitte en koude. Dit

wicrdftrackskondgedaenaenMo»/; de Bitckingham, eyflihcnde,

en korts daer na acn den Koning; wclckebeydc waeraen

feer nieuwsgierig waren om 't vervolg defer faeck eenigh

te weten. Welcke was , dat ick na 't Middagmael Woed: van

de Kouffebanduyt 't Water trock , en liet droogen vaut jj° ^jon~

een groot Vyet. Nauwlijckswasdefelve Jroog (ten

welcken eynde noodiaecklijck was datfe eerft fcer

heet wierd) of de L&cqutty van Monf. #<m>efc]uam

my fcggen , dat (:jn Heer binnen weynig tijdsm«r

fijn had gevoeld als oyt , met foo een groote verhit

ting , als of fijn Hand op heete koolenlag. Ick ant- ^Jj'J

woordedehcm : Schoon fulcksgefchied was, hy ^eic^e'fiol»

mocft echter niet laten fig vooreen weynigtijdts ontrent

kloefk te houden. Ick wiit d'oorfaek van dit toeyal, A& Gene

en fou ftracks orde daer opftellen; foo dat fijnen {"nSh heb'

Heeri;<«M^f fijn en ontfteeckin^ fou bevrijdyjiteerhy dijVe°nëe"

noch weet ty hem qititm om hem ditaen téfeggen.

Hier mee ging hy heenen ; en terftond herftack ick

de Kouffeband in 't Water ; waer op de Lacquay ,

ttituivlijcks twee flappen van fijnen Heer aflijnde, den

fefocn gantfch fonder pijn vond. Om kort tezijn , hy Koningli

gevoelde geen fmcrt meer , en binnen vijf of fes J "<•"*"*

dagen was <3p wonde gantfch gefloten en genefen. ^"tktjf|"

K k f Ko: " '
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Koning 7<«o4 wou van my weten , hoe dit toeging.

lek antwoordede : Dat ick altijd fou gereed zijn om

te doen 't geen fijne Majefteyt my woubeveelen.

Maerbadhemootmoedelijck, my toe te laten ,eer

ick voortvoer , dat ick mogt verhalen 't geen den

geenen, van wien ick dit geheym had geleerd, op

cven 't felve voorval ieyde aen den Groot- Hertogh

van Tofc<"""' Oefen was een Carmeliter Monick,

nieuwlijcks uyt Indien en Paften te Florencengeko-

men ; oock had hy in China geweeft. Als hy nu t'ze-

dcrd fijn acnkomft in Tofcanen eenige wonderlijcke

Genefingen met fijn Poeder had verrigt, foowou de

Vbrft defè Konft fêer geerne van hem geleerd heb

ben. Doch de Monick gaf hem tot antwoord : 'tWas

een verborgentheyd , die hem in 't Oo/?firwas be-

kend geworden ; en hy geloofde niet , dat yemand,

behalven hy , defelvein Europa\v\&. Defaeckwas

wel waerdigh , niet gemeen gemaeckt te zijn ;

'twelck niet ongedaen kon blijven , indien fijne

Doorl. figh daer in wou mengen , e. f. v. .De

Hertogh defe woorden vernomen hebbende , wou

hem niet verder dringen , maer liet hem met

vreden Weynige Maenden hier na had ick gele-

gentheyd , om defen Monick een feergcwigtigen

dienfttedoeh; 't welck d'oorfacck is geweeft , dat

hy my fijn geheym bekend maeckte : En in dat

eygen Jaer vertrock hy na Perfien^foo dat ick geloof,

nu den eetiigfle» te ifjn in gantfch Emofa. , dien dele

konft bekend is. Hierna verhaeld de Ridder voorts,

hoe dele Verborgentheyd, buyten fijnen wil, na-

derhand aen veelen openbaer is geworden, 't Sou te
, . ,, ,. i, e MI i

langh vallen , dit alles u te willen voordragen.

Vigby Oratie over 't genefen der Wonden door 't Poeder,

toegenaentd de Sympathie , fattder die te pen of te

raeckcn , p*g-f- en de volgende.

Waerlijck, feydedeHeerVROLYCK-AERT.'tis

ontrent defe fddfame Genefixgh (gevende van figh

fclven niet als al te veel reden tu» ^4rgivaen) niet

weynigh bedencklijck , dat Vigby fulck een Geheym

beeft
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heeft ontfangen van een Menlek, die'tfelveby en

van de Heydtnen heeft geleerd. Seecker , ditflag van

Vtlck plecgh al dickmacl feer gemeenfaem met de

fwarte Geeft om te gaen ; en veele defer Kloofltr-

Brocders hebben weynig wercks gemaeckt , om,

verborgene Kunfljens van hem te leeren; waervan

Voorbeelden genoeg , ielfs by RoomJch^c(inde Schrij

vers, te vinden zijn.

Boven dit, voegde LEES-^ERT hiertoei geeft Met eenige

geen kleyn bedencken (doch ick laet de verftandige »eyn>ge

verder daer van oordeelen) i. D'onderhandeling van jerd^bc"

Vigby met Horvet , hem heymlijck inwickelende, cnt n^cn>

om te gclooven dat fijne konft hem kon genefen. Hoe

danig een geloof een van de voornaemfte Bedingen

der Toveraers en Tovereffèn pleegh te zijn. z. De

daer by begeerde verwerping van alle ordentlijcke eir

geifoone Geneesmiddelen > om fig alleen by fine ver- Over defe'

borgene Konft ie houden, 't Welck oock al weer &Mtoe«q

een heymlijcke aendringing tot Geloofceving is , en lagte'm»""

geen kleynen afgwaen ïou konnen veroorfaecken. niervah

;. Nademael de gewondede Perfoon tegenwoordig genefen :

was, waerom de middelen, of 't Poeder , niet aeit

At toondefelfs gebruyckt ? Konnenfe aen en of 't quatd,

niet helpen, en {ulknfevanverre genefen? 4. Hoe

kan oock Natuerlijcker wijs in foo een oogenblick

tijds de luiert der wonde vergroot of tveg genomen

worden., door 't houden van den Moedigen doeck

tegens 't Vyvt , of 't werpen van den felven in te worden.

't water ; en hoe is 't mogelijck (de trecking der

Atomen of Stofftipjens al toegeftaen zijnde) dat de

Geeftjens van 't Vyer en 't water fbo terftond een

goed ftucks wegs door Plaeftcr en Doecken henen

aen de Wonde fbuden konnen dringen? , ../-
*-v j ir i • i j TT TT Aenwiiung,

Ondertuffchen , viel de Heer VROLYCK-AERT datdcfe

hierin, is de Ridder Digby verdoold, als hy meend wijs van

den eenigen in Eutof» te zijn, die kennis van defe wonden te

Konft had. Al lang voor hem hebben andere van de genelcn »

Waftnfalf, de regte Moeder van dit Symfatetifch

Voeder, geweten, ja daer van gefchrcven } doch

met
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Eninfon-

dcrhcyd

ecrft van

Fa't'tlfia

billijck

voor esn

Toveiaer

gehouden.

Wapen-

SalC

rnet kleynen lof by Godfalige Lieden. Men leefe

hier van ^ndreas Endter, Carichier, Crollim, Burg-

Allangh grtvius, Hnfftns, Sennertus, Fluddus en een groot

van andere £etal andere' Voor mcer als anderhalf honderd

gebruyckt .s Jaren heeft Tkeophraftus Paracelfm (met volle rede-

gcwoiden. nen voor een geflagene Toiwaer gehouden) van defè

Gem{in% fnnder fien en raecken gefchreven : Is oock

vermosdlijck den eerfien vinder daer van gewee.il>

waertoebuyten twijffel de Duyvel hem geholpen

heeft. In Lik. 9. ~4rchiJoxis (welck Boeck is uyrge-

gaen beyde in de Latijnfche en in de Hoogduytjche

Spraeck) fteld hy een Ur.fcuentKm Sympatheticunt , of

Symptthctifche U'apenfalfi belovende , even als den

ge iagten Di%l>y , een gewond perlbon , io. of 10.

Mijlen wegs van hem af zijnde, daer meêtefullen,

geneftn, {onder de wonde aen te raecken ; alleen

door de Verbinding van 't Geweer , dicfe veroor-

faeckt heeft j Of (indien men 't felve niet kan

krijgen) van een (iuckje Houts, in de rvondc klaedig

gemaeckt, en 't bloed dtet aen laten drogen. DeSalf,

Van hocda \vaer mee 'tgedagte Geweer of Houtje beftreecken

nige dingen fi, werden ( wil hy , dat men van defe dingen fal

\Vapea- bereyden : Mumie ^ Loot. Menfchm-vet i Loot. Lijn- •

\aed~oly een half Loot , Rofen-otye i Loot. Eoliarme

l Loot. Ondertuflchcn doet hy defc Voorwaerdc

daer by (ten nacden by als Digty) dat de wondo

yeder morgen moet verbonden worden met fuyver

Lij nwaed , te vooren wel nat gcmaeckt in de Pis des

gewondeden: Soo fou deièlve ibnder Plaeirer.fbnder

Salf, fonderpijngenefcn , fchoondegccjuetlte 10.

of 10. Mijlen daer van daen was.

Indien , wierp ADEL-AEKT hier in ,deien handel

ging vergefèlichnpt met Tovery of Owtje/oo/, foo

Ibuden immers lbo veel geleerde enGodialiggeach •

tede Mannen defelve niet voorftaen , nocheenigo

groote Vorftcn lig daer mee niet bcmocyd hebben.

Dit geeft al vry wit luyfter aen deib ftldj'ane

Jletdit Eveawcl, antwoordedcLüEj-AERT, wilickecn

faeck

fait beiey-

Wijl veel

groptc

Mannen
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faeck , foo gantfch bedencklijck , en die niet alleen wcrck heb

een fchijn, maer oock jvaerfchijnlijckhcyd van To- benomge-

•veragtig quatd heeft, het Voorbeeld ofdoen van andere, ^""lyj'jjj.

hoe groot en geleerd defelveoockzijnmogten , my tuctijjci<

niet tot een Regel (lellen. Immers ibu ick my wel houden ,

wagten , jby ongeval eenige wonde bekomen heb

bende, reet een tTvijffelendCewiffemy op die wijs te

laten gencfen. De Duyvel is boven maten liftig, en

heeft wel veele der geleerdlle bedrogen. Hy kanfig Ofmen dan

veranderen in een Engel des Ligis; waerom fouhy dacropmec

dan oock niet fommige/ijner It'trckingenecnfckooneH |f.™ nl'6

fchijn weten te geven ; temeer, alshy defclve een ''"

tedrieglijcke» deckmantel van Xattierli)cke oorfMcken

weet om te hangen. Duyfenden van wcl-meenende

Cbriflcnen zijn onvoorfiens in fijne ftricken gevallen.

De regtsdraedfcbe grove Toveryeit en Eygcloven ,

welcke gefchieden door Verbondmaecking , Be-

fweering , Woordenfpreecking en diergelijcke.kan °^n h ^e"

men ligtlijck kennen, macr de ter \ijden omlopende ganfchvty

en ingeti'ickelde of mêedeelende werden met minder is van alle

befchroomdheydaengenomen. Hoeveel geleerde, Tovcragtig-

oock vroome Mannen, hebben al'tdoen vanPa-

rttcelfus in lijn tvonderlijcke Genefïngen voor goed ge

keurd en verdedigd i hem oock gefteldbuyten alle

fchuld vAnTovery, daerhy nochtans waerlijck een

Toverxer was , en met de Duyvel in Vcrdragh

ilond, gclijck ick hier nac fal betoOnen met getuy-

gcni<ren.

Bedencklijck is 't, ftydeVRoLYCK-AERT,

de Heer Digly een geweldige ftnert en iramialsin dagte7et-

ecn oogenblick in dcreondevcnorfaeckte , door den oorfaecking

met bloed beiöedeldcn Hoofhand tegens 't vyer te vande ver

houden: En dacr na defe ontlleking foo terftond lilt£"\g"«*t

v/eer wegh nam , als hy den gedagten Hoofbani in

't Witter wierp, daer 't gedagte Poeder van ritriol

in geïmoltcn was. Even hier op koomdmy in ge

dagten 't geen gy verhaeld in uwproofe SchomvpUctt

der Luft en C.eerrijcke Gffchiedemjlfeii fag. 90. van Ie- SoMfaen

keren Die^die'tVleefchuytfijnsBucrmans Schoor- G«'»l«

fteen

cUfacm

J v«n
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een diefin

Frtntkta-

Uni

Gedwon

gen wer-

dende 't ge-

ftoleneweer

te brengen.

Offulcki

Naruerlijc-

kei wijs

ftmder To.

very kan

toegaenï

Eenige din

gen van

T)it>t>7 vaft-

geftcld,

Ge-

wL

fteengelight hebbende, deMaet van fijne gtoote

platte Voeten in d'Afch des Haerds had laten ftaen.

De Boerin (want dit gefchiededc in een Dorp in

Franckenland) haer verlies gewaer werdende , doch

niet wetende door wien , namd'^fch, waer in de

VoctfLtpptn gedruckt ftonden, en koockte dcfe\ve in

een Pot. Waer op de Dief foodanige hevige fmerten

gevoelde , dat hy 't geftolene quam weer brengen *

biddendeom Gods wil , datfe doch de Pot van 't fyer

wottdoen, wijlal't bloedpjns Ligchaems als in een vol

le Soodeflond. Even 't felve (fègd gy ter felver plaets)

fou figh oock te Neurenberg hebben toegedragen met

d'agtergelatenevoetftappeneensHof-diefs. Dit Jal

al mee door een Sympathie of Treckingh gefcbieden.

Maer wat gelijckheyd is'er tuflcheneen Voetflapeo

'i Menfchen Bloedt ; d'eene uytwendigh met de Sool

van de Scboe gemacckt, 't ander iinue» in ffAderen des

Ligchaems zijnde ?

lek verhaeldit, feydeLEEs-AERT, tergedagter

plaets als een Gefchicht- verteller, en vertael het uyt

de Schriften van den beroemden Harsdorfer , Raeds-

Perfoon te Xeurcnber^h ; fonder echter de faeck ge

wis te ftellen, veej min 't oordeel te vellen, ofdit

Katuerlijcker wijs is toegegaen. Ondertuflchen

getuygd Joh. Fridericus Helvetius , Geneeskundige

in 's Graveiihage , tegens den gedagten Ridder Digby

(enalfoo oock tegens defe Blcedkoockingb des Diefs,

door 't koocken van d' ^4[ch , waer in fi j ne voet flappen

gedruckt ftonden) dathy noyt, 'tfy door Hitte of

door Koude (te weten aen een bloedige docck) pijn

in de wonden heeft konnen veroorfaken. 'k Heb

(fegd dcfe Schrijver) de Melck van Vrouwen en

Koeyen, den Afgangh van Beeftcn en Menfchen

[deje dingen nochtans verbtield Digby in fjn gedaghte

Oratiefag. 43. 44. voor lehre maerheyd , enteveftigd

daer mee fijn Sympatetijchc Gtnefing] en meenighte

van Eyerlchalen met Swavcl in 't Vyer fien werpenj

oockfelverfulcksgedaen , doch fbnder eenige uyt-

werckiogh j te weten , dat dacr door de Mtlch in de*

Bof-
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Sorjlen , ofde rüyligkeyd in 's Menfchen //gcfcww, ofVan Helve-

't £> in 't Hoen fou verharden en gelijck als verbran- ^j nt~

«fcn. Defè en meer andere diergelijckc dingen (gaet

hy voort) heb ick, volgens mijn beroep , feer veel-

mael , by gelegentheyd van'tfnijdenderKancker,

Wolf en Wennen , oock ontrent andere varflche en

oude Wonden , onderfoght , dochgeenwaerheyd

daer in bevonden. Helvetii Triumfherenden Hercules, En oock

fiig. f. Laet ons nu eens vaft ftellen , dat de Heeren *a" den

Digby en Harsdorffer indcbygebragte Voorbeelden "J"^"t

dewaerheyd verhalen. Dat oock Hclvetius aen d'an- emrtnt-

dere tijde even 't felve doet (Gelijck ick dan van my heyt onwaet

felven kan getuygen , dat ick , eens in mijn vinger bevonden,

gefncden hebbende , al vry diep , 's anderen daeghs

morgens den bloedigen doeck , die dien gantfchen

nagtom de wonde was geweeft , in 't Vier wierp ,

doch niet d'alderminfte pijnofontftekingbengc- De Duyvel

waer geworden). Souden iornmige hier door niet ey'cllt?e-

wel ligt in 't vermoeden vallen , dat het d'eene ge- "èfoofon-

wondede geluckt , om datfe daer gtloofin ftellen trcnt fijne

(welckge/oo/ Diylry van Hotfel fcheen te begeeren , en Guychelry-

dat oock de Duyvel gemeenlijck in fijneToveryen cn-

koomdt'eyflchen)en d'andereniet,vermitsle<»j»jr/^

fdtn , ja gantfch. niet gelomen ? En dat alfoo d'eene

ftaen in een ingewickelde mededeeltnde Tovery , alhoe

wel onwetende ; d'andereniet? Ofdat dae/ontrent

eenige fondcrlinge verborgtntbedert moeten waerge-

nomen werden , welke andere noch onbekend zijn?

Alhoewel T)igby in fijne gedagteOr<«/f niet anders Korte aca-

field tot dele feïdfamegenefing (/»«£. ƒ6.) als alleen wijfingh,

ritriol , felfs d' aidergenieenfle , gelijck die by de

Vrogijlcn te vinden is , fonder eenige toebercyding ; Rocdadigh

die men doet fmtlten in Tomf , maer liever in Regen- ^'.'•"*"

valer , in fulck een veelheyd , dat iranneeer men

ten ge/lefen Yfer (een Mes of Nteld , ofyetdicrge-

lijcki) daer in houd , 't/elve van verve veranderd,

tn als Koper werd. Dan 't bebloedde Lijnrvaed daer

in tt wenkt» giltghi t indien.'t bloed daer «en £edroo?.d
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der.

is ; »Mfr /'j 't noch varfch en vogtig , foo mort men

Volgens de *" bfffrtngen met hst fijne Foeder van Vitriel, 'trvekk

befchrijving AM "» '' ««"t bloed dfinghd. Hier na heeft men

van den ge- nmer't een en't ander in een gematigde flaet' tuf-

dagtcnOij- fchen hitte en koude in een Hoeck -va.n de Kamer te

'• feiten. Sao dickmtel men nieuw Water , daer Vttriol

in gtwcyckl is , op de btbloedde ftofltght , fbo dick-

maei gevoeld de Patiënt een nieuwe verqiiickingh ,

dies dityeder Morgen en avond ged.ten diend. Maer an-

,,- dere hebben outrcnt diergelijcke Gentfmgen vvon-

beditv'van derlijcke Grillen , welckc men fonder ^rgn>actt

trillMi, on- niet kan aenmercken. Crollins maecktdit bedingh

trent fulcke by de Wapcnfttlf : Dathy , die 'tsequetll-bcbben-

Genefingen ,je Geweer verbind , moet , geduerende den tijd

wacrtene- tjer j,ecijn„ j,„ „een Vrouw flapen. Wie weet

tncn. . *% * ** ,,, i i f ,\ «D i
wat er noch meer agter ichuyld ? k Sal er noch

by doen: Indien dekverkittingb der wonden natuer-

lijcker tvijs kon gefchieden , en altijd feker gingh ,

door eenen met bloed icvleckten Doeck tegens't l'yer te

Door decfe bonden (hoc veel meer dan noch Joor defclve daer in

Sjmfateti- . fe werpen) wat voorboofheden fouden boolc Mcn-

VÜ*u fchen daer door niet teweeg konncn brengen, om
lllU'h . 11 t- , -riX i n

ellendig te plagen , ja fclts te doen fterven , de

gene diciè een haet toedragen , fonder eenige vrees,

dat defe hare heym'ijcke Moord oyt openbaer fou wer-

Natuerlijck den? Hoe ligtlijck iou men opdien doeck vergif

waeragtigh tonnen ftroyen , en alibo de wonde dacr door

zl'n e> vergiftigen ? Hos gemaklijck fouden J'erraderfcbe

Soofivigten Koningen en Princcn om 't leven konnen

brengen , fonder haer felven in cenig gevaer te

flellen?

Souden kon- ^k fie n;et , ftydc VROLYCK-AERT , hoe de

ncn verngt Symfutetifcbe Genejers dcfe fnoode gevolgen harer

,d,un Konft lullen konnen ontllippen. Enditalleeawas

genoegh (indien andersdefaeckaltijdwaeragtig.il

Seeraf i'f was)om Zoodanige wBiJin^f» voor eeuwig te verbic-

iijckeBool- *^en Want 't ^ofrf dat'er (tenfchoonften genemenj

daden. vankoomd , kan door andere behoorlijckerniJdi:-

len



len te weeg werden gebragtMaer 't afgrij/lijck qtuui,

fou door geen middelen konnen belet worden , wijl

't i n 't verborgen , fonderfien oj-rtiscken, werd uyt-

gewerckt.

Even defclve Symfutetifche Stelling , vervolghde Velerley t

LESS-AERT heeft honderdderlcy ofgantfch onwtter- °f°n

agtige , of , indienfe gebeuren , Toveraghiige en jjfj*

Bygelaovige dwaesheden voortgebraght. Als wan- ' ' "

neef yemand fijn Water heeft gerHaeckr, endat-

iiien, 'tfelvenocfi warm zijnde, een quaft vaneen

Eyckenboorn daer in fteeckt('k wil niet feggen hoe)

foo foü dien Menfch tot het Echte werck on'magtig

werden. De Pis in een Eycken-vatgedsen, en warm

gemaeckt (de manier gae ick vdorby) fouhemj

wiens Water het was , door een inwendigen brand

als dol doen zijn. 't Bloed van een vermoord per->

foon, tot driemalen toe in een Ëycken-vyer gewor

pen, daer na de lincker fchoe aen de regter, dereg- _, .

ter aen de linker voet getrocken , {ou de Moorde- op^j™ gtotit

naer als blind doen worden; hem doen meenendat deferSyra-

hy in 't Water gaet , en hem alfoo doen komen op patetifche

de plaets daer hy de Moord bcg.ien heeft.De Winde- Stellingli.

len eens Kinds tegens dekoudc Steenen gelegd, fou-

den'tfelve daer door buyckpijn vcroorfaken. Dit

koomd met de Stellingen van den RidderD/^ij) over

een. Een ftuck Verkens-vleefch in den brand Als> omceö

der Koorts den Siecken voor 't Hoofd gebonden , Moordenaar

j j n i Y>- , j j «• t ondccken»
daer na in des lelven na de Koorts vergaderde Pis

wel droog ingekookt , endanacneen hongerigen

Hond of Varcken t' eten gegeven , fou ftracks de'

Koorts van dien Menfch wegnemen .- Doch binnen

vier dagen nadegenefingmoetdien Hond of't Var

ken dood gefchoten worden ; anders indien fulcks

niet gefchiedede , en dat het Beeft van felfi, quam te

fierven , foo fou defiecktewecr fotden genefcnen J„f

ficckcn keeren. Menighte vnn diergelijcke of d'.rafe diergelijcke'

of tiveragti°< grillen foumen tonnen voortbrengen ,

indien fulcks niet te walgelijckfou vallen; oock is

V't niet diaifligh , de bygeloovige Mtnfchen , ja oock

"LI
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Jtooftvigbten, hier door denleydingb tot fonde of boot-

heyd te geven. Waerom ick dan oock met opfèt in

de voornaemrte dingen eenige daer by vereyfchte

faken" heb binnen gehouden.

'tltoock Nochtans kan't oock nut doen , feyde VROLYCK*

dicnftig dcfe AERT , eenige defer dingen t'ontdecken , tot waer-

dingen aen fchouwing voor d'eenvoudige , die anders ligtlijck

te wijlen, tot lygffoyjge en toveragtige Genefingenkoomen te

vallen , fonder datfe weten dat defelve foodanigh

Totwacr- 4ija. Ick verfoeck derhalven , dat gy noch eenige

fchouwiDgh je^j. Bygeloovighcdcn geliefd aen te wijfen ; mif-

voudiec6"' fchienfalickfelvcrmijnnutnochdaermeê mogen

' doen, om niet onwctens in eenige diergelijcke oit-

geoorloftheden verftrickt te worden.

Regd.welc- Qm hier voorbevrijdtezijn.vieldeHeerV'ROoM-

ke hier on- AERTl,ierin foo volg altijd den regel vanden ee-

trenttcvol- , , „ ... _ö , '( , °, r i ,, i •

genftaet. leerden Engeuchen Gods geleerden Jolephffat, m

fijn Trattaet van de Gevallen der Confcientie , p*g.

t ƒo. Al wat geen reden heeftindeiïatuer , volgens

Al wat in de Gtds gevaonlijckt wijs , moet of door goede ofdoor

ffatuer.vol- boofe greften uytgcwroght worden. Men kan niet

gensdege- vermoeden , dat goede Engelen fouden ftaen onder 't

Gods'gee'n8 §e'5'ec' van onwMnfa ofondeHgdfame perfoonen , om

reden heelt, nlet ^aer t' faem te fpannen in overgelovige daden ,

moet lijfde- gewerckt door Middelen , welcke in haer felven

voerd wor- gantfch kragtlaos en ongeocrloft zï)n : Enderhalven

doede°óf moet men ftellen , dat de Duyvel een onfïgtbtre band

quade° keert in dcfe uytwerkfelen , welcke hy wonder-

geeften. l'jck te weeg brengd » om by de wereld aenfien en

agtbaerheyd te winnen , en om fijn eygene Vaftale*

aen hem te verbinden. Van dit flagh nu is een be-

klaeglijck verfchiet genoeg in d'algemeene Onder

vinding.

Toveragtige Ja waerlijck, vervolghdeLEEs-AERT , in mijne

of Bygelovi meergedagte Groote Boomgaerd der uytgelefine Gcfchic-

gebeufelin- denifjen, ia'teerfledeel, heb ick een groot deel defer

rafcheydS- *<>»«*&"& Pj>&l°°v&eden by een gefield. Noch

ne dingen i vec' meer ^°u men'er konnen vergaderen. Lact ons

als: ' uyt een groote SucknocheenHtoidvglnemca ; te»

dee-
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deelen van den genoemden Hal , ten deelen vari"-

vericheydene andere Schrijvers aengetekend , of

öockons fel ver uyt d'ervarendheyd des bedrijft van

fbmmige bekend. Onder de gedagte Toveragtige of

Bygelovige Beujetittgen behooren oock de volgende: ,

Een Steekje te kerven na 't getal der Wratten welcke

men quijt wil zijn: Ofde Wratten met rauw Speek

of Vleefch te wrijven, en dan 't felve onder eefl

Mifthooptebegraven, om daer buy ten weten des

bcwratteden te verrotten. Woorden en Charafteren

te gebruyckefl , om de Sieckten van Menfchen of -t stempcri

Beeften te genefèn. Eenige figueren te maken , om van Bloed,

't Bloeden te ftempen j om Lickdoornen uyt te halen ; Lickdoor-

bm/>//ateftillen ; om de beet eens dollen Hands tege- nen'

neièn. Een fteen met eett gat te hangen over de Kin-

der-Wiegh, of'tHoofden-eynd des Beds, om dé Nagtmcrry.

Uagt-merty te beletten. D'opleggingh der Handen

eens fevenden Soons van eene Vader en Moeder , tot Sieckten,

genefing van Siecktert. Met demond/e/«)i/f», om

een rvind te roepen , waer mee men rrlogt wannen. Wind-roc-

Het JSoeck en de Sleutel , de Sift en de Scheur , tot be- PlnSh-

kendmakingh des Diefi. Na de Letteren der Namen

van Mannen ofVrouwen t'oordeelen van der fel ver

gelxckof ongeluck, volgens d'ernftige vifevaferyen

van *4rc<tndam. Een Vers uyt Davids Pfalmen in een vvijn-be-

Wijnvatte doen.op dat de W/'/x niet fuer wierd. Een «aringh.

ander Pm uyt de Tftlmen te fpreken als men 's a-

vonds te bed gaet , om 's morgens op ten begeerde uyt Om wackec

t'ontwaken. Een Vwuyt Virgilius te verhalen, offl ^°rIf'"1.

d ien geheelen dag voorDronckenfchap bevrijd te zijn . ^ ^rfchei-

Eeelteniffictt te maken na de wijs der Starrekijckers , denc andere

ónder fekere t'famenkoomften der Vlaneten , om een dingen.

Menfch voor verfcheydene onheylen te bevaren : Als i

onder 't Teken des Leeuws een LeeuWenbeeld uyt

Goud te vervaerdigen ; tegens fwaermoedige Inbed

dingen , Wtterfugt , Fefl en Koorts. En dan oock de Oordeel va«

Wapeiifalf, of de befineeringh van 't befeerd-hebbende dfin G°ds-

ieweer, tot genefingh der \Wonde , alhoewel eenige

Mijlen rerr' dacr van daen. Waer vaa den gedagten

LU Hal
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g. 15-4. aldus fpreeckt : InwelckeGenefingh.,

hoefeeroock fommige verftandige Mannen daer op

avcr de vertrouwen hebben gefield , buyten twijfel niets in

feldfamege- de Natuer zijn kan ; nadien'er in alle tftttuerlijckc

"cIj?S> door Werckingen noodwendig zijn moet een reefeittlijcke

lilf ai>Cn of krachtige t'famentreckingh. Maer hier kan 'er in

fulckeenwijdtegeenezïjn. De kraght kan men oock

defmeringniettoefchrijven; aengefien eenige an

dere de Genefingh fïgh onderwonden en gedaen

hebben door een flegterengemeenerSalf. 't Is dan

het qnalijck-aengeleyde Geloof (even foo hebben wy

Scmderon- oock hier vooren gefproken)<fcj«j'<twr<ifrj , die 't

trciit den geluck uyt de Mand etns onfigibaren Meeflers na figh

gejonde- treckt. Te liever heb ick dit getuygenis hier byge-

den te zijn. bragt > om jj,,,. jcfeti ^routen Godsgelarden de Lands-

man van Digby , en v&ni\]ncSympatetifche Genefingh

(gelijckie genoemd word) niet onbewuft geweeft

is. Wy gaen nu voorby het tovertgtigovergetoof on-

Toveragtig trent het EM»gelinot Johitanis , toegeftaen van de

ovcrgeloo? Roomfcbe Ktrck ; daer; d'eerfle VerJJen van dit Godlijck

ontrent d ' Evttngelium zijn uytgeibnderd , ^edruckt in de vorm

fcr^dès^ van een k'evn Boeckje , ontrent foo groot als't voor-

a ' ;„ y," ft£ lid eens Vingers, inhoudende vier bladerkens :

hnnis. Welcke verkoght werden aen de ligtgeloovende Slegt-

hoofden, met een dtvafe verfekeringb , dat degene,

die dit by haer dragen (gemeenliick werd het met

een draed aen den Hals gehangen) vryfullen zijn van

de gevaerlijcke ongelucken diens dtgs. De Reu<Mallen ,

Ontrent de ' geniaeckt van Reliqtuen oïoverblï]ffelendtr.Heyligen,

ReuckLallen gelijck men voorgeeft , voorlïen met fekere Teecke-

v»n Ktli- «en en Kruycen, om fchoot-vry te maken de gene

ymn. diefe dragen, 't Luyde» van gewijde Kloeken , om 't

Omveet te ftillen , en de Duyvel te verdrijven, 't Be

waren van een Ey , geleyd op goede Vryddgb, om al-

Ontrenteen le braad in Huyftn daer meètcBluffcben, en meer

Ey, gelcyd andere diergelijcke ofToveragtige ot Bygclovige din-

?'*' we'c'ce uyl *"" N*"«r geenflins kannen verken

't gene waer toefegeirityckt worden: Ofindien 't ge-

fchiedt, foo beeft de Dnyvtl, door God* teelatingh ,
-- -.
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'k Moet'cr dit byvoegen,feyde VROLYCK-AERT. Bygcloof

Als de Bohemers uyt wandelen gaen, enhaer dan dcrBoht-

eenige Geefllijcke Per/bonen ontmoeten , foo feggen- "(."/Vtege"-

ft, dat het gewiffèlijck fal regenen. Want doe S. ^t- nen fal.

éelbenusen fijne Medgefellen in Sobeemm quamen,

viel'er ftracks een fwaren Regen , foo dat de mcefte

Plaetfen , voor henen gantfch dorr' zijnde, dier

dcor t'cenemael overftroomd wierden. In Ooflen- ^"^r"*™~

rijck houdenfe 't vooreen goedgeluck, wanneer ye- haeieen

mand vro'gb-morgens een Vrouwsperfoon bejegend. Vrouws-

Defgelijcks agten'tde Kooplieden eenvoorfpoedigh perlbonof

•vooneecktn te zijn, wanneer een Hoer haer voorby cen Hocr

gact. Zeilen Sendfchreiben erfler theil Epift. fi. fng,

147. Maer welcke doch zijn de bewijsgronden, van

deKirfrferD»|i>bygebraght, om defe feldfame gtnt-

fötgb door 't Sympatetijch Poeder van over veele Mij

len , {onder de wonde te pen ofteraken, tebeweeren

en X&tutrlijck temaken. lek ben begeerighdefelve

te mogen weten.

De^nylen, hernam LEES-AERT, wser mee hy Gronden,

de werckingh des gedaghten Tocders onderfteund , ^ncfilfeh

zijn behendig genoeg bedagdt , en de Gevolgen gantfch door 't

•vernuftigh d'een uyt d'andere getrocken. 'k Sal u alleen Syinpate-

(ïjnc Stellingen vertoonen, wijl tot der fclverw^N "fchPatJir

breydingh 't overige van den dagh ons niet langh ge- '

noeghfouzijn; infbnderheyd als wy onfe ^temtter-

kingen daer over wilden uyten. 1. De gantfche rondte EcrfleStel-

of Sfhere des Lughts is met ligt vervuld. II. 't Ligt of ''»»*•

einig Ligcbaem vallende , foo nemen de tegens 't felve

Ligchaem gekroockene enterttgg' gedrevene /Iralen eeni- f™" '

ge Atomen met fïgh. Dit verklaerdhy door de gelij

kenis van een Bal , tegens een nieuw gekalckte

Muer geilagen, waer aeneenige wittigheyd blijft

kleven.welke hy in't te rtigg'ftuyten met fig draegd. XVat f?M~

Door Atomen werden ver&a.enStoJjensofondeylbiire WCTIZ'lni

Ligcbttemkens , onlfïgtbaer voor d' oogen ; maer die

evenwel uyt de vier Hoofd-floffen fbudcn bcftaen.

My dunckt, feyde VROLYCK-AERT , dat defè Te weten

onfaibrt Stof-flipjens een al te loffe grond stn0f

Jj l 3 ^ ' J ^ -
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zijn, om 't fware Gebouw van defe Gtntfingh&vx

optcveftigen. Maerga al voort j miflchien lullen

wy noch al meer vreemdigheden hooren.

b"poft u Defe Atomen, vervolgde LEES-AERT, vergelijkt

tekens." ''J ty Toflruyterkens , die op gevleugelde Poerden in

een feer korte tijde een verre reys doen.

Schemagti- Soo moeftenfe pock zij n , ichimpte VROLYCK-

ge luut'j- AERT ; want eer Hon>e/f Dienaer weer by fijnen Heer

P1DEh' kon loopen , waren dele Pofl-rijder's al te vooren by

hem gekomen j en hadden de Pijn van d'ontfteking

der wonde wcghgenoomen , foo haeft den bloedi-

gcndoeck in 't Water met 't Poeder van Vitriol ge

worpen was.

V«volgh D'ondergaende Son , hernam LEES-AERT, ont-

van de ruckt haer hafe Faerden. Dan vallenfe plotlelijck

S°en?nCn1rn *nct een grooten drangh na d'aei de , van waerfe

de Poft- ° lnet d'opgaende Son waren opgenomen. De meefte

kuj-teihens en fwaerlte vallen met den eerften attoght van de

Son.Enfchoonfealte fiibtijlzijnomgefien te wor

den, foogevoeldtnen/etchtcr , als een oneyndtijkheyd

•Vtin frickettjens aen tns Hoojd ofLigchaem , ofalso«-

ttlbutr veel Hamntjens , waer van onfe leden wer

den geraeckt ; voornamentlijck die van de bejaerde

Lieden ; vermits de jonge perlbonen , wegens 't

warme bloed, te vcelgeeften uyt haer ligchaem ge

ven , fijnde kragtiger als d'andere , en derhalven de-

fèlve afdrijvende.

Andere Siedaer, viel VROLYCK- AERT hier in, fraeye

Scherts-ie- verfierfelen j d' een uyt d' ander getrocken. Op

?en' foodanigh een wijs kan men oock wel Mannen in de

Mtten verdighten , gelijck figh al eenige hebben on-

derftaen te doen.

Verder rcr- Verders, ging LEES- AERT voort , de blalènde en

' wijdrond-om-fwevendeirtarfeH, wat zij nfc anders

(dusfpreeckt mijnen Digby) als een toevloeyiitg vtn

diergeiycke Atomen of iStof-ftipjens, afgetrocken van

d'eenof d'andereopd'aerdeftaendeligchamen, die

daer na gintfch en herwacrts werden geworpen.

Hier op volgd III. Dat de Lugbt vu»foodwiigt **to-

mm
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mentf kltynttigchatmkensgantjcb vol , tftgtenwy

fught noemen , niet andere als een vermenginghen ver

warring defer Stof-ftipjensis ; dominerende als deelen des

Lugts.

VROLYCK-AERT kon al weer niet fwijgenjmaer Van Vrodft

ieyde : Is de Lugt niet anders als een vermenging de- ""' al u ccc

fer kleyne lighaemkeni, hoc veel duyjenden deler f.uy- j||[c^greft

ttrkens halen wydao in een uyrtijds niet wel in, en befchimpt.

aeflèmen defelve weer uyt ons ligchaem .' Maer kan

men, volgens de voorgaende Stelling , defe kleyne

Tygmeen aen de Hoofden en Ligchamen voelen gelijck

als onttlha.tr veel Hamertjens , waerom voelen wy

dan dat gekloft niet veel meer in onic Mondt , Keel

en Neus , daerfe yeder oogenblick moeten door-

gaen , en dacr wy immers foo gantfch gevoelijck

zijn.

Macrlaetickdochvoortgaen.feydc LEES-AERT. yierilegtei,

IV. Elck ligchaem, hoe kieyn ' t oock is , kan men ing/,.

deelen totontyndlijckheydtoe. Defe Steil ing beweerd

hy geheel ipitsvindig, om weg te nemen de te- s itsvind;„

genwerpingn , hoe 't mogelijck kan zijn , dat , on- v^n oigby

aengefien foo een grootc uytwaeffeming van Atomen , beweerd.

uytgeftort in delugt, ibo verr' vervoerd door een

geduerige beweging , men acn 't Ligchaem , waer

van fy komen , geen vermindering iou bemercken.

V. Vegedagte Atomen of Siofftifjens , tvelcke delugtjjfl' Ste'-

Vnvullen , werden fomtijdts afgetrocken van haren or- :"g '

denilijcken n>egh , die hun algemeene orde hun 11001-

fchrijft, enafgelejid tot een gantjch andere. Defe Tree-

kingen iteld hy in de Natuer verfcheyden te zijn; i

eenige door fnijding , andere anders ; en onder de- Kingen.

felve eene , genoemd de Magnetifche , en noch eene,

gelijck zijnde die van den roock eener geblufchte

Kaers , na figh treckende en doende neer- dalen de

vlam van een brandende Kaers VI. Wanneer de SeffieS

lugt van 't Vyet of andere rearme Ligchaemen werd ge- Ungb.

irocken , en in defelve lugtfoodanige atomen voorhan

den ^ijn , rvelcke met het ireckenJe ligchaem ecnerley

Xtttmr hebben , foo gefchitd defe treckingdies teligtct

Li m
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tnftercktr , wegtnsdcgtlijckheyd. Defe Stelling beve-

ftigd hy door d'ervarenhcyd ; en geeft oock dit

Voorbeeld : Men maekt in tijd van Peft een Pad tot

/lof , en hang het ergens in een Doos met gactjens

op , of men draeg het by hem , lbo fal men iien ,

dat dit Stoft Vergif uy t de Lugt na fig trrckt , en

't felvc van den menfch fal afwenden.

VRQLYCK-AERT fig niet langer inhouden kon-

nende , fey de : Geerne wil ick toeftaen , dat dit kan

gefchicden , cnoockwclgefchiedin tijd van Peft,

wijl de lugt rondom degedroogde Pad vergiftigd is.

Als fc nu 'tfcnijndernaeflzijndeLugtnafiggeno-

men heeft , foo werd do ledige plaetsterftond weer

vervuld met een nieuwe en even foo feerbefmettc-

de Lught. Maer men hangh hierin Utrecht , terwil

de lugt fuyverenfonderPeft-Fenijn is, een gedroog

de Pat of deslclven Stof vry een geheele Maend lang

aen deBalck , wat geld het, offe'tPeft-vergifuyt

de Vtnetiaenfcbe of lunkfche Lugt door defe atomen

herwaertsna haer toefaj trecken. Veel min inlulck

een korte tijd , als in defe genefingen gefteld werd,

van over loof 2.0. M ijlen wegs verr'. Ick ben geen

fhilofooph , verftae oock van de Philofophie niet veel.

Maer evenwel heb ick dit wel geleien in eenige

J'kilofofihifcbe Boecken , da.t'a.\}eNatuerlijckeTmkin-

gen gefchieJcn van ttafy. Dit kan ick beter vatten.

Een iiytgeblufcbtc Kaers ontrent de vlam van ee»

andere gehouden , treckt defehe wel na haer ; macr

alleen een halve voet wegs daer af zijnde, lultghy

lang wagten , eer ghy die weer ontftoocken lult

Iien. 't Is fcecker , dat in ons Land 'tflofvaneett

groot deel Padden , Slangen en andere gijtige Dieren is.

Indien nu 't felvc't Pejl-vergifvAiiuytandereLsn-

den Nattterlijck na lig ntoefl trecken , foo moeit oock

noodwendigh altijd een l'cft-lugt in onfe Gewcilen

zijn. En eer dit virgi' 'tot het giftige (lof quam,

mocft het eerft al van veele Menichenzijningei-

demd geworden. Hoe komd het dan , dat men

$ckmael in veelc Jaren niet vcrnecmd , dat een

cenig
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cenig Menfch van de Pcft befmet iV ? Ja datmen in

'<5»£f Utrecht (daer nochtans oock al veel Slangen

en PadJenltof is) van defeSiektefomtijdsgantich

niet weet te fpreken , als defelve in 't nabuerigh

Holland al een wijl tijds hevig heeft gewoed.

Delaetfte5»f//Hi£,ginghLEEs-AERT weer voort, Sevmii .

isdefe: VU. 't Lipbaem , '/ roelck de hem gelijk,- s"-''"«*- ,

aerdige Atomen aa figtreckj, netmdoocktegelijckmeê

'tgeen de felve ttetthangd ofatnkleeft. Dit nu paft hy Toepaffing

eyndlijck op de verhaelde Wondgenefing des Ge- pndital-

heymfchrijvers Horvet, op de volgendewijs : De gCcd°|htc

met blotd befoedelde Hooft/and vrind gcdaen ineen ftldlame

Becken met H'ttter , waer in tftritl gcimoltenwas. \\ondgcne-

Dien dag hield men 't Becken in 't Cabinet , 't welk fingh-

middelmatig warm was door de Son en Lente-tijd;

's nagts in den hoeck censSchoorfteens , foo dat het

bloed tten den Hoosbund geducrig in een gematigde

ftaet tuflchcn hitte en koude bleef. Watmoèftnu Gevolgh

voor een wercking daer uyt volgen? Defe: Voor vand'eerftej

eerft , de Son en 't Ligt <rocie»'tfubtijlfte van dit

bloed , aen de Kouffcband zijnde, leer verr' ; de mid

delmatige warmte van den haerd daer toe helpende,

als bevorderende den uytgangh der Atomen , en

veroorfaeckende defelve , lig door de lugtuytte

bereyden. II. De Gceflen des Vitriols konden niet Van *j.c .

anders, met 't bloed vereenigd zijnde, als met f^t- tweedc>

tomen dei Bloeds de felve Voyagie doen. III. De^e- Van de

rvondede htnd tvaeffemde geduerigeengroote menigte derde j

van bitii^tenvyerigtOeeflieniujt, vlietende gelijk

als een Vloed uyt d'ontfteeckene wonde: Ender

halven kon'tniet miflèn, of de wonde moftd'al-

dernaeft-nabuerige lugt aen lig trecken ; want de

ledige plaets moet weer vervuld zijn. IV. Defe Van d»

lugt trtckt dan weer fijnen nabuer ; en alfo gefchiedt vietdc»

gelijck als een vlietende loop der nae fig getrockene

lugt ontrent of rondom de Wonde. V. Met defe v*n de

lugt komen 'er eyndlijck by d'^tomen en Geefljeas vl)fde>

des Sloeds en des Vitriols ; welcke door middel des

Trede»! , gefchiedende door de Son en '/ tigt ,

LI j verr»
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v ^n de ycrr' in de lugt waren verftroyd. VI. Als defc

icidci Atomen dtsBloedstm. weer komen tot haren eerfttn

eorfprong , foo blij venfe dacr , en nemen haer voorig

Rult-bej in , maer d'overige vreemde lugt ftrijckt

wndc Stel- voorby- VIL Wanneer dan defc met de Gteflt» des

lingh. Vitriolt onaffcheydlijck-verknogtede .Atomen des

Sloeds gelijcklijck lig ingedrongen hebben in al de

Lugt- aderen, welcke in de wonde open ftacn, foo

verfterckenfc de gedagte wonde , en lieden dcfelve

toe , fonder dat lulck.s gemerckt word. Sic dacr

nu defe Sympaittijcbe Oenefingb Xatiterlijck jje-

match.

Oordeel ja even foo t voer VROLYCK-J«ERT hieruyt,

^e°dat- gelijck de Koningen hare Baflaerden tot wettigt Soae»

»en door maeckcn. 'k Heb alreeds gefegd , dat ick van de

diergelijcke Ptóo/o/itócweynig vcrftae, en my niet veel bemoey

Stellingen met jjjjg frbtijle Knibbtlingtn en meerendeel onjetc-

d"eeSn u0^11 kere Simefofpen. Maer evenwel fou ick my wel der-

d'andet, VCn vertrouwen , door een deel dicrgelijcke<knr

los en on- ktcnen gtflclde gronden en ten gtjcbaeckelde gevalt

los, gen , wat/iecterj by 'tonfeeckergevoegdt, en 't een

op 't ander geflanft , d'ongerijmdfte ja léirs onmo-

gelijcke dingen te beweeren. En waerom fou oock

AllcT»t-«- ecn Toveraer op (oodanig een wijs , door een groot

r'™'»» wél ^eel meerendeel lofle gevolgen , fijne Toverycn niet

Nataérlijck nutuerlijck konnen maecken ? Jae fou men felfs.door

foukonnen fulck een manier van Redenftellingen , dcGodlijcke

macckcu. Mirakelen niet de Natuerkonnen toefchrij ven ? On-

dertuflchen moetmen bekennen , dat de Heer Digèy

een quade faeck wel heeft verdedigd; doch my aen-

gaende , ick hou my aen ecn geleerd Man ; die ,

over defe Oratie eens met eenen anderen in gcfpreck

Geroelen gekomen zij nde, feyde : ofjcbooa defe dingengantfcb

van ecn . fpitfvindig ifjn voortgebragt , en een gautf vernufiier-

geleerd Man toonen , foo voel ick echter foodttnig een -verzoeking in

da«edSteï" w''"f /"""* ' ^ 'c* '" ''" W^ vtn m'i" ongdoof

lingcn. niet kan afflaen. 't Is feer goed voor de Verweerders

deiêr Selte , dat hare Atomen ofStofflipjens ondcelbucr

tn onfytb<ttt Tfjn , op datfè defc Foft-Rnytcrtjttts alfoo
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mogen tpefchrijven , wacr mee fy anders doorde

Redenkayelingh geen raed foudcn weten. Doch Bedenckin-

defe /ubtiliteittn laet ick aen de Fkilofophen , en fal gen op

mijn gevoelen wat io«erontdecken. Genomen dat tvo°rl>e-

d' sternen des Bloedts te gelijck met de Geeflen des Vi- baae^

trials tot de wonde konden inkeeren , wat Genefer ' *

fou ondertufichen met JEoluseen verdraghkonnen

maecken , dat hy fijnenfack wel vaft toehield , fonder Op een

eenige wind daer uyt te laten vliegen , welcke, bocrtigeen

terwijl defe kleyne fubtijk tttgiruyterkens onderwe- fchimpendc

gen zij n, een Straetfchender werden , en haer met ^oiseftelA.

lig na een andere plaets voeren mpght. Want indien ë "

de Wind de reuck van Rofen en Speceryen nu gintfch

dan herwaerts feer verre weg kan voeren , wat fou-

den dan defe Sloed-atomen voor een gepriviligterdt

fas kannen toonen, uyt kragtder welcke de Win

den haer ongemolefteerd fouden moeten laten fafferen ,

fonder haer ergens elders henen te drijven ? En Alleligcha-

fchoon'er oock dit bedencken niet was, foo heb- ?ell'ckf; ,

ben immers alle ligchattnlijckt dingen hare feeckere be"8hacre

tepaelde 11'erkiyghs-K.reyis. Of fou '/ Sympatetifch bepaelde

l'oeder en 't H'afen-fmeerffel fig daer in niet willen Werckings-

laten befluyten. De Wereld , fcyd den geleerden Kreyts,

Kircherus , fou noodwendig moeten vergaen , inr . .

dien de Kreyt\-vercking geen faUn had 5 wijl nie

mand te Romen fou konnen verfeeckerd zijn voor de

Lybilche Eafilifké» , d' Efyptifche en ^fjrictenfche 'c Wclcfc

Vraecken , en derfelvergi/Hge ^en-ndcmingh ; ODck^-^lj

niemand voor de befmettende en aenklcvende Teflr Wendighis.

Inge (die miflchien in EngelUnd , VuytfMtnd of

franckrijck kon ontftaen zijn) indien den Omhing

defes uytvheds onbepaetd m<ts. Gecrne geloof ick ", dat Defe gene-

de Ridder Digby den Engelfcben Geheymfchrij'ver{ia&f°nfci

ffotvel op verhaelde wijs heeft genefen- Maerdat ?en5nrl~

defe Heling enckelijck Natuerlijck fou toegeven V/^ niet wel n».

fal ick mynoyt laten wijs maecken , al wierden'er merlijck

noch honderd andere 5»etó»ige»gebouwdop den Ing- toegjen.

tigen grond derligteondeelbureenonfigtbureftoffifiens;

van welcke ^iaaxagoras figh oock dvvacilijck
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inbeeldede , de Weereldt gemaeckt te zijn.

f r.tjmi Ffttttcifci Schnulmhntn erfler tbeil pxg.

64.?.

GhyfpindfeergrofHeerVROLYCK-AERT, fcyde

LEES- A ER T; en ickweetnict, ofjuyftalleswat ghy

gefegdhebt, oock de Proef fou konnen uytftaen.

Maer waerom hebt ghy'erniet bygevoegd , dat het

Zloei, ineen Docck opgevMgen, ftracks de Geeftjens

veer van fig geeft , en derhalven dat dele Sympathie

of verborgene, vriendfchap terflond afhoud ? Dat het

tited, nae Hippocratis en Galeni mening, niet/ö«-

derling in 't enne lid. beven 't andere werckt, en der

halven moeft het met al de Leden een ^f/i;c^f Sym-

fathie hebben. Wat oofaeck is'er dan , (te meer

wij l 't Bloed geen eene plactshoud) dat 't bloed uyt

een gervondede hatnd, met het SympatetifchToetierbc-

ftroyd zijnde, veel meer de hand , als dedefgelijcks

gervondede Voet fou genefen ? U'eberi hundtrd

üftellen der Uuterrcditngs-kunft erfter tbeil , fag.

840.

Welnu, begon VROLYCK-AEHT weer , vermits

ick my ten vollen verlecckcrd houde , dat ghy dele

Gette(ïngs-iviis niet voor goed keurd , foo geefons

eenige liefteniigt redenen , om die van de Heer Digby

kragteloos te maecken.

Alhoewelick, antwoordedeLEES-AERT , noch

gclegentheyd noch genegentheyd gehad heb , om

my veel te bemoeyen met de Wijsgerige Spitsvittdig-

hedeit en RedenkaVeliiigen , foo fou ick u echter kon

nen voordragen, wat verfcheydene geleerde Man

nen tot weerlegging van den gcdagten Digby heb

ben bygebragt : Doch dan moeft ick u niet alleen

dus kortelijck fijne Stellingen , maer oock fijne Ee-

Tveeringtn van de felve , genomen van een votrgeven-

dede ervarcntbeyd in Katuerlijcke dingen, en dan de

tegenrcdcncH van d'andere voorleggen : Waer toe

't weynige , 't welck van defeji dag noch overig is ,

ons te kort fou vallen. Geliefmy derhalven te bor

gen tot op ern gelegener tijd.

Nu



Oordelen over O / 'T-» / fcheG;-

de Sjrmpatetl U CbOlt- I OOMBi. nefingh.

Nudan, hernam VROLYCK-AERT, laet ons de Tot op een

Heer VROOM-AERT fijn oordcel van defe Heel- konti andcic tijd.

fonderfonofraecken eens ontdecken.

Ick, antwoordcde defen , oordcel niet volftreck- vvata'ecn-

telijck van faecken , wekkers gronden my noch vcmdige ,

niet ten vollen bewuft zijn. Maer ondertuflchen dcfefpits-

kan ick dit feggen : Vermits defe Genefags-manier jln*S„e"

van fommige Verftandige voor itatuerlijckbetveerd , ye"ft^eCn(jej

rnaer van noch meer geleerde en Godfalige Mannen

voor Toveragtig vertvorfen word , foo kan ick wel na-

laten, een vafl-flellend Vonniste vellen, wijlfulcks

fou gegaen zijnbityten mijnenLeeft^maei ick wil noch Hier on-

rnach niet toeftemmen, in dit feldfaem Genees- trcntftaet

middel of felfs te gebruycken , of 'tgebruyckdaer te"OCD-

van andere aen te raden, 'k Weet wel, dat de K*»

ttter, door de magten wijfheyd Gods, vedfubtijler Men kan

is, als de fubtijlfle Menfcb kan naevorjfcben ; en dat vclnaela-

in hare diefe Zee veele Wonderen zijn, welcke wy QQ"^"" _

door 't Teyl/oot onfes Vernufts in defe Scbipvaert des Tovery

Levens niet kannen afgronden: Maer oock weet ick, qverdcfe'

dat de Duyvel en fijne Dienaers de gewoonte heb- iaecktevel-

ben , om hare Htlfcht Konftjens te laten doorgaen lcn '

onder den fchijn van Xamerlijck : En dat defen

Helfchen Geeft waerlijck den grootflen en gaurvfttn

Tbilofooph boven alle Menfchen is ; foo dat het hem*

niet ontbreeckt aend'uytvindingvan/^erefefM,

om fijne Klauwen onder defelve te verbergen. Daer Maer men

zï]nwe\verborgentbedeninde Xatuer , van wekkers maS^ nict

rvercking wy geen regte kennis hebben: Maer even- -°,'t g^yt

wel weten wy oock, dtt'er jrerckingenyjn, diefe vanditvei-

tiia doen kan. Als Hu mijn Vernuf niet bequaem ge- da^t Heel-

noeg is , om van eenige voorkomende feer feldfame middel,

faeckregtte konnen vonniflen, offe Xatuerlijcker,

of Ttvtratliter wijs gefchied , foo is my geraed-

faemft , de feeckerfte zijde te kiefen , en dit middel

noyt te gebruycken. Die niet volftrecktelijck kan

Oordelen, of fulckeen genefing n-aerlijck Natuer- eentiv).ttc.

lijck tan ijjn of niet , vind ten minftcn in lig eenige icnd Gewi f

twijfeling ; want alle vf/thtnitig d(s ttrfals ontftaet

uyt
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fe fou ge- uyt tteijfficl. En even daerom, emdittmcnt-nfijffeld'

fchieden , is ofer niet wel wat quaeds onder vermengd mogt

tonde. zjjn > molmen d'oeftening noodwendig laten ;

volgens den regel der Godsgcleerde : ~4l tvat met

en ttrijffèltnd gemoed gefcbieden fou , dj '< oock quaed

mogt ijjn, moetnten niet dom. Een goed Chriflen, fegd

eencn fècr wel , moet fig tvagten even als een Kuy-

fcbe Maegd , niet alleen voor kenbiter oneerlijche, maer

• l"*8* Oock voor etnigfms verdagte faecken. De Tn-i/ffel

" ceen°ma;r 'can '^ n'et van mv werPen > wijl foo veel geleerde,

alteen een en onder defelvc uytfteeckend-vroomc Mannen ,

fchijn des dele Gcnefings-wijs voor byfflovlg of toverngtig keu-

ouaeds ren. Den ^rgtvaen is niet gering by my•; wijldefè

hc Genefïngfondtrfien afraken, en al£bogelijckals/ö»i/ei<

ttyterlijck tocgcfmfl Middel gefchied, waer toe ofde Mi~

rakelen of de Toveryenbehooren. Wekken ~4rgwaen

daer door niet weynig werd verfterckt , dat ontrent

de Wapenfalf (zijnde eenerley /Ittgvttnheelitig met dit

Sympatetifch Poeder i ja de Moeder daer van; gelijck

Vcrfcheyde- dan de Heer Digiy fijne gronde» meeft heeft geno-

ne Tover- men uyt Heltnonds Frincipien der Phyficit , waer in hjr

agtijje waet- noyt voor heenen meer gehoorde dingen tteld , en

nemingen, vanpag. j-p^ tot 6IO. paracelfus foecktte verdedi^

gen) fbodanige faecken als noodwendig werden

vereyfcht* welcke de Duyvel gewoon is tot de

Toveryett te begeeren ; als infbnderheyd oock

"Menfchén-bloeA.

Wtlchéon- Jae daerenboven noch , viel LEES-AERT hierin,

trcmfoodi- 't tfos van een Doodshoofd, en dat juyft vaneenen aeii

fm^tn^vei ^e Ga^^ gtb**&tne* Ü!f/> °f van eenen op 't Rtdge-

den ge- florverien Moordenaer ; en de Handen van een uyt 's Mot-

bluyckt. dcrs ligchaem gefncden Kind- Behalvendat men'tver-

ièerd hebbend Geweer met fekeronderfchèydmoetbc-

(Irijcken na dat de wonde of geftooken ofgehouwen

is. Dat de gene, die de genefing fal uytwercken, on-

dertuflcheh bygeen Viwa> moet leggen. Dat tufichen 't

verktuyg waer door de wonde veroorfaekt is gewor

den, en't^friiHJiidesfèlvenwerktuygs geen Windi

t<enStof,g(en Sand moet vallenjwant anders fou den
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verr' daer van daen zijnden perfbon «ji«/n»»ig wor- Schimige

den, Cif.v. Gelijck dan oock D/ig.y al mee eenige ^"c>^h

dingen fteld ff. 48.) in welcke gevallen fijn 5jn»f«- ftefd-

tetifclt Poeder geen wercking ontrent de wonde fal

doen, als: Indien men 't Recken, oftblocdigLijn-

vaed met dit J-oeif beftroyd , in een koude plaets!ett

daer geen licht in koomd , of geen lucht door treckt.

Indien men 't Recken bedekt met een Spontagtigc Stof.

Indien men't Fitriol trater laet bevriefen. Indien men Doch zijh-

't bloedige Ujmvaed in Edick ivafcht , eer 't Vitrial de fodanigé

daer by gedaen is. Waer by hy dan eyndlijck voegd,

dat even defclve genefing gefchied aen een Degen , Aityt- Dieuytfij-

mand gequetft heeft , indienfe daer nat niet in 't Vyet nc Giondea

heefi zweeft. EnfiedzerdeWafen-falfklh. Onder- vlocyca-

tuflchen moer men bekennen , dat defe Poorhocd-

felen van Digby wat min bygelovigh fchijnen,

als vloeyende uyt fijnegewaendcNd/HW/iycfagro»-

t den.

Waer by dan noch koomd , vervolgde VROOM- Den cerftert

AERT , dat den eer/Ze» Vinder defer Wapenfalf (voor ^"^j^j

foo veel men weten kan) is geweeft Theophraflus Pa- ^et wapen-

racel/lis , of, lbo Keckerman meend , een Italiacn van feif.

Tarma , genoemd ^nfelmus. Want of ichoon de

Carmeliter Motiick , van wien Vigby defe Wetenfchap

heeft geleerd , figh beroemde den eerjlen te tfin , die

de£e Konft in Europa heeft gebragt en gebrüyckt ;

fooblijcktnogtansopentlijck , datfulcksonwaer-

heyd is. 't Sympatétifch Poeder magh hy miflchien En foo vari

aldereerft hebben bekend gemaeckt ; maerdeGro»- deganfche

de», foowcl vanditPofJcralsvandeSa//, en dien- Sympateti-

volgensdegantfcheS'y)7!/w<f«/c<)eH(e%é , hebben lche llcelmS,

veele Jaren voor hem haren Vinder en Verdediger ge

had. Erafmi Francifci Schttubuhnen erflertheilp. 649.

Namentlijck , ofden gedagten ^nfelmtti , of Para- Is geweeft

ttlfus. Indien den eerflen , 't is bekend , dat hy is ge- "n 6r°°rtcn

weeft eenfeergrootcnTtveraer. Indien den andere», Oït£-itr'

hy is even deigelijcks daer vóór berugt , en fijne

fantrte Ravens-vederen fullen van geene verflandicb-

•wromte light voor wit gekeurd werden.

Wat
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D. Gearfim Wat van hem te houden is , (èydeLEEs AERT ,

Vittermi een kan men afnemen , eerft uytdcgeiuygeniffenfijnet

geletrd en Difcifulen van hem ; daer na uytƒ/";'« Schriften felfs.

LcerUnnh' Belangende 'tecrfte, Thomas £r«/?«ibewijft , uyt

vauTaiva-, 't Berigt van Georgius Fetierus ( twee Jaren lang een

«/;«* gewefènc Medgefel van Paracei]ns , en fijnen Lcer-

lingh in de Wond-Artzeny , gelijck oock Eraflas

felfs fijnen Difcipel is geweeft ) dat hy, Theofhraftus,

met de booiè Geeitcn veel gcmeeniaemhcyd heeft

gehad. Korts (feghd den gedaghtcn Eraffus') heeft

my D. Georgius Vetter, een feer Godvrugtig,ge{chikt

en geleerd Man , geloofwaerdigh verwittighd , dat

Getuygl-.dt Paracelfus , dien hy anders fcer liefen waerd had ge-

yin hem, dat houden , boven maten befig was geweeft in detier-

hyeenTo- vlaec^te Toverkonft ; gewoon zijnde, den bocjenvy-

ttnd niet anders als fijnen froeier te noemen. Niets

(fcydc den fclven !'etter)hcb ik heviger gefchroomd.

als dat hy, wanneer hy dronckcn was.een groo/ge-

tal Duyvele» by hem mogt doen komen ; gelijck hy me-

En met den niyjmtel beejt willen doen , omfijne Konft te toont» ; dog

Duyvel om- op mijn crnftigh bidden heeft hy 't noch nagelaten,

ging, Alsick hem nu , wanneer hy weer nughteren \vas

geworden , vermaende , van defe dingen afte itaen,

vermits de Hem onfeGodffghjeerfchriklijk hierover

Volgens ey- •vertoornd j en dat de Dienaren des Duyvcls eyndlijck

geneen blij- van haren Meefter een treurige belocningbekoemen , fbo

lie'S" Sa^ly my tot antwoord. Vat hy voornemens teas, den

Satan wel haefl fijnen dienjl of te feggen. Ertfini frun-

eifel Scbaubitbnen erfter theil f-6f$. Van fijne dronc-

kenfchap getuygd hy dit volgende : Hy pleeg , iu den

Sijnegedue- tweejarigen tijd datick by hem woonde , gantfche

iij>e bceftlij- dazen en matten te füypen. Nauwlijckskon men hem
Tfr nrnnr- > J tr «il il l

k f h opeemge iiyr nugtereit aentreffen. Als hy alderdronc-
L" " "' ' kenft t'huys quam , gathy my eenige Lcflen van

fijne l'bi ojopbic. In den gantfchen tijd dat ick by

hem woonde , heeft hyfich 's ntigts noyt omkleedt. Sel-

den ging hy flapen , ahlaet in Je nacht , en dat ttochfoo

gekleed als by tra s , nevens hem leggende fijn StraerJ,

' '•' by fcyde , -unQnijds een Sciil toebehoord tt heb

ben.
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een Tover. ^ CfoOU- 1 0<WW.loosheydt. J4 J

At». Noyt heb ick hem fien ofhooren bidden. Eraf-

mi Frttncifci Oofhtnd Weft-Indifche Lttjlgartenfol. 1 1 84.

Behalven deft Getuygenis , werd dit oock beveftigd vcorfte Hing

uyt fijne Schriften. Uyt de Klauw kendt men de van ecnigc

Leeuw. Wy fulkn derhalven maer een ftaeltje of "denen f*-

iwee hier ten toon ftellen. In 't Boeck v*H de ge- ""'$•

beyme1 Philofofhie ontfiet hy figh niet uytdrutklijck

tefeggen : Dat men de hand , voet óf'tgeheele

lighaem van een gebrecklijck Menfch fal afbeelden,

en daer na foodanigh een Beeld , in plaets van den

Siecken; plaefterenenfalven. Delgelijcks, wan- D'e ncm S*-

neer een Menfch door Tovery déSpraeck , 't Ge- "°ef£„e™ó

hoor ofde Manlijcke kragt verlooren heeft , foo lal vetaer'ma-"

hien 'tgantlche Evenbeeld vandien McnjchltytWjfcb ken.

tanken ; en dan ditWaffcbe beeld met een baftgeloof

énfterke I»&efWiHgbehoorlijck verfbrgenenheelen.

Is'dit niet d'eygene gewoonte en manier der Tove-

raers en Tovereflen ? In 't vijfde boech van d'ontfigi-

Èare Knnckbeden feghd hy : God heeft de Duyvll yy pooga tfc

met defe Kj>nft (vanSiekien tegeneien) btgatjt , beweeieni

en in t ligt aer Naiuer feer vtrjïandig gemaeckf.

Defe kpntt en ivetenfcbaf mag rfien wel van hem

nemen. De Knnfl moet men gebruyckfn > maer de

Duyvel laten varen. Men leeft daerom in de We

reld j op dat kleyne van de groot e fouden Ieren-

Op filck. ten wl]i is 'tgebruyck. van defe Kjinft Dat men ^*

geen fonde , noch overtreding der Godlijcke Wet. ^ft^cl

Wederom : Men moet vajielijck. f>tloo-jm , dat van de DUJ -

God de Medicijne geftigt , gefcbapen > en ons tot vel mag h

letraghting voor oogen gefteld heeft. Derhahen , lceccn-

indien ons door Teltenen m CharaBerenyetsgoeds

k*n weervaren , foo is 't voordeel daer van even

foo goed , als óf men daer toe Natuerlijckf Plan'

tm gebruyckft. Jat fchoen '» ode/;, eticlyle Duyvé- Grouwlijlè. t

ten warm , foo moetmenfe echter aennemen » tvm

als waren 't loutert 'Buffen uyt (en Apotbeeckfrs r

tfïnckfl- Nftnitt dt Üayvel , vervolgd hy> ten

M ra wotrè
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woord ia plaets va» ten KruytL , foa %y 't ons [ba

veel als een Kruyd. De voorde» (nam ent lijd.

Z,egeïifprckingcn , foo menfè noemd , en dierge-

lijckc) \ijn des Satans Speciën , deCharaftcrsfijneSy-

rofen en Coatfofltien. .Volgens defe fijne gronden

, AM heeft hy opentlijck te Safel geleerd : Daerdehulpe

men door Gods ophoud, daer magde hulpdes Duyvels in de

konftecn plaets treden. Erafmi FruncifciSchaubuhnenerfterthcil

«nctcrcn f- ««• ^ ^fylandifcher Sinen-Sfiegel fel. 1184.

fcuytcn's Doe hier noch by , dat hy heeft derven fchrijven

Moeders en beweeren , Men kznbuyten't Ligchaem des Mef

ligchaem : ^tfS door Konfl en tfattterecn Menfchreght-levendig

én volmaecktelijck gevormd , genereren -, en noemd

diteenderaldergrootftegeheymen. Noch vcelan-

dere dingen fou ick konnen bjbrengen , indien 't de

tijd wou toelaten ; en tegelijck aenwijfen , dat de

fe Kon ft van genefin door Tekenbeeldea is afgekomen

fMifman- Tan ^en bekenden Toveraer Zoroajlcr. Hier fbu ick

»<». oock een goede gelegentheyd hebben om te fpreken

van de Talifindnncn , hoe defelve bereyd, en wacr toe

fy gebruyckt worden;doch fulcks fou voor dit mael

van te langen adem zijn.

Maer.feyde VROLYCK-AERT , nadien P*r<<«//i(;

etatTchnft foocjanjg een perfoon is geweeft , hoekoomdhet

fa" ' dan ' ^at mcn nem te Saf/^éwg in 't Gafthuvs van

-.S. Sebaftixen foo eeneernjckGraffchrift, inSteefl

, Oytgehouwen , geftcld heeft; te weten : Hierleght

begritveH Philippus.Theophraftus dimvoortrefijckr.

•te Siltz- ï>«^flr '" de Geneeskonft : die de frvare Wonden , de

berg in St. MeUetsbeyd , de Jigbt , de Waterfaht m andere

S«baftiaens Ongeneéfbttte Sieckten des Ligchaems met een vertfon-

Cafthuys. derlijcke Konfl heeft verdreven 5 en fijne Goedere»

tien den kruien -heeft gemaeckt en uytgedéeld. I» 't

Jder i ƒ41. den 24. Seftcmb. heeft hy 't leven met de

doodvertvijjeld.

Godloofe 't Is genoegh bekend , gaf LEES-AERT totant-

4fcn(chcn woord, datoockftlfs deGodloofte Menkhen wel

heerIiJckeGraffchriften hebben bekoomen. Veler

aaem ftaet nier Gutdtnt icwrroop'tpragtigfteb/

JHrcr
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haer Gw/; maer ondertuflchen by God, in 'tfaant Giaffchtifi

Regifler der verdoemde. Daercnboved , dit Gr*/^ ten bckac-

/cAr</l roemd in Pardcelfus niet anders , als dat hy mcn-

onbcelbare Kranckheden door wonderlijcke Konft heeft

geheeld.en fij ne Goederen aen den Armen gemackt.

t Eerfte en 't andere is waeragtig. Maer ten opfight

van 't eerfle werd hier door niet gefield , dat het na,,

tuerlijk fou gefchied zijn. En ten opfigt vah 't ande

re , hoe konden deGafthuys-Heeren minder doen , Rcdeneri ,

als tot danckbaerheyd voor fijne making tefeggen waeromdit

't geenfe hier gefegd hebben, latende de faeck, hoc Graflchntt

't toegegaen mogt zijn , voor 't geenfe is , en herri Jot™ "ncho-

gantfchlijck niet prijfcnde van eenige andere Gedfalig- u jnc,h kan

heyd. 't Geen Paracelfus fijnen Bigtvaderrnagh ver- dienen,

trouwd hebben , is haer, defgelijcksdenBifchop ,

wel verborgen gebleven. Dat oock den voorgedag-

ten Helmont Paracelfus foo yverig verdedigd , fcggen- ueimmts

de, onder meer andere redenen : Vat de jleeck 'è«gewoel VOCN:

hoon-redenen vceler lieden tegen deffn Mun, een by- Paracelfat

fonder cieraed van Vuytfchland , tiytgegotcn , geen

vuyle Noot of verrottede Mifpel wacrdigh yijn , eri

datfe de gene diefe uytwerpin maer felver dies t'on-

tvaerdiger maken , fal hem , om dat hy 't fegd , is weynigh

van dit welgegrond vermoeden niet fuyveren ; tet'agntên

tnin , om dat delen fryftr van "tbeopbraflus by ve

len iu den felven~4rga>aen&Kt. Schoon oock Johan-

nes RiJiiKs (andersfins een Teer voortreflijck vah Dcj-j v. .^

yeder hoogh-geroemd Hoogdiytfch Poet en Luthers ooclfniet

TredicanttelVedel) in fijn sillerunterthanigjle Lobredc de voorftaüt

an Kayfer Ferdinand den driften />. 6^. vry fpotlijckvan?»*"»-

fcgd : Welcken Paracelfus eenige onfer Schriftgeleerde ,*" R>ft>*<-

wegem fijn ongemeene Wetenschappen , met gemeld tot

een Toveraer villen maken , e. f. v. fulks fal hem ech

ter uyt 't ftoarte Regifier niet uytvagen. Te meer ,

wijl defen Heer fighalte veel aen de C1A>m;'/?jrj ge

hangen; oock in fijne Jeugd, volgens fijn' eygê

ne bekentenis, de Chrifial fchouivery vaneeriTovc-

fes eens bygewoond , daercnboven een MagifcKtti Mtt*i,rcnir-

Mm' i 'T'.
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Tegen helpen bereyden heeft , wekken een HoJ-

fteinfcb Edelman bequatn, en ddelve naderhand op

velerley wijs tot groot ongeluck mifbruyckte. Sulk

een Degen moet gefmeedtzi]nindeverhooging'v<ui

Mars , en 't Geveft gemaeckt wqrden van een Eyck ;

waer in de Dondtr gttnfffn heeft : In de Knap moet

men drie Slangentongen doen. Dan fouden alle ande

re Klingen daer voor in ftucken fpringen moeten-.

Lrafmi froiuifci Erofncie Luftbnus der Ober luid Nie-

der-a>elt f. 1419. Velerley Toveraghtige dingen,

ontrent het maken van ibodanig een Swaerd , gae

ick opfettelijck voor by , om niemandt den wegh

tot foodanige Heylloofe bedrijven aen te wijfcn.

MiiTchien, fèyde VROLYCK-AERT, fou men al

Jcfe ftucken feo wel konnen beweeren Xttuerlijck

te zijri, als de Heer Digby heeft gedaen fijne Gene-

{ing door de wonderlijke hrioeling der Atomen offbel-

le Poftruyterkens.

Wat hier van zijn moght, begon VROOM-AERT

weer , wil ick niet met gewisheyd vaft ftellen. Maer

vermits al de gcdagte redenen een billijcken ^rgtvaen

in my veroori'aken , lbo fal ick my wel hoeden, van

oyt tot dit geneesmiddel te koomen, op dat ick

niet eens in mijn Gemoed defeftem mogt hooren :

'Is 't dan, om dut'er geen God in iffaelis , dat gy he

nen za.et om Baal-yfhub , den God v<tn Ekron te vt.i-

ge»? En op dat niet, terwijl 't Ligchaemgenas, mijn

Gewijje een veel gevaerlijcker toonde bequam. Soo

lang als ick GodendeNattter, werckende door toe-

faffing der middelen , tot mijne verfekering heb , fbo

langh fal ick -veylig wandelen. Maer daer ick dele niet

kan bernercken , dien wegh fal ick niet inflaen, om

niet te loopen na de binnen kameren des Geeftlijc-

ken dooJs.

Defe al te nauw doorfnufFelende Sympttetifcbe

Wroctelcttrs, ging LEES- AERT voort , vallen tot noch

verkheydene andere Vonden , en onder deielve tot

tela^chüikeiiitytenfporigbeden ; als , Dat men yemand,

veelt dvyjend Mijlen va» Ons pijnde , onfe raeqingh

en
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en ftaet fou konnen bekend maken. Sumuel Haffeni

fteld het middel aldus voor. Eer den eer.en Vriend

van den anderen vertreckt, foofalhyhem meteen «rroerelacri;

Vlij m een weynig bloeds doen laten aen de Vinger ,

ter plaets daer 't meefte vleefch is. Defe wonde

reoethywel droog laten uytbloeden. Even'tfelve

fal den blij venden doen; diedandrie of vier drup

pelen fijns bloeds lal doen loo pen in de wonde des

verrcyftnden , en terftond met een plaefter daer in

laten heelen. Hy die blijft fal defgelijcks eenigc Gefteldvan

druppelen bloeds des Reyfigers m fijne wonde laten sanmelHaf-

toegeneftn. Als dan naderhand den afwefenden fig fens,

ial pricken aen de plaets des-Ingeheelden bloeds , fbo

fal den geblcvenen fulcks daedlijck gewaer worden,

fonder verhindering der wijde tuffchen- plaets. Ecr-

fe van een fcheyden , moetenfe elckander bekend waerdoor

maken wat een, wat twee, wat driemael ftekens twee Vrieu-

lal beduyden. Neem, ttns te prickeufal gefondhcyd ; <|el1 » van

twtemtel , fiekte ; dritmaelde dood eens vriendi; vier-

mud een fpoedige t'hityskoomft , en fbo al voorts bete-

kenen. Óp deiè wijs fbu den eenen den anderen fij

ne gelcgentheyd konnen laten weten. Maer hier

ftaet aen te mercken , als deneenen aendit lidtee-

nig quaed krijgd (als-een Sweeringh, koud Vyer, Malkander

e.f.v.) dat den anderen oock 't felve fal weervaren, fonder Boiic

Hy fteld noch een ander middel voor op de volgen- ofBriefte

de wijs. Twee van malkander fcheydende Vrien- Ecb™yckcn

den willen d'een d'anderc altijd hare gelegentheyd

doen weten, fonder beletfel van de verre tuflchen-

wijdte der plaets. Hier toefullenfefighbeydeeen J^hly'd

Ader laten openen , om drie of vier Onccn bloeds te konnen be

bekoomen. Indefebloedlatingmoet agtgenoemen kendmatc-

werden op 't regeereiide Dier-Krings-Teken desLidts, ken

waer uyt 't bloed werd getrocken.Dit bloed fal men

door M. B. Diftillertn, en dan by 't overgehaelde doen

Menfcken-veten Rofen-oly , van elcks 3. loot ; voorts s0o dick-

'* fap van Bockenbaerds-Kruyd enRunder-marg.Dit mael alsfe

alles fal men in een Aerden-pot met langhfaem vyer

tot een Salf koockcn. 't Gebruy,ck hier van is aller-

M m 3 beft
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beft in de volle Maen. De Vlijmen, daerd'Aders

ineé geopend zijn , moetelck deler twee onverwif-

\ fèld bewaren. Dan lullen defebeyde van een ichey-

dendc malkander bekend maecken , wat voor een

ABC Letter yeder lidt der vingeren lal betekenen.

Oniengcficn ^]s men nu £cfe Konft wil in 't werck Hellen , lbo

irdKran1 moet men °P defelveuyr des daghs(tuflchen hacr

«nigeduy- beftemd) weerfijds de handen waflèn, endaerna

JcndAtijlen diemetdegedagteSalf befmeercn. Ditgedaenzijn-

wcghti de, lbo fteeckt men de bewaerde Vlijm indcgc-

w.rigten der vingeren , op lbodanig een Lid , als de

bcfproockene letter bedied. Defe fteken fal den an

deren afwelènden gevoelen ; en als hy dan t'elckens

Alleenlijck d' ABC Letteren opteeckend , welcke door de ge-

door de melde Prickelingcn hem te kennen werden gege-
iianacn met ,- , , Q . r , • , ,° rs

eentoebc- vcn» ">o ^aa ^7 defelve totwoorden vergaderen,

tcyde Salt en alfoo verftaen 't geen den anderen hem wil laten

te iuicc:cn. weten. Tirtiieu 't nu gebeurde , datmen weerfijds

:_ de beftemde uyr des daghs niet kon waernemen , foo

falhy , die buytens tijds den anderen wat bekend

wil maken , ligh fmecren aen d'onderfte deelen des

hands , en lbo langh daer in pricken tot dat den af-

weicndenfulcks gevoeld, en door tegenprickclingh

fijnen Vriendt laet weten , dat hy nu agt óp de laek

fal nemen.

offulksge- Sou dit, viel de Heer VROLYCK-AERT hierin,

Jooflijckis; oocfc ^ gefchieden door de Lugt-Ruyterlfeiisvznde

' " '" )a> Heer Ridder Digby , foo moetcnfe voorwaer fnellt

Toft-Paerde» hebben, om als ineenoogenblickvan

Utrecht tot in China en noch verder de boodlchap

over en weer over te konnen brengen. Want de

Teecken-geving en gevoeling gefchied op defelve

ofbynadeiclverijd, fchoon de Vrienden veeleduy-

Ws»tdan *en<^ mijlen wegs van elckanderzijn. Seecker, al

daervante foumen my thienraael verwijten , dttick oordeelva

houden '/ gten ick niet verft* , lbo fegg' ick echter ronde-

?*?'• lijck mijn gevoelen te zijn , dat dit eenenckelver-

digtfel is : Of indien 't gebeuren mogt , dat ick

gewifielijckdr Droes ?w rf« ïofl-lofer hou, En eren
a- • -T--*! •'• •••-••'• •• , • ' • -
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dit fou my de Sympatifche Heling , wat oock vaij

ff' Atomen gebrabbeldt mag worden , noch veel ver-

dagtiger maecken.

Alhoewel ick, hervattede LEES-AERT , defe De Sjmp*-

Sympttbetifcht Wondgenefing niet kan veroordelen als'*".h5.^'i .

eenPhilofooph , wijl ick my met defe SttbtijleWtttn~efWi l "''

fcbap weynig heb konnen bemoeyen , foo moet ick

echter defelve wiwwfwalseenCAn'/fc», wegens de

rcgtveerdiu vrees , dat de verdoemde Geeft teetens of Haer by-

ontpetens Tiier in 't fpel mogtzijnjen d'andereAf»»/?- ^J^J h

jetts belagchen j als niet gelovende , dat yernand door get>tuyck ia

de VroeJ oyt de tvaerbeyd daer van bevonden heeft, de Geneeq-

Doch ondertufïchen kanmen niet ontkennen, datkoutt»

de Sympathie een {eer groot gebruyck heeft in de Ge

neeskunde , en dat'er treflijcke dingen door verrigt

worden , door daedlijcke toepaffingh der Middelen.

Doch ick wil my niet verder hier in laten. De Heer P°ei d*«4-r

ADEL-AERT heeft in lang niet een woord gefprooc-ll!^c t°c:

« ,. » • v~ i - ./.ii i , f. *-. nanintTh rii"

ken. Miffchien is fulcks eenteecken, dat dit Qe- j

fpreck hem nietfeer aengenaem is geweeft. Maer

de fchuld hier van heeft hyfigfelven toe te fchrij-

ven , wijl fijne begeerte op defe Stofons gebragt

heeft.

Regt het tegendeel is waerachtig , antwoordede j

ADEL-AERT , en 't vlijtig luyfteren na defefeld-

faemheden heeft my fpraeckloos gehouden. feecket

Soofoudan, vielVROLYCK-AERT hierin, door ^j1"^^ *

fulck een groote opmercking en aendagt u wel ligt- Geval ,

lijck eens konnen gebeuren (indien ghy eenVrouws

perfoon waert) 't geen in de voorledene Winter

féeckere fchoone Jonge JufFer deler Stad bejegende: i

Welcke haren Minnaer in hare Kamer hoorende

voorleefen 'ttwaelfde Boeck vm-~4madis de Gaule , ?^e'r°^f£t

handelende van de getrouwe Liefde ^gefilans tot de ^ta(j onvcï:

fchoone Diana , hacr' ooren foo vlijtig leende , en wagt bejc-

haere gedagten foo t' eenemael daer in befigh hield, gend.

datfê (haer hemb door d'onder haer hebbende Stoot

in brand geraeckt zijnde) fulcks niet gewaerwierd,

TQor dat de hitte der vlam alreeds tcgens haerlig-

M ro 4 ch^cn^
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chaem aenfloeg,en fy haren Vborteeferte hulp moeft

nemen , om dit Onder-rockfcheVyerte helpen bluf-

fchen; 't welck veelligt al feldfaem istoegegaen.

Maer eer wy van dit ftuck affcheyden , moet ick

noch dit feggen : Dickmael heb ick gelefen , dat de

Toveraers een Waffcken-beeld maecken , nae de ge-

lijckenis des Menfchen dienfe willen plagen ; ca

dan 'tfelvein 'teenof'tanderdeeldes Ligchaems

met naeldtn prickelen , of branden , ofandere pijni

gingen toevoegen. Waer op dan de Menjch felfi in

even defelve Leden diergelijcke fmerten koornd te

lijden. Indien men nu toelaet , dat de gedagte

Wondheeling van verre , fonder toepaffing des middels,

als alleen op 'f Geveer't welck de wondegemaeckt

heeft, of op 't bloed aen'teerjle Verbrand, Natuer-

hjck is , waerom foumen dan oock niet konnen bc-

weeren , dat defc altijd voor Tovery gchoudenc

fmeri-vereorfaecking ; door eens Menfcben Evenbeeld,

op fulckeu fulck een wijs toegerigt , defgelijcks

Katuerlijcher wijs kan toegaen ? Immers , door /"«-

danige gronden fou men alle Toveryen een fchome

verve konnen aenftrijckcn : Onder weicke Duyvels-

hmften oock gereeckend werd , datmen eencn on-

tekenden Dief kan doen weer keeren na de plaets

daer hy geftoolen heeft.

Seecker , feyde de Heer ADEL- AERT , op dat ick

oock yets in dit ftuck fpreeck, ick vreefe feer , dat

de Genefing door de Verbinding van'» Wapen 't welk

de wonde gemaeckt heeft , en depijniging die men

een Menfch aendoet, door even defelve qualen fijn

Waffchen-beeld toe te voegen , bcyde van tenen

Meefter voortkomen. Belangende 't wederom doen

keeren eens Dicfs , daer van is voor defen al yets ge-

iprookenjmaer veelligt falLEEs-AERT ons noch een

ander Voorbeeld van defc faek weten te verfchaften.

't Bedrijf der Toveraers hier ontrent , antwoor-

dede LEES-AERT , heeft al meêeenige overecnko-

ming met de Wapeufalf. Sy nemen eenig deel van

Parten of Paerden : fteccken 'tfely.e vol Nagels ,



Naeldcn , fcharpe doornen , of andere pijn-ver-

ooriatt kende dingen. Braden 't dan, ofkoocken

'tin een nieuwe (veelligt in 's Duyvelsnaembc-

fwoorne) Pot , endwingen daer door de Dieven ,

't geftoofene goed weer te moeten brengen, om van 'c Geftolene

haer door dele dingen veroorfaecktclmertenont- JJ,"|tj„ '

Hagen te mogen zij n. 'kHeb felver gefien (fegd den brepgen.

voorgedragten Hthetius , Geneesmeefter in 's Grtr

'venbaeg) dat een Apotheeckers Vrouw in de Voor-

flad van Hamburg , fecckeren Dief met het haer

ontftolene Silver ineen ongelooflijck korte tijd van Voorbecldt

de Stadige* (dacr hy alreeds gekomen was) der- ""*'"*

wacrts deed weerkeeren j en dat hy met een groote

fweetende bangigheyt in'tHuys neerviel.vcrfoekenf

de vergifnis , en om Gods wil biddende , datfc hem

doch niet meer foodanig wou yhgcn.lidvetiiTriiaa-

phtrendtn Htrcults , fitg-lf.

'tlsbedenckelijck, feyde ADEL-AERT, datfoo

welde Sympatetifche Gtneftrs als de Toverfchc rijm- et b«

ten tot haren handel ccniggedteltevandtsMmfcbe»

Tigchatm willen hebben , 't zy om te heden , ofom

jmertcn te veroorfaecken.

'tls de gewoonte des Duyvels , hervattede LEES-

AERT , flegte gcmeene dingen een boven-gemeene DeDuyvell

kragt toe te eygenen ; gelijck wy gehoord hebben «ygend flcS-

van den Snxttb , die van fijne Vrienden verfogt, ^„b^",,.

datfe hem een gtmeenfamtn Geeft fouden koopen. namcrlijckc

Welcke hem, om hem te bedriegen.een Mugk in een kragt toe.

glas gavé.en evenwel fprak de Satan door defeMügg'

of Vütg. Ondertuflchen.'t is niet het pijnigen van een

Vtaflchtn-Betld; niet het ktockea, branden ofprickele»

van eenige andere dingen , die aen de Menfchcn

pijn veroorfaecken , of den Diefdwingen, 't ge-

fioolene weer te moeten brengen : Maerdcfwarte

Geeft (door Gods toelating) verrigt dit alles felver ,

't zy door vergiftiging, , 't zy door anderepijn-vtroor- zeecctd ee-

futckende middelen. Evenwel begeerd hy foo eenige nige uytct-

iiyterlijche Ceremoniën , om fijne Dienaers wijs te lijckec«r«.

«wecken , datfe fttbkt feljs komen te wercktn door ""»"»•

'tbc-
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'i bedrij/ defer BeufeUryen , en haer alfoo ia fijne

llrick.cn te houden, 't Geen hy doet ontrcntdc Pij-

Om de By- nigingen , doet hy oock ontrent de Gene/ragt». Ter-

celovige vfi]l de Toverturs , Bygclovige of Bedroogene Lieden dit

«"rite of dat doen (by Voorbeeld, 't Geweer befmeeren ,

ken : daer de wonde mee gemaeckt is) foo voegd hy ia

'theymlijck (alt den «Idergameften Doiïor) 'tver-

feerde Lid eenig ander feerkragtig Heelmiddel on-

figtbaer toe. 'k Moet hier by voegen de woorden

En fij in al- van Koningh Jacob. Soo vel hier in (fcghd hy)

c!""e *'* '* <""lere *"?** '' ** h Gtds ~*<P- EvtM &'

toóncn. ''/c^ God door fijne Sacramenten , mlckt ^terdftt

iifju van bitcrjdven , een Hemelfcb daed (Kffeft) verckt,

«Iboetvel geettffins door eenige meede-werckingb da

felvc : En gtlijck Chriflut door mierde en Speek-

fel d' oogen des blinden heeft geopend , fchoon 'a

geen btgbt was in't geen by uytwendigh toevoegbde j

foo wil oock de Puyvel hebben fijn tytireudige mid

delen, om gelijck als vertooningen te \ijn van fij»

doen ; doch geen deel van medewerckiugh hebben in

fijne bedrijven , hoe feer oock d'onrfttendt in tegen

deel bedrogen morden. Jacobi Rex, , Demonologia ,

of ondcrrigbtingh teghens de Tovery , fag. 37.

Infonderheyd weet hy fijn Spel te drijven on

trent fulcke dingen , welcke van eenighbyfon-

Drijft fijn der gebruyck zijn in de Natuer ; daer hy dan

jj>el ontrent buyten-natuerlijcke kragten weet by te voe-

t n dié00 §e° ' en a^°° a"eï onder den naem van Na-

Vanècnby tferlijck doet doorgaen. Hoedanige grouwelcn

fonderfc- met de Wortel Mandragora gedreven werden , is

biuyck m Je geene , welcke eenigfins in de Boecken

de natuur ervaren zijn , niet onbekendt ; en noch bin-

*l|n' nen weynige Jaren heeft men in Duytftbland

feldfame Proeven en Voorbeelden daer van gc-

fien.

Metde De Heer ADEL-AERT toohdefigfeerbegeerigh,
•Wortel om verder berigt hier van te hooren ; derhalven

Irden*"* •ADEL-AERT aldus voortgingh, Onder ald'Aerd
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gcwaflen is 'er gene , 't welck een gehcelen menfch veele giou-

vertoond, al de WorteldiemennoemdAtoKfrage/, welen bc-

fyandntgora , ofoock^lrmiti. Eenige Joodfche Rab- dj:crcn-

bynen mecnen, dat de Terafhim ofHuysgodenvan

l.aban uyt defc Wortel gcmacckt waren. Johanncs

Baptifta Fort* verhaeld van een Italiaenfche Tand- Defgelijcke

trecker, dat hyfoodanigh een Wortel even als een". eey^

Menfch gefneden j en door konft tewecggebragt ne

had , dat defè ^ihuun op allerley yragen met

't Hoofd antwoordede. Drie Wij ven , welckemef:

defe Wortel handel dreven , heeftmcn jn 't Jaer

lójo.teA/rfwiwrgrpetRoederi uyrgegeefleld. Hars-

Horfer Motrdgtfchickte tit. 45-. no. t. ftg. 15-0. Som-

jnigewaenen, dat defe Wortel alleen onder de Galgen VOOItkp-

ibu worden gevonden , en voortkomen van 't Zacd men.

't welck van de gehangene Dieven fbu neervvaerds

vallen. Mandragora vrerdk genoemd, ot' Mandragtl,

welck woord urn afkomen van 't Duytfchc «4»-

dragen. Obck werdfe ^Iraun geheetcn , van de

boogduytfche woorden ^l en raitn ; foo veel als aütt waeróm

in d'ooren raitnen, dat is, mompelen, ofbinnens A/M«»gc-

monds prevelen , watmen doen fal om rijck te wor- heeten.

den. De Gefchiedfchrijver ^vintinus in (ijn eerfle

Jacrboeck verhaeld uyt Strabo , dat voortijds onder

deDuytfchengeweeftzijn feeckere Vrouwsperfo-

ner. , ^Irtiaitn gehceten , gehouden voor Triefler- f!""""

fcben en Waerfegfteri ; van welcke-dc Mannen, als^e weeft fcec-

ten ftrijde trocken.den uytgang des Krijgs en andere Uere waet-

toekomende dingen onderfogten. Alsfe defë ^flrau- fegftcrs on- i

«en maer by fig in 't Leger hadden , foo meendenfe der d'oudc

alles wel te zijn. Defe gingen bloots beens , oock T>xneh"*-

met lofle hangende grauw.e Hayren. Sy hadden een

wit Hembd van Lijnwaed om haer Ligchaem ,

onder toegebonden; en om de Lendenen een Stale

Gordel. Als de Mannen uyt den ftrij d Gevangene vvatdefclve

mede bragten , foo vielen defe Vuyvelinnen defelve deden.

gelijck als rafend aen , fncden haer met een Swaerd

2e Gorgel af, en verfamcldcn 't Bloed in Kopere

Beckens, waer uyt fy dan Fwr/rggrójw deden van

wc-
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toekomende dingen. Van defe ^tlraiaieu is buyten

twijfFel gefproten '/ Overgeloof, 't welcknoch he-

denfdaegs in veele Godloofe Menfchen werd befpeurd ,

welcke fig beneerftigen, een van degedagte Wor

tels, oock^lrauiten genoemd, in haer huys te mo

gen hebben ; meenende , dat haer dan een groot

geluck is toegekomen , en datfe fullen konnen

weeten wat haer weervaren fal. Dit zijn kleynt

Seeldjens, gpfnedene Mannekens of Wijfkens, ver-

Wonende derfèlver volkomene Ledematen.'t Hoofd

is bewafTen met lange Hayren. Aen 't Ligchaem

hebbenfe een kleyn wit Hembdje. Kortelijck , fj

beelden ten vollen afdegedaentc der oude Duytfcbe

tirannen. Doch 't is cnckel bedrog en Guychelfpel.

De Wortel van 't Kruyd Mandragora iigevormd.\lr,

een kleyn nteckt menfcbje. Defe graeven de Bedrie

gers uyt d' Aerdej wiflchendefelvefuyveraf ; ea

verhclpenfe fbodanig met een mes, datfe een Man

neken of wijfken t'eenemael gelijck fchijnen. Aen

't hoofd fteeckenfe heymlijckeen Garftengraentje.

't welckfe laten uytwaflen. Daer na , droog gewor

den zijnde, fchijnd het natuerlijclc hayr te zijn,

Defe ^Iraunentreckenfe een aerdig kleyn Hembdje

aen; doen haer een gordel om 't lijf; leggenfèin

een fuyver Doosje, en beveelcn de Kopers, datfe

dit Beeldje wel moeten verforgen ; en yeder weeck

't felve doen baden ; foo foudenfè groot geluck heb

ben in al luiere handelingen. Laitrembergii *4cem

fhilologica driite hunderd , n. 37. pttg. 467. Dus

werd de Wereld bedrogen, en de Puyvel fpeeld

dapper fijn Vaften-avondt-fpel daer onder. Want

onaengefien defe ^Iraunen enckele Bedriegeryen , en

niet anders als de wortel van 't gedagte Kruyd Man*

dragora zijn , foo weet echter de boofe Geeft by

Heylloofè Menfchen , die haer vertrouwen van den

Almagtigen hebben afgewend, fijnen handel hier

mee te drijven, om Zielen te bekomen. In feec-

kere voorname Koopftadinfr4»cA«i/i«»rfheeftfigh

toegedragen een aenmerckens-waerdige GefchiCf
cj *•_•.. • « ' ' . .

denis
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denis met een ^ilmttn, waer in te ficn is, hoede Seeekere

fwarte Geeft de Menfchen weet te bedriegenjen daer Vrouw iti

nae defelve beloond met d'eeuwige verdoemenis. f™?1^*"

tck fal den gantfchen handel op 't korfte voorftel- ft

jen, onder de verbloemde namen , die mijnen

Schrijver heeft willen gebruycken , vermits een

goed deel der Bloedvrienden noch heden in 't leven

zijn. Magdalena, de Vrouw eens Handwerckers ,

had een ^Irami , of foodariig een woitel , als wy ,
nu befchreven hebben. Doefe fterven moeft, bevalfe 0^Jfte Me •

haer oudfte Dochter, datfè ditfaxtrte Manneken fou Dochter,

werpen in een vlietend Water; 't welckfe dan oock haren

deed ftracks na de dood haers Moeders ; fbnderte A

weten wat het was. Doch haer geheugde , dat

haere Vader dit Doosje eens fmaedlijck achter de

Deur had geworpen , en ter d ier oorfaeck , volgens

't heyHoos ovirgeloofder Lieden,verdorven fbu zijn.

De jongfte Dochter had dickmael hoorenfeggen , 't Welck '

dat de geene, die een Alraun had, by elck aen- defclyege-

fenaem was , en noyt gebreck leed. Sy vraegde {l^yo'™"

erhalven ernftigh nae dit dingh , wetende dat het bragt.

was geweeft onder de Nalaetenfchap harer Moeder. '

Maria, d'oudfte Dochter, wou niet feggcn , datfe

dit Beeld in 't Water had geworpen , om alle onrutfc

te vermijden ; derhalven foght men alle hoecken

en winckels door en weer door, doch te vergeefs.

Als nu de Goederen gedeeld waren, had Hedwigh , Haere jong

de jongfte Sufter, een hevige begeerte na den -4/- jïc Suftcr,

nt*n; en eyndlijck vondfe onder haere dingen dit ^j. „fect^

MatHtekcn in epn Doofje verborgen. Wie''t daer ge- zfjn(ic,

Iragt beeft, kannien ligtlijck giffen. OhnudéDuyvel

tier door tot haer fprack , en raed gaf, kanmen

niet weeten : Doch dit wierdmen gewaer , dat het vindfe ten l

haer, na den uyterlijcken fchijn, in alle dingen ,ietften on-

boven maten wel ging Sy had eens Backers ICnegt v<:rwaght

gehouwlijcktidienietotMeefteren Burger maektc. "nd«ha«e

Ja noch in 't eerfte Jaer kogtfeeen treflijck Huys, en 1Dsen'

had geld genoeg ; waer tegens haer oudlte Sulter m

d'uyterfte armoede geraeckte.
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5;»;'», viel VROOM-AËRT hierin , regtviter-

dige , dien het wttrvdert nu 't werck der Godloofe : E»

daer^ifn Godloofe, dien het wcervaerd nu 't verck dn

regtvacrdigc , (ègd Salomon.

Maer niet min, ginghLEES-XERT vöorè, isoock

Waeragtig't geen den felven Salomon fcgd in de twee

voorgiende Verflèn : Hoewel een Sondter honderdmatl

quaed doet , en God hem de dtgen -verlengd , foo ivcct ick

doch , dat het dien fal n>el guen , die God vree/U , die

voor fijn 4eitgefigt vreefd. Maer de Godloofe fal 't niet

rvelgten ; hy fal de dagen niet verlengen ; by fal •xfjn

fflijck een fcbadnn> , om dat hy figvoor Gods aengefigt

nietvreefd. De waerheyd hier van fal blijcken in de-

fe Hedwigh. Na weynige Jaren vielfe in een dood-

lijcke Kranckheyd , en wou , dat men haren afzijn-

den Man fou ontbieden ; wijlfe bemerckte, dat nu

haren tijd gekoomen was , en datfè plotfelijck fou

moeten fterven. Men vermaende haêr, dat£c figh

gereed fou maken totcenCkriftlijck^4ffcheyd, hare

fonden bekennen , en haer vertrouwen (tellen op de

barmhertigheyd Gods : Doch fy begeerde van dit

alles niet te hooren, maer riep gedurigom haren

Man. Alshynu eyndlijck binnen de Kamer-deur

trad , wouiè beginnen van haren ^Iraun te fpreken;

doch hy floegh haer op de mond (om wclckc reden

werd ons niet vcrhaeld) waer over fy terftond in

onmaght viel, en alfoo den Geeft gat. Waer hare

Ziel henen voer , fal defêlvc wel bekend zijn. Nae

datie begraven was , isfy (of haer Spoock) met een

groot gehuyl en gefchrey weerin'tHuys verfche-

flen t even foo als men haer in de Kift had geleghd.

Hier door wiefd de Man gedwongen , defe lijne

Woningh te verlaeten , en een andere te hueren ,

daer hy van defe Verfchïjningen niet gequeld

inoght werden. Hgrfdorfcrs Mffdgefchichte til. ly.

fag. i<;i.

Hoe wel , feyde VROOM-AERT , koomd hier te

pasdewaerichouwingenfe Saligmakcr : Wat Ittt

htt, ofyemMÜe gebult WtrtW wm, als hy jchalt

*' fttd
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leed atn/tjne Zitlt ? Alle verlies is niets met allen , als winnen met

toaer de Ziel behouden werd. Alle winft is ellen- veilies van.

dig , door welcke de Ziel werd verloorer, Met doZiel-

regt feyd dien grooten Apoftcl : Vit rijck wiken a>or-

den.vttllen in verfoecking , en in den (irick , en inveel rx<>. vi.o.

da>afc tn fchaedlijcke begeerlijckheden , rvthke de Men-

fchen doen ver/ïncken in verderf en ondergang. Want

de Geldgierigheydis eenivortel van alle tjuaed; totv>elc+

ke fommige Itffl hebbende , \ijn afgedrvaeld VM 't geloof,

m hebben haerfelven met vcelefmerten doorftekea.

Door defe geldbegeerte , vervolgde LEF.S-AERT, Heck-groï,

koomd men tot diergelijcke vervloeckte ^liddelett , of Broed-

om rijck te worden. En noch veel heylloofer als penningh,

. den ^IraHn \verd op een vervloeckte en gevacrlijcke ^'^^^

wijs bekoomcn de Heek-gros , ofBroed-penning. De ^^^

gene, welcke iighfboverr'aendeDuyvelkoornen uytbroed.

te verbinden , gaen op Kcrs-<tvond , als 'tbegind

doncker te worden , op een fchcyd-wegh onder den

Openen Hemel. Maken daer een Circkel van 30. ttuc-

kengelds(Rijcksd. Ducatons of ander flag) leggen

de nevens een. Sy moeten niet omfien , anders fou

de Duyvel haer den Hals breken. Dacrnamoetenfe purvelfché"

defe ftucken Munt voortfaerts en agtenvaerts tellen ; manier op

vooraxttrtsi. i. 3. 4, tot 3 o. toe ; agtern>«crts , 30* welcke de-

29- 18. tot 1. toe; tertijdtoedatmcnd'eerfteMw felveteweeg

ïuyd. Soo hy , die figh dit onderwind , in defe Tel- ^"S'

lingh eeniglins quam temiflen, foo fou de fwarte *

• Geeft hem terStond on?t leven brengen: Die ten dien

Cynde hem verfchricklijcke gefigten voor oogen fteld

van onthoofde en gehangene lieden , gloeyende ovens, Methctujr-

fcldfame Wagens , e. f. v. om hem in fijne rekening terttegevacr

te vcrbijfteren. Indien hy echter tot de gedagte tijdt

toe reght teld , foo vznagterenahvattvooren. ioo

werpt'de Duyvel tot fijne 30. Rij cksd., Ducatons

ót Schellingen den jiWcn, toteenWtcit, ofBroed-

dteIder, Ducaton of Schelling,^welcke daer na yedet

aagt hem tenen anderen uytbroed. In 't Dorp Phtintfch- e

dorfis 't gebeurd , dat den Raed der Stad (Vittenberg fckerc

evangen heeft dgth nemen een ottdWijf.dte Viwv tc

l. fr»
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foodanigeen Bned-Ttttning had. HareTovery wierd

op de volgende wijs openbaer. Alsfè eens noodweri-

digh » in huys moeft gaen , foo bevalfe hare Dienflr-

maegd , datlè, alsfe fou melcken, de Melck van d'etr-

Jie Koe terftond terfe d'andere Koeyen indek , nemen ,

fteden, op 't wittebrood, 'twelck in een Schotel gt-

fneden ftond , gieten , en in fekere Kas , dienfe

haeraenwees, fcttenfbu. De goede Dienfttnaeghd

Vergat dit bevel , ofveelligtfy meende dat het even

veel was, offe de Melck voor ofna 't melcken der

andere Koeyen koockte j derhalven fy haer geheelc

werck eCrft verrigtede.eerfè'tgebod van hareVrouw

voldeed. Alsfe nu de Pot met de gefoodene Melck

in d'cene hand had ', en met d'andere de Kas wou

open dden, eerfe de gedagte Melck op't Wittebrood

goot , fagfe ónverwagt daer iö een Ptck-fotrt Kalf,

de Mond leer fchricklijck oprparrende. Harevcr-

baefdheyd was foo groot , datfe in defe onfteltenis

de Pol met defiedende Melck in d'opgefparde Beek des

K*//, ofwel meer defes Duyveljcben Sfoacks goot.

Terftond voer dit Helfckt Beeft weg, en ftack 't Huys

in braad. Beyde de Vrouw en de Dienftmaegd wier

den gevangen gerfaorrien en önderfogt. De laetfté

maeckte alles aen d'Ovrigheyd bekend ; en daer op

heeft odck d'ecrfte (orider belofte van genade) den

fantfchen handel met dé Vock-penniHg beleden. Wel

en Tettningb de Boeren van dit öorp noch een lan

gen tijd daer na in hare Gerrieene Kiftbewaerd heb- '

ben. Steittbard Efitome Hiftoriarum «btr den \ebtnGc-

bolenCottesfol. jf.ExCoUoq. LtuheriTom. t.jfbl. 184.

'kHeb deie faeck hier willen voorftelleh.om te doen

ficn , waer toe deGttr/g&ejKjeenMenfchbrenghd,

foo dat hy, om geld te bekoomen , niet alleen niet

fchroomd de toekomende verdoemenis , maer oock felfs

niet het tegenwoordige grvter (ïjtis levens, door eeö

btls-breck}ng des Duyvels , indien hy rnaér eenfgh-

lins quam te miflên ineenfacck die feerlietlijck

kan gebeuren, 'k Heb echterytts daer in vtrjrvegeit,

om Godloofe Menfchen den weg tot navolgang ge

floten te houden. Soa



Sooweynigh(lietVROLYCK-AERTfighhooren, Ingewot-

die LEES-AERT rot een andere Stof fbgtafte tree- penedocli

ken) a.ls de gierigheyd my fal konnen bewegen , otn "ó" °r ck"

fulcke •wz»/0fcfot! middelen tot geld-bekoontingb ter hygebragte

hand te vatten, fooweynigfaloockde lirora /«/ï rcdtuj

ofde nieuwsgieriglkydmy konnen brengen, om,1 in

geval van nood , my door dé H'apenfulfte doen heelen.

Vee) liever wou ick , indien ïckcenigongeneeflijck

gebreck had , ha Italien reyfen , om my daer , al

hoewel 't vry wat fcfiroomlijck fchijnd, ¥an dé

SLinge» te laten genefen.

Hoe, vraegde de Fïeer ADEL- AERT , zijn dan VVaerdoot

dele giftige én yflijcke Dieren oock DoBors van ^ cfent'*

Menfchen? Gewiflelijck jae, antwoordede VRO- t-^Lyen eri

I.YCK-AERT , doch niet om der Ménfchen , maer genomcu ,-

omhaersfelfsvril. 'k Heb eens Hier yets van hooreri

vertellen, doch de manier, hoe {ulcks toegaet,-

is my niet eygentlijck bekend gefnaeckt. Anders

ibu ick ü.défe fcldfaemheyd gewilli'g'meedeelcn.

Veelligt, feyde de Heer VROOM- AERT, lal LEES-

AERT ons genoegfaetn bèrigt daer van kónnefi doeff.

'k Had wel gedagt , dat hy , na foo èeii groote Om tc f ^_

Hnytmfpfong , nu weer tot de feldfaémheden des Don- ken van

ders lou gekeerd hebben ; doch ick fal hem hier mee Slangen, erf

noch wat borgen , wijl ick oock verlangen heb, orri derlelver

van dit regt tlatuerlijck doch rvonderlijck gtbeym der ^f^,ln„\{

Sltingen-genefmg yets tc weten ; doch onder voor- tot ^eüDz~~

waerde, foohaeftdefèvandeHeerVROLYCK-AERT

verweckte Tegenwind. , die ons nae Italien drij ft , fig'

fal neergelegd hebben, dat wy ons dan weer her-

waertsfullen wenden.

Ick vertrouw, feyde LEES-AERT, dat de Heer Stix-viiter,

VROLYCK-AERT '* Italiaenfche Slangen-hol meend, ofStigllmti

•\vaer van ick u wel goede opening fou konnen doeri "nvVO,n"

, , /- ö * i fa,. i , . derluckcn

uyt t geen den feer vermaerden Kirchems daer van Poei'in

fchrijft in fijntreflijck werck de Magnetiftno ; rnaer it*Iiei>\

ick verfeeckere my , dat ontrent deiè ftof (b'6 veele

Sy-redenen fullen vallen, dat de tijdmiffchienona'

wel bekteen fal , Om van defen dag weer tot yei

N n «nderJ
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anders te treden. Doch laet het ons befoecken.

Als men van Ko>»e»naBracWii«oreyfd, en van daer

lig ontrent fes Mij len wegs na 't Weften wend , foo

komd men op 't Styx-tvater , alfoo genoemd , om dat

het op fecckere tijden een onverdraeglijcke Stvavtl-

damp uytwaeflemd ; wacr door niet alleen de Men-

fchen, maer oock de Dieren en de daer over vlie

gende Vogelen de dood werd vcroorfaeckt. D'Ittt-

Tianea noemen dcfe Poel Stigliaiio. Sy legt , met

een verfchricltlijckegeftalte, midden in een Bofch,

rondom omringd van een Dal , gclijck een Ketel-

bodem; enrnaecktfig van over een gantfcneMijl

wegs bekend aendevoorbyreyfende, doordefwa-

vel-agtige dier uyt voortkomende llanck. Regtin

den middcl-boefem defes Dals breeckt.deSwavel-

>loed uyt der aerden voort , en fpringd met foo een

onftuymig geweld , inde gcdaente van een Zuyl,

naboventoe, dat aldegeene, die fulcks fien , een

fchrick daer over gevoelen. De'daer rondom leg

gende Aerde beefd allefins ; waeruytligtlijck ftaet

af te nemen , dat'er J'yer onder verborgen Ireeckt.

Als men van daer noch twee Mijlen verder voort-

reyfd,- langs cenige oude Steenhopen (welcke Kir-

cberusneemd voor een overblijffel der oude Room-

fche Stad ^llfti) ioo falmen een Bergh ontmoeten ,

wiens Weft-zijde kijckt naede2.ee en 't Slot 5. St-

•vira , fes Mijlen daer van daen gelegen j doch

d'Ooft-izijde na 't gedagte Stedeken Brachiano j heb

bende een tuflchen-wijdte vanagt Mijlen. Op den

top des gemelden Bergs fietmen een Huys , met drie

verfcheydene Vertrecken , ycder foo ruym als voor

een Menfch van noden is. Voortijds is dit gebouwd

geworden van *4ntanio Urfinü , tot warme Baden; en

heeft ter dier oorfaeck noch heden den nacm van

Fumarola. Uyt den binnenften boefem defes Bergs

waeflèmen geduerig eenige warme Dampen op ;•

waer van de gedagte drie' Vertrecken ofKameren

foodanigh verwarmd worden , datfe bequaem zijn

tot ecu Badj en met haeren niet onacngenamen

. Reucfc,
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Reuck , gelijck oock in andere Eygenfchappcn , fig

"ieer vergelijcken met de warme Baeden te fu\\ola ,

in 't gemeen Li tegni Secchi gehceten. Als men daghtcn

van de Damp-gaten des Bergs ontrent !ƒ. fchreden Bergh i

nae beneden gaet , fbo ftaet dacr een aenfienlijcken

Olmboom , onder wekken een Gat of Spelonck is;

gcnomend La Grotta. delli Serpi , of 't Slangen-hol , Waer in fig

groot genoeg om tweeMenlchen te konnen bergen. men!8Ien •

Dit Hol vindmcn doorboord met veele gaten , eveQ'sJanacn W

felijck een Spons ; waer uyt yeder Jaer in \ begin onthouden,

er Lente een groote menigte van bonte Slangen

, voortkomen ; welcke echter geen fonderlingh

vergif by haer foüden hebben. In defe Spelonck

plegen gantfch naeckt te gaen leggen de geene \velcke

welcke behebt zijn met de visyle Toeken, Melaets- door hacr

heyd, C,icbt en andere wanhopige kranckheden. De !.ecl«'n<:a .

hittederonder-aerdfchtDampendrijfddefeSiecke ^

'tfweet uyt. Daer op komen dan oock de Slangen ;

winden fighom't gantfche lijfvan degebrecklijc- Deda?riri-

ke , en vcrloffen de felve , fo.o door fuygen als geleydc

door lecken , foodanig van allerley boofe vergiftigde I"ecl<ft?

•vogtigbeden , datdekrancke(nadatfeeenigema!en

op fiilck een wijs in dit Hol zijn geweeftj hare vol-

komei:eg{/ondheyddzerdoor verkrijgen.

Dit fhu een tvonderlijcke gene/ing zijn , feydede

Heer ADEL-AERT. Maer mifichien heeft dien ver- Mc|lets'.

fnaerden Kircherus fulcksmaer alleen vanhoorenfeg- heyd , Tig* »

gen , en kan derhal ven daer in bedrogen zijn. Mif- en andere

fchien oock konnen de Siecke hier wel geneferi wanhopige

worden door de gefbnde warme Dampen des Bergs §eb er

en 't uytgelatene fweet ; waer na men foodanig een

Genefings-ktttgt de Slangen heeft komen toe te

fchrijven.

Neen , antwóordede LEES-AERT , de gedagte Breder bc-

Heer Kircherus heeft fulcks niet alleen van boorenfeg- fclirijvingh»'

fen , maer uyt eygener ondervinding. Na dat het ge-

rugt hem veele dingen van dit Slangeu-hol had voor-

geilragen , ibo gevoelde hy in figheengrootc be

geert e , om foo^ep-ièldfame faeck felver te fien , en

T-- jvin x per-
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perfoonlijck na te vorfchen. Als hyderhalvenby

iceckerc gelegentheyd door dit Geweft trock , foo

heeft hy op den 8 . der Wintermaend des Jaers 1 640.

een Man gehuerd , die niet alleen den Land-wegh,

maer oock de Natuer des Berghs boven maten wel

bekend was. Met defen begaf hyfig, nietfonder

groot gevaer , door veel ongebruyckbare Afwegen

na 't Hol ; en bevond waeragtig te zijn alles wat

men hem geiegd had van de gelegcntheyd des

Bergs, derDamp-gaten, der Sweet-plaetfen , des

Hols , en der Stangen ; welcke hy wel niet fagh,

wijlfe doemaels verborgen lagen , maer echter den

Olmboom foodanigh met Slange-vellen beladen

voud, alsof defelvedaer op geregend waeren. Dit

was hem bewijs genoeg , dat dele Dieren , wacr

van defen. Bergh de volheyd had , hier gebroed

wierden. Ja als liy lijn ooren leyde aen d'openingh

der Lugt-gaten, foo hoorde hy 'kweet niet wat

voor een dompiggemurmel , of veel meerziflend

geruyfch ; 'twelck gewiflèlijck een teecken der

verborgene Slangen was ; ten ware men feggen

wilde , dat dit geluydontftond door den ftrijddes

Lugts met d'ingeflotene Dampen. Na dat hy nu

al d 'eygenfchappen , Planten, Dompen en Mine

ralen des Bergs had aengemerckt , ioo is hy van den

lel ven afgegaen , en heeftal de Lieden , welcke de

gelegentheyd daer van bewuft was , ondervraagd ;

oock uyt haer veeleieldfaemheden vernomen, te

lang om hier te verhalen. Sijn eygene Waernemin-

gen zijn defe : Voor eerft heeft hy dien Berg vol

lugt-gaten gevonden , en de Dampen aenfesver-

fcheydene plaetfen uytwaeffemende. Daer na ; de

fen adem of uytblafmg des Bergs was geen ffins Ie-

lijck noch ftinckend , maer gantfch welrieckend ,

vvaeyende hy wift niet wat Voor een aengename

Gcurvanfig. Waer uyt te befluyten ftond , dat de

felvenTbeftgacn door reuckige plaetièn, vervuld

met een Stof, die feeckerilagvanHarsgelijckis.

En dienvolgens , wijl defe Dampen, doorhaere
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menigvuldige Swavcl-geeften, boven maten droog,

iubtijl en doordringend zijn , foo moetenfe oock

een feer bequaem Geneesmiddel geven voor aller-

ley kranckheden welcke in de Huyd ofLeden fteec- Den agrften

ken.Verders is dit Aerdrijck begaefd met een warm- der VVi ntet-

vogtige vettigheyd 5 foo dat het , door middel van maend des •

de Sonen andere gelegentheden defer Plaets , ligt- Jacts +0'

lijck tot Slangen kan belevfindigd worden. Waerom

dan oock den geheelen Berg , over al waer hy vol

Lugt-gaten is , van de Slangen werd doorkropen :

Welcke, haer Voedièl treckende van f ulcke gefbndc

en welrieckende Dampen , door Cods {"onderlinge

weldaed een Magnetifch Ligchaem bekomen ; ge-

fchicktom even defelve kranckheden , die door de

gedagte Dampen konnen geheeld worden , oock

te genefcn , doch met veel meer volkomen-

Maer feyde VROLYCK-AER T , is 't oock wel ge-

looflijck , dat foo ligt! ijck op de gedagte wijs Slitn-

ge» uyt der aerden fouden waflcn ?

Waerom , antwoordede LEES-AERT , niet foo

wel als andere Ongediert , wanneer maer de Stof

daer toe bequatmis ? Seecker gewas-kundige, tervogtigc vet-

dier plaets feer wel bekend , en in al defe gelegent- tiiiheyd

heden wonderlijck wel ervaren , heeft Kircherodeiaa"dc>

voor de waerheydt verfeeckerd : Als meneenige

Aerde uyt'tgedagtc Hol n»m,nevens 'tStof vaneene ' /

deler vergane Slangen j 't fèlve met Regen of Poel

water vermengde , en dit Deegh in een matige

Sonne-warmte hield , foo quamen in de Lente daer Veripengh4

uyt voort even foodanige S/dHgfnalsindenBergh'1^ ^""

gevonden wierden.Daerenboven feyde en bcveftig-foteen ' '

de hy , dat hy felver 't Vleefch van defe Slangen ge- deegh ge-

bruyckte , en met de daer van toegcrigtede Koeck- maeckt m«

jens in fijn Huys gewoon was te genefen allerley R-egen-|:ira-

fchurftheyd en Jigtfmerten. Doch hy voegde daer j"r'son'e-

by : Dat niet alle Slangen voor yeder kranckheyd ictiht. *

dienden ; maer defe voor dit , andere voor een ander

{lag. Oock getuygdc hy » dat aldaer '/ Dratcken-

N n 3
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Draecken- kruyd wies : En als 't felveuyt d'Aerdc voortquam,

Kruyd. foo quamen oock de Slangen voor den dag. Als

't verborgen was , foo waerenfe defgelijcks verbor

gen , en verfcheenen noyt , foo lang dit kruyd

onder d'Aerdeblcef ; 't welck in Lentcmaendop-

gaet , en in Oogftmaend weer verdord.

Verder ver- Maer , viel de Heer A D EL- A ER T hier in , ick ver-

hlcl langh leer , om te mogen weten , hoedanig defe

ivonderlijcke genepng der Pockige , Jigtige , MeUci-

fcheen andere gebrecklijckeMenfchen toegaet.

Oplioedae- Een Krancken , vcrvolghde LEES-AERT , geeft

n tg een wijs men eerft een Suyverdranck in. Daernaleght men

hem gantfch naeckt in 't Hol op eenigh Stroo , ofop

een Deken. Stracks na dat hy daer in gekomen is,

Defe CeldTa- jocn fafe n,Artne Dampen hem /meten. Op ditfvtt-

«fJSed, "* volghddcy/«/> i wclcke hem foo geweldig be-

vangd , dat hy gantfch onbeweeglijckgelijckais

dood daer neerlegd. Dan kruypen de Slangen , door

fijn Sifeet aengelockt , uyt hare gaten ; trindenjïgb

poor'tbe- rondom'tliij''vm den flapenden , enleckenhem fontttr

knivpenen • •". , f ,. , /- , ' • t
lecken der 'fB'Se vtrfcmitg. Doch indien hy ugh maer eenigh-

Slangen. fins koomd te bewegen , foo vliedenfefnellijcknac

hare Hooien. Derhalven is van nooden , datdeSie-

ke figh niet verroere , maer met lijnlighaemilii

blijf leggen. Ter defer oorfaeck nemen eenigeO^f-

um in, tot een Sljepdrotick , op datle door hare be

weging de Slangen niet verfchricktcn , enaliboa:

Voorbeelden genefing verhinderden. Alshy nu 2. ?,of4. uyren

der gene, aldus gelegen heeft , foo halen fijne Oppafièrs heni

'do!>CkvanLCr uyt het Ho1 ' ïoen hem fi'ne K-ledercn weeraen,

•neenêés- en voeren hem in een digt daer hy ftaende Bad-ver-

lijckc treek ; daer hy iigh een weynig uytruft , en met

Krankheden verfcheydenc Hertlterckingen gelaetd werd. Dit al-

verloft zijn ies Jjeett den meergedaghten Kircherus vernoemen ,

geworden. niet aj,een van de ,leden defer p]aets _ maer Qock

felfs uyt den mond der gene , die alhier genefen

zijn geworden : Onder welcke oock geweeft is de

Onder meer Koettier des Kardinaels Bartirini , genoemd Hercules

andere oock die defe Ueeling agt dagen lang heett uy tgefl.ien , en

dwr
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daer door geluckigh genefcn is van eene de Genees- de Koetfict

meeflers onbekende Kranckheyd. Seker jong Heer dit des.K*rdi'

vefnomen hebbende , is derwaerts getrocken , om JV™S fiar*(?

foo een ongehoorde /eldfacmbeyd met eygener oogen

te fien. Hy huerdc een Jongeling van de Lieden de-

fes Lands , die fig ontkledede.en in 't Hol neerlegde.

Waer op dan d' aenkoomft der Slangen en d' andere

Omftandighedett met'er daed gevolgd zijn. Onlangs En eenen

hier na heeft oocfc de flroe/hier van genomen eenen vandeBae-

van de Hackers des Room/chenCollegiiaen fijn eygen kers des

met een ongeneesbare fieckte befogt Ligchaem, liet f'^"'^"1

fïgh op de nu verhaelde wijs in 't Hol leggen , van de "" . '•*""

Slangen bekruypen , en verkreeg daer door fi) n voorige

fefondheyd. Soo heeft oock Vorft Fvederick -van *4n-

ult , een nauwkeurig Heer , en wel-crvaren in ve-

JeWetenfchappen, ter felvcr tijd als den gedagten *

Kircberus fijn Werck van de Magneet-konft ten der- Noch ver

den raael op c"

tuygd, dathy

fïgh in 't Hol 1(

veftigde. Ontrent defèlve tijd heeft Vorft fnidut Frederick

Urfinits, Hertogh van Zracciano , in wiens Gebied van Anhalt

defe Plafets gelegen is , de gelegent heyd der fel v er

overgefbnden na ^mflerdtm , aen den vermaerden

Boeckdrucker Johan Klauw , op dat dele Aftekening

oock gebragt wierd in fijnen Tbefaurus Geogrttpbicus.

Erafmi Frttncifci Schaububnen dritter theil f. 33. uyt

den gedagten Kircherus. De geleerde Thomas Sar- £°ctden '

tholims verhield , dat hy , en noch twee andere fij- Bartholinus

ner Reysgeféllen , oock in dit Hol zijn gegaen, doch Profeflbr in

daer geen i/<ï»^e)i vonden, vermits ly te veel gerught deGcnces-

maekten. Echter fagenfe overvloed van uytgctroc- kon/j'• H i

kene Vellen, van welckehy fommige met hém na £°ett b

Venemarcken heeft gebragt, fijndedie van o»/e 5/rfM- tighd,

gen gantfch gelijck. In 't Hol vind men aen de Muer

de Namen dergene, welcke hiergenefen zijn. Men

legt, dat defe Slangen hier in veel grooter meenig-

te plegen te komen, als nu; wijl de nijdige Genees*

meetlers een groot deel der felver door tegengifge-

 

N n 4
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dood hebben. Niemand (fegd hy) doenfe eenigh,

hinder , en fy zijn nictdoodlijck. Waerom oock

d'Inwooners in den waen ftaen , dat het geen Slan

gen zijn , maer veel eer een ander flagh, van ge-

Andere wormt , hun van God toegefonden tot dit heylfaem

d°°van Ge- gebruyck. Evenwel, die haerquad doet, veroor-

ncefingen. fakenfe de dood , 't welck fommige tot hare fchade

zijn gewaergeworden. De Koetfier des Kardinael*

van Valcnce was voor eenige Jaren derwaerts ge-

reyfcj , zijnde fèer jammerlijck geplaeghd van de

Pockenendejigt ; en keerde gefond met herftelde

OnfeSlan- kraghten weernaHuys. Een Boer, vier Jaren langh

^efl°enM Waterfugtigh geweeft , wierddefgelijcksgenefen.

Jevcn'', in- "^at het een ge^gnt van Slaiffnis, blij ckt uyt de

dien men Huyden. En onfc geleerde Schrijver oordeeld,dst

defclvekon wy van oafe Slangen oock even dit felve nut fbuden

temmen. konnen trecken indien men- maer middel wift,

om dcfèlve te temmen. Bartfolini Twee honderd

feldfamc Ondervindingen ontrent d' ^inntomie , fag.

190. .

Naevor- Wat doch , vraegde de Heer VROOM-AERT,

Ichmgh. magh de reden van deefe fcldfaeme Geneeïingh

zijn ?

VVatdoch Buytentwijffeldefe.antwoordede LEES-AERT;

*^C ^eCfCn De j^armc , trtlrieckende , gefonde Dampen doordria-

«^nderUike ^en °P een ïengename wijs de Ligchamen der gc-

gencTïngh brecklijcke Menichen , en openen de Sweetgntcn:

wefen majj? Waer door dan de boofelrogtigheden,vregm$ de warm

te , uyt hacr Middelpunt na den omkreytt van 't Lijf

gctrocktn en uytgelockt worden. De Slangen nu,

\velcke figh van diergelijcke Voghtigheden on

derhouden , begeven figh , op" den reuck des Sjveeti,

Enaengc uyt hare gaten j •*>/££<£» fig om 't ligchaem, en rr«-

wefen, dat kt» door een mtiuerlijcke kragt , foo wel door fuygtn

defclv.ever- alstJoor Itcken, dcgedagte boofe voptighedennafab.

teri" Cfelijck dan oock 't Slangenvleefch de Menfch verloft

van 't ontfangene vergif , en't felve na hem neemd;

waer van ick hier na yets meer falièggen. Eenige

dat de gemelde w«rm(DAmfen de Gent/ing



wel alleen fouden konnen uytvocren door d'opening Beyde doot

der Sweetgaten ; doch dit al toegcftaen zijnde , foo ^^" „

fou 't echter niet foo haeft, noch niet foo volkomen door?

gefchieden , als wanneer defe en de Slangen beyde ha- gen det

j-e jvercking doen. De Damfen halen de boofe vogtig- Slangen.

heden uyt 't Ingewand en de binnenfte Leden na buyten

in 't bovenftcvleefch ; maer de Slangen treckenfe, door

haer lecken en fvygm , ten vollen uytdeHuyd, en

verteeren defelve. Ja dat defe Slangen 't voornaemfle

hierin doen, blij ckt daer uyt, dat men door d'er-

varentheyd heeft bevonden , geenen Krancken door

't bltoteStvctcnof't £<td,fonder de lecking defer Die

ren , genefen te zijn geworden. Waer uyt dan ge-

noegfaem afte nemen is , dat 't «e» en 't ««der tot de

•volle hetting behoord. Want in de Slangen fteeckt als .

een Magnetifche kraght , waer doorfe al 't vergiftig- Meiacts-

de, onreyne en gebrecklijcke , 'twelck in den heyd doot

Menfch is , verbeteren of wegnemen ; en de na- Mangen-

tuerlijcke Vogtigheyd vermeerderen en ftercken. vleeich.

't Is oock bekend, dat d' Egyptenaers al voorlangh

de Melaetsheyd , welcke onder haer feer gemeen

pleegh te zijn , met Slangen-vleefcb hebben gentt-

fen.

Maer, vraegdeVHOLYCK-/iERT, hoe is men de Op tl°e('ae.'

kraght van dit Slangenhol en der Slangenlecking alder- ai& cen w''s

cerft gewaer geworden ?

t' Eenemael bygnftl , antwoordede LEES- AERT,

volgens 't getuygenis der gene die by en ontrent de- Defcwon-

fen Berg woonen. Eenen , die Metaets-wm, had dergcncfing

figh uyt Romen begeven , voornemens zijnde de

warme Baden , ontrent defe plaets gelegen , te gaen

befoccken. Als hy nu eens by nagt ontrent dcfen

Berg omfwerfde , foo wierd hy door den Regen ge

dwongen, na een fchuylhoeckom te fien. By geval

geraeckte hy in dit Hol ; en wijl hy 't felvefeer

jt>arm vond , foo u ock hy fijne oatte Klederen uyt , Alderecrft

en leyde figh naeckt daer neer. Hier op begon hyis bekend

eerft feer fterck tefa-tten. Daer na beving hem een 6

diepe flaep $ in iyelck.9 hy'tgrootftedeeldesNagts

N n ƒ «loor.



aeneenMe-

bctfchen

Yin Itomen;

By geval in

bol ovaenrïen

nagtcndc.

Wijlin'dit

Slangcn hol

Ondermeer

andere af-

fchouwlijc-

hedenkl '"

Oockde

vuyle Poe-

kengenee-

fen worden;

Warrom

met der-

waetts

begeven ?

Yederjacr

leggen ecni-

gehieihue

570 netgf Groot Htjlorifcb

doorbn.gt. Alsliy nuontwaeckte, enfighvanwt-

Ie Slangen omwonden bevond , foo fprong hy , t'eene-

mael verfchrickt , frer fchielijckop, en liepuyt't

Hol.De vrees beeldede hem in.dat hy van de Slangen

alreeds half opgegeten was:Maereyndlijck van fijne

verbaefdheyd herftelt zijnde, wierd hy gewaer,

,jatfe veej roeer fijn'Ar/s^Mwaren geweeft.en dathy

door hare hulp , nu in een reynegefonde Huyd ftak.

Dit fijn voorbeeld heeft andere Melaetfche , Scburftigf

en gcbrecklijcke een hert doen nemen , om figh van

de Slangen op deftlve wijs te doen helpen j en heb

ben ook een gelijke baet gevonden. Kirckerus lib. 3. <fc

^trte Mttgntt. pan. T-fol. ƒ43- by Erafmus francifciu ,

Schaubuhttcn dritler theil , pag. 42 .

Maer, feyde VROLYCK-AERT , wijl hier genc-

fen worden fulcke affckoHtvIijcke Sieckten, als Melatts-

heyd en vuyle Toeken , foo i s 't te verwonderen, dat

de Henen Conrrifanen , welcke door hare Ridderlijcke

Venus-Kampen foodanige Kleynodien ten prijs hebben

bekoomen , niet met hoopen derwaerts trecken ,

en fjgh licvcr begeven onder defegemackelijcke genee-

/'"& Slangen , als onder de gewoone harde Cien

der Pockmeeftcrs ; welcke doch evenwel'tquaed niet

fo geheel uyt de Huyd wegnemen, dat het niet fbm-

tijds weer tot haer inkeerd.

Vermits, antwoordede de Heer ADEL-AERT ,de

Vatutt der Menjcben figh voor de Slanten «ittfet , foo

zijn miirchiendeferenKj-R/tófribefchroomd , figh

jnjjtHol te wagen. Daerenboven is defe gcnefïngs-

miuier niet feer bekend. Buy ten twijffel willen ooclr

de voorname gffranfoi[de ofgehifpaniolejeerde Patien-

te„ hare jchandi niet foo opentlijck voor der lieden

°°Sen ftellen ' °P dat delclve niet degeheele Wereld

mogt kondig worden , maer haer veel liever door

een langer en harder wijs in 't •verborgen laeten

heelen.

OndcrtaTch.cn , vervolgde LEES- AF.R T , ftaet

Acfe Slangen-fenefingh vaft, vermits yedcr Jaerhier

cenjgej doch meell geringe Lieden , hare Krtmck-

• " kokrt
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beden afleggen , en de Melaetsheyd , quadePocken, Kranckhe-

nevens andere gebreken des Ligchaems.aen de Slan- den •

gen over heten, gaendemet£e/ö»<fcl.e<fc»vandaer

wegh.

DcTwrcfa» t'^tlgiers, viel VROLYCK-AERT hier DeT«rcfc»

in , weten een goed middeltegens AcFranfoifen, ^.„Tcii "

fbnder dat men na dit Slangen-Hol behoefd te lopen j goeden raed

'twelck nu voor wcynigejaren eerft aen feker Sfaen-

jaerd , genoemd Johannes Montofa , is beproefden

góéd gevonden. Delen was , nevens eenige ande

re , van de Zeerovers opgevifcht , en in 't Net der

dienftbaerheyd gebragt. Maer dele Herbergh bc- Omdefran-

haegde hem fooqualijck, dat hy door de veriocbc- coi/entege-

ning de! Chriflen Geloofs , figh daer uyt fogt te macc- neten :

ken, en een T«rcA/cAf» naem aennam. Doch fijnen

Heer ^li Tiffeling , Onder-Bairat'^/^ifr;, woude-

fe Verkeering niet voor gangbaer aennemen , wijl hy

van defenSlaef een goed ftuckgelds meende te lul- Gel-t-^ fulis

len bekomen. Derhalven hield hy,metveeleflagen v-oor''wey.

onder 't plat fijner voeten , lbo lang by hem aen , tot nige Jaren

dat hy den aengenomenen Tttrckjchen Naem Muft<t- beproeft is

fha weer verlochende , en bekennen moell Joban- DLWOtden

ttes Montofa te zijn. Alduswierdhy vandeTwrUw

ftlfi , niet fbnder veele fpotredenen , weer in een

Chriflen hervormd ; gelijck dan defen feldlamen

handel omftandiglijckbefchreven ftaetindes Hee-

ren I.F.Scbauflat^ Barlurtjcher Schlaverey. Nu de- Aenfekcren

fen cerlijckcnMo»«»yi , die niet alleen een SUefder S^'"^t

Onchrifieaen , maeroock van fijne onreyneliiften , ea°.^h^„„es
• vcAonchriftlijckeLaflerenwas, hield figh, tentrots Mantof*-,

van lijn Staefdom , ioodapperindcK«H«-/?r</W, dat

hy ten loon bequam de kleyne en groote Keipolitaenfchc

Kleynodien ; foo dat hy in al fijne ledematen gantfch

kragtloos wierd; onaengefien fijn Beroep een fterck

en gefond lichaem vereyichte , om wel te konnen

arbeyden. Sijnen Heer ^li Piffeling was onbewuft , Alhoewel

dat Montofa van de Damena]foo ten RidJerge/lagen, "ag^s"'ne"

en dat hem van defelvefulck een McdalieofPronck-

ftnning <tc»g<h<t»gen was, Derhalven gebood hy hem

eens
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HOOD.

JLtooncn.

eens , nevens d'andere Slaven op de Galey tegacn,

en met deRiemen te fpeelen.Defe tijding verfchrik-

tc Montof* feer hevig ; als die 't daer voor hield , dat

hem beter fou zijn in een warme Xadfloof te fatt-

tm > als aen deRoe>4d»c/ttegaenfuten. Hyfeyde

derhalven , dat fijn onvermogen hem behoorde te

verontfchuldigen. ^ili fiffeling vraegde , wat voor

gebreck hy had ? Hy antwoordede : Dat hy met

d' erentvtfle Fraitfoifen in kennis was geraeckt. Gae ,

gaemaer op de Galey, {èyded'0»<fer-Ba/7imeteen

lagchende mond ; want aldaer wil ick u beter c«re-

ren , als de befte Medicijn: inSpaenje fouden konnen

doen. Hoedanigh dit befcheyd Mogtoft in d'ooren

klonck , kan men ligtlijck vermoeden. Maerwat

hielp 't hem ? Van dek Sententie derfde hy niet ^tp~

pclltren , maer moeft fuyverlijck na de Galey gaen

fptnfifren. Hierwierdhy, gelijck d'andere , aen

de Keten geflagen , tot een gelijcken Arbeyd ge

dwongen ; op een gelijcke wijs geknuppeld (janog

mar als d' andere , wijl hy min kondoen) op een

gelijcke wijs gefpijfigd , namentlijck, met hard

Tweebak en een dronck Water. Dit traüemmt heeft

hem foo wel gedaen , dat men hem , als de Galey

na4o. dagen weer t' Huys quam , gantfch frifch en

gefond fagh. E. Ftuncifci Schaubuhnen dritter theil,

pog-W-

't Sterk Sweeten, feydedeHeer ADEL-AERT , en

deztdKerigtbeivegittgeHbyeenfobercKoft , heeft dien

gefrunfoiftsn Sptenjaerd van dit iquaed vcrloft , en tot

jijn voorigegefondheydgebragt. Dit Recept isgoed

koop te bekoomen , en behoord derhalven aen alle

üoirctt-bttigfleugeapplkttrl te werden Indien ook alle

gejrtttifoifde Cavalïicrs een diergelijcke Citre wierd

opgelegd, foofougeenen Pock-meefterfigh kon-

nen beroemen (gelijck Capivaccius deed) dat hy

met de genefing van defe vuyligbeyd had gewonnen

over d' iSooo. Kroonen. Ondertuflchen dunckt

mY> dat deHeeling in 't 5i««g««-flWfecrgevaerlijk

moet zijn ; eensdeels wegens 't Fergifdejer Dieren,



die den Menfch fchielijck door hare aenraeckingh

konnen vergiftigen : Andersdeels , om datfc light-

lijckhem in' t lijfkonden krityfen.

Belangende'! «r/?p,gaf LEES-AERT tot antwoord,

alle Slangen zijn niet even giftigh , en derhalvcn je flapende

ibu't wel konnen zijn , dat defe de minft-vergiftig- perfoonen

de waren. Maer offe ichoon al veel vergif by figh kanbefcha-

hadden , foo fou echter haer lecken de flapende niet dlSen-

befchadigen. De Slangen zijn niet over al giftigh ,

maer alleen in eenige deelen haers Ligchaems.Som

mige meenen, datfe 't fenijn in deaStaert, andere

in de Tanden , noch andere in de Gal verborgen

hebben. Doch een Ilaliacnfcb Edelman , die leer vvaeriri't'

nauw onderfoek hieropgedacn heeft ,bew ij fd, dat vergit defct

dit haer vergifalleen legt i n ttee kleyne Blaeskensjvaer Dieren ge-

tneê hare Tanden ten deelen bedekt 2;»;>ijwelke Sackjens, 'c§en *s i

als de Slang bijt , fbuden opgaen , eneenvogtig-

heyd van figh laten vlieten , die lig uytftort over al

de tanden , en de gebetene wonde alfoo vergiftighd . Nauwkeu-

Tot bekragtiging hier van fegd hy , dat hy de won- rig waerge-

den van veelerley Gedierten met Adderen- Galge- nomen van

Vrtvtn , eenige oock met Slangen-tanden geftookt» ee"/2'Ed

heeft, doch dat haer geen byfanderefcbadtd&tr door

was overkoomen. Maer al de gene, wekkers won

den hy had beftreken met hctgee!itgti£c Sap der Blaef>.

jens, waren geftorven. Ja oock heeft hy door veel

voudige Proeven bevonden , dat noch 't Saf van ^ld*

deren noch felfs de Gal , ingeflickt zijnde , vergiftig

is; tegens d'eenftemmige meening der meefte Ge- En door

neeskundige die 't gewiffelijck daer voor houden , veder Proe-

dat men te gelijck de dood fou infwelgen. Ja noch y°'ni^

verder getuygdhygefian te hebben, datvaneeni- zljn;

ge Lieden gegeten wierd 't geen men aen d'^ddere»

aldervergiftighft aght , fonder dat haer eenige fbha-

de overqaam. Francifcus Redus in Ol>f.>rvat. de Vi-

feris , by £. Francifcus, Schaububnen dritier theil,

P*K-*Ï-

Evenwel, feyde deHeer ADEL-AERT . fouick

'top die kwp niet der ven wagen, Buytentwijffsl

kei»-
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hebben defè Lieden figeerft doortegen°ifientegeni

dit verderf- verieeckerd. Want wie doch foulbo

dwaes zi/n , dat hy_ '/ gijtitlt vun -Adderen moedtvil-

lenifoH inflocken,en iijn leven alfbo in gevaer Hellen,

fonder eerft een BetvaringS'middcl te hebben inge

nomen ?

lek laet,hernam LE ES- A ER T , de Genees-geleerde

dit Betwift-redenen. Ondertuffchen blijckt door

veelerley Getuygenrfle.dat de Slangen niet allerwegen

vergiftigb zijn , en derhalven haerVleefch niet al

leen fonder jchitde , maeroock met groot nut kange-

ffte* worden j waer van ickhier na wat breder fal

fpreecken. Ik keer wederom tot ons Slangen-bol ,

en 't eerfte voorgeftelde gevaer. Offchoon 't Vlcefcb

der Slangen giftig was , lbo fbu echter daerom 'tbloie

aenraecken der felver niet vergiftigende zijn. Im

mers is een Spin fenijnig , maer vergiftigd niet

ftracks de hand der Menfchen daerfeop valt , ofvarï

welcke fy gedragen werd. Men fiet menigli ^fa-

theeckers Knegt fijne hand in een Sack vol ridderen

fleken , fonder eenige verfèeringh t'ontfangen;

want geenengfj»MMe» Bidder fal yemand ligt bijten ,

als hy niet te hard werd aengegrepen ; maer figh

fonder gevaer laten handelen , fchoon hy al wat

zift. Soo nu d'aettroering onfcr nldflangen en Ad

deren ons geenfchadetoebrengd » waerom fou dan

d'aenraecking de Lieden in 't gedagtcS«>ee<-/>o/ge-

vaerlijck zijn , alsfe van defe Dieren bekropen wor

den ? Temeer, wijllemiflchiengeenfonderlingh'

gif by haef hebben; endatfeoock, dooreen Sa-

Hterlijcken drift , fig wagten willen Van dengeenen

tebefchadigen , uy t wekken fy een fooaengenanten

Voedfelkomen tetrecken.

Ghybren^dmy , fèydeVRoi-ifcK-AHRT , hier

in gedagten een fonderling vreemd geval , van T-li-

aiH! befchreven , en waer aen ick nu minder twii ftel

als wel te vooren.'tWas met de vervuy1de Sweering

van/èeckcr Mans-peribonfoo verr' gekomen , dat

de wonde , zijnde in de lincker zijde, onheelbaer



wierd geoordeeld ; foo dat hy yeder uyr niet anders

als de dood door 't koude Vyer verwagtende. Als hy

nu eens, buytens huys zijnde, fijne quade zijde onheelbaer

ontblotede, enflgmetdelinckerarmleundetegens Gefweer,

de Tacxkens eens omgehouwenen Booms , op dat

d' Etter dies te beter uyt de wonde mogt loopen , foo „. ,

geraeckte hy daerover in flaep. Stracks maeckte fig ve",a^|°"f

een Slang ontrent hem , en foog de Smeer feer begeerig door 't fuy.

uyt. Hier over ontwaeck te hy , verlchrickte , engenoencr

dreefdit^Dier van hem weg , uyt vrees van gfiet/e» slangh,

of-vergiftigd te mogen werden. Echter gevoelde hy

een groote verligting fijnerfmerten : En ter dier oor-

faeck gingh hy 's anderen daeghs weernadefelve

plaets.', hield fig ftil , en liet de Slangfoo lang fuygen Van fijne

als fe felfstvou. Doorhaergeduerigleckcnhaeldefe ld"1'c'

al de vuyligheyd uyt de Sweer weg, ca defe Man

quam weer tot fijn •vollegefondheyd. Onfè verwonde

ring hier over is nu foo groot niet , als fe wel fou ge-

weeft zijn, indien LEES-AERT nietvandeGewt//»^

in 't Slangen-hol had gefproocken; maer'tgeen nu

volgd fal ons ten hoosften in verwondering ftellcn. VVclcke

Van dien tijd afacn heeft de Slang defen Perjoon fooda- j^gh?a"

nig bemind , dat{è, waer hy fig ergens in 't Veld neer- djcn pet_

leyde, by hem wou leggen ; foo dat hy ten laetften foon

een andere plaets moeft verkiefcn , om vanhaeront-

flagen te zijn. Na een lange tijd weerkomende,

quam defe Slangoockweer byhem. ]zleyde(ig, w/jlfe Een ongf.

in fijne Slaep-kamer niet kon geraecken , voorden mean-groo-

Dorfel vanfijne Deur neer. Sijne Vrienden gaven hem

den raed, dat hy dit Dier fou om 't leven brengen,

dochhyantwoordede: Sou M mijnen ~>tn\ dooden ?

Vat jy verre. 'kWilfoooudaiickbiternietijjn, dat kk

fou dood/laendegeenediemymijn leven behouden heeft.

Tlinius , lib. XX v . caf. 3 .

Wyfullen, icyde LEES-AERT, veelligt hierna OfdeSIan-

gelegentheyd vinden, om cenige aenmerckingen ijcnin tgc»

op defe verhaalde faeck open te leggen. Ickkoom '

nu tot het tweede voorgewende gevaer, te weten,

éat defi Dieren wel liitlijtk in 't LigchamvKitdenfla-

pendcn,
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penden fanden mogen huyfen ; infonderheyd van de

gcene, welcke gewoon zijn met een opene mond

te leggen. Doch hier op diend tot antwoord : Dat

incengantlch vertwijffeldefieckteeengerWj Genees

middel niet moet ter zij den gefteld worden om een

onfeecker £cvacr. Behalven dat eenigc willen be-

Weeren, dele InkruyfiH^ niet mogelijck te zijn , ten

aenfien van de nauwheyd der openingen in

't Menfchlijck Ligchaem : Alhoewel andere hier in

van haer verfchillen; welcke .ick oock liever fou

byvallen. Doch ons voornemen is maergeweeft,

defewonderlijckeGenefingin'«S/<«Hge»-Ao/ voor te

ftellen, en niet om teZ.in-twiftenoverdegevaer-

lijckheytder felver. Echter fal ick hier een aen-

merckens-waerdigefaeck verhalen ; welcke onsge-

legentheyd kan geven , om, nevens andere Bedenc-

kingen , oock wat naerder van defè Inkruyfing te

Ipreecken. 't Geval heeft fig toegedragen binnen

Straetsburg in 't Jaer 1617; en is befchreven ge

worden van Voflor Melchior Sebiyus , Trofiffor in

d' Academie aldtter , in Difcurfi Medico- Thilofofhico dé

Cafu ^idolefccntis cujufdant ^4rynti»enfii mirabili, Litt.

C. c>* D. De Koorn-meefter Jofias Schoner, was eeü

Soon gcbooren van een volmacckt Ligchaem én

goede gefondheyd : Doch lbo haeft hy lijnc Kinds-

heyd had afgelegt, begon hy allenxenteverfwac-

ken, en moeft veelerley quade toeval lenuytftaen.

De tijd fijner Jongelingfchap bereyckt hebbende,

wierdt het wat beeter met hem , en hy begon weer

cenigfins tot fijne kragten te komen ; tot in 't feven-

thiende Jaers fijnsOuderdoms , wanneer hy weer

begon te klagen over fijne Ligchaems-fwackheyd.

Sijne kragten namen vantijd tot tijd af , en te ge -

lijck oock den levendigen aert van fijn goed ver-

ftand. 't Aengefigt verloor denatuerlijckeVerwe ,

en d'ongefondheyd ftack hare Banier daef in op,-

namentlijck de bleeckheyd. Lang nugteren te

blijven, viel hem gantich belvvaerlijck. Sijneri

adem ftonck boven maten lelijck, inlbndcrheyd



als de Maegh niets had genooten. Defe ftanck was

van een gintfch andere reuck, alsden vuylenadem

van andere Mcnfchen. Beflotenelugt kon hy niet

lang verdragen ; infonderheyd niet by d'aenwefen-

hcyd van veele Lieden ; dcrhalven moeft men de-

felve ter plaets daer hy wasdickmael vervarflchcn

en bewegen; waer op dan iijne Natuer daedlijck

weer verquickt wierd. Ondertuflchen was hy meed Een Sf™

den tijd lbo bangh, foo benauwd, lbo vol vrees, ™noh'pe-

dat d'Ouders bekommerd waren vooreen buyten- queïdisge.

fïnnen-wordingh. Geduerigh washy gelijckalsop- weeft

gelwol!en van Winden ; welcfcc nu boven , dan be

neden uytbarfteden , niet fonder een grooten af

keer der omftanders. Sijn Hcrtlagh verfoncken in vanfecr

een treurige i'waermoedigheyd , alhoewel hy d'oor- ongcmeene

iaeck fijner treurigheydniet wift. Dickmaelover- Toevallen

vielen hem oock Onmagten. Veeltijds trock hy den ^e.^{

onderden buyck en de beenen t'famen , kromde

't Ligchaem , en tzidderde met een groote bewe-

fing der gantfche Natuer. Daercnboven overq uam

emopibmmige tijden een ander byionderToeval, Kn fwacre

't welck d Ouders niet regt kenden, noch wiften, Aenftoiin.

of fe 't fèlve iouden houden voor een \isme 0»magt , ^ •

of wel voor devallende Sieckte. Uo6tor Seki\iusbe-

floot , uyt ecnige, fchoon niet feer duydlijcke

Kramp treckingen , dat het acnftooten van 't laetft-

genoemde quaed waren j 't welck , na 't gctuyge-

nis van ^vicenita, oock veroorfaeckt word door Eyndlijclc

Wurmen en Slangen in 't Menfchlijck Ligchaem . op 'i heyirf.

Wegens defefijnefwakheyd moeftend'oudershem

uyt 't openbare School nemen , en hem binnens

Huys laten onderwijlen , omdatfeverftonden.dat

]iy dickmael van lugt moeft veranderen; oockin

d' ^jcadtmifcke Lefjen van defc fware Aenftdtingen

fomtijds ter neer wierd geworpen. By defe byfon- En de deur

der Huys-onderwijfing wierd hy te'gelijckbevo- ^gtcr hcitr

len aen Doftor Havenreiter , die 't wel niet liet ont- 'i"?"

breecken aen Ibrgvuldige Artzenyen , doch 't quaed

niet kon wegnemen. Op leeckere dagh, zijnde

O e d'ea
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den S.derGrasmaend'des Jiers 1617.heeft hy.na ge

dane Maeltijd.figmet lijnen Huys Leermeeftértot

vermaeck UT wandelingh begeven; doch ftracks

daer na wierd hy weer na Huys gedreven , om op

't Heymlijck gemaclc te gaen; welckers deur hy

agter hem toe^rendelde. Even ter felvertijdwou

oock de Dien iimegd iïg al.lier komen ontladen;

doch vond de Deur toe; en hoorde, dat de Jonge-

lingh met een frvaer frefiep en uytnemende beimavd-

beyd fijnen adem haeldt:. Sy riep derhalven, en bad,

dat hy fbu open doen ; doch vernam niet anders s'

ftilfwijgen. Daer op liepfe vaerdig na haere Vrouw,

en verhaclde haer alles. De goede Moeder viel niet

goeds op 't Hert ; dies haeftedefe fig derwaerts , en

riep haeren Soon toe , dat hy de Grendel van dt

Deur fou doen: Maer gantfch geen antwoord be

komende, foogebruycktefekragt, en nam de ver

hindering met geweld weg. Terflond wierdfc ge-

waer d'alderfmertlijckfte acnfcbomving die hacr oyt

Jnd mogen ontmoeten. Sy lag haren eenigcn foo

hertlijck geliefden Soon fondcr leven ter acrdet

neerleggen; alhoewelfe in 't eerft. meende dathy

riet dood , maer alleen in oinnagt neergefegen was.

Nevens hem lag een Slangb ; waer over fy niet wej-

nigverfchrickte. De gedagte Dollar Seti\ius heet

defelve, vier dagen daer na , in fijne handen gekre

gen ; in een Glas befloten gehouden , en met d«

hoogfle vlijt befigtigd, op alles fecr nauw agt ne

mende. Sy was lang een Stmasburger tl en een i

rendeel : Had een kleyne , eenigfins opgeworpene

en weer neergedruckte Kof ; fwartagtige togen -, en

een tong , even foodanig gefield , gelijck ^triftotfL

defelve in de 5/iw^wberchrijrt; namentlijck, d'un,

lang.'fwart, in tweën verdeeld , en gelijck als me:

eenige Hayren onderfcheyden. Den Halt was fmal ;

'/ Lijfdicker als een duym ; de flaeri wierd allen xen

dunner; doch aen 't eynd was yets daer van afge-

kort,fonder datmen d'oorfaeck daer van kon weten.

De Hiyd was op den rugg' en nevens de zijden
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gelchubd j zijnde doncker-groen ,

blauwagtig van Verwe , met fwarte vleckjens be-

iprickeld. Defè Genees- geleerde heeft beflooten *

datfe was een tegt vergiftige ^erd-Sl&ng, en vcelJigt

van '/ flimftejlag.

•- Drie dingen, feyde de Heer ADEL-AÈRT, komen Driedirt-

hier byfonderlijck in bedencking : Eerft, of vat gen ui dit

•voor '.redenen dien Doffor gtoordetld heeft , dit dit ttn ^nkcn.

•vergiftige ^lerd-SUng is getvetfl : Ten anderen , hot

men verleeckerd ka.n-r.ijn, dat dien Jongeling dejt Slang

in fijn Ligchatm heeft gehad ? En dan ten laetften ,

Indien fulcks waeragtig gehouden Moet worden , hoeft

daeringekomenis ?

Belangende 'teerfle, atltwoordede LEES-AERT , r. Hoemeft

de Doilor befluyt , dat dit was een regt vergiftige w«c

~Jerd-Slang , i . Uyt de voorhecnen gegane Toeval- 'V^ "n ver"

len des Jongelin^s , waer ineengift-aerdigeboof- Aer'f-slang

heyd bleeck. i . Uy t de geftalte des Buycks, welcke( wat !

na desgedagten Jongelinghsdood , nietweynigh

opgefwollen was. 5 . Uyt de boofe verdorvene ver-

we van eenige deelcn des Ligchaems, waer mee Redenen,

gemeenlijck plegen bevleckt te worden de geene , u'aer °P dlt

die vergit hebben ingedroncken. 4. Uyt oogblijck- fj™^js<

lijcke Ondervinding. Want foo haeft defeSlangh ° °

van (eeckere Wagtraeefter uyt 't Glas wierd geno

men, lictiè 't vergif fchieten door 't uyterftehaers

Staerts , in detegenwoordigheydvaridefenDsflor

en rneer andere perfonen.

Hiermee, feyde de Heer ADEL-AERT , houick i. of de(i

rey voldaen op d'cerfie voorgeftelde-yi-af^. Maer de Slang niet

tweede is van meerder gewigt. Vermits men de ïvl,lnmijj|(

Slang heeft gevonden buyttn 't Ligchaem des Jonge- ^1^

lings , foo kanmen niet eygentlijck weeten, l.ofle i'ouvtr-

indefeheymliickcpliietsftgnicttevoorcnonthouden ; by borgenge-

defe gelegentheyd den Jongman op 't lijfgefchoten, j"cte^ hcb"

en hem alfoo vergiftigd heeft : II. Of datfe alreeds '

lang te vaaren in fijn Ligchaem is verborgen getveeft, en

nu ten laetften door uytbraeckingh haren uytgangh

beeft gefogt. Niemand kan ons hier van de regte

Ooi ge-,
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Ofdatfe gelcgentheydderfaeckverfeeckercn,wijl niemand

waerlijck gy <jen Jongeling was doe hy fijnen Geeft gaf ; en

chaém des datmen oock na ^Jne dood fijn Ligchaem niet heet

geopend , om uyt naerder Teeckenen d'eygentlijckt

vaerheyd te vernemen. Derhalven kan 't ecrftc foo

wel gelooflijck zijn als 't lactfte.

Tegen 't eerfle vermoeden , hernam LEES- A ER T ,

ftrijden defe Redenen , vnade'Profeff'orSebiifMs ver-

't eerfte ver- handeld. i . Indien de Slang daer gelegen had , eer

moeden. de Jongeling in heymlijck gemackging, foofou

hy dcfclve wel gefien , en derhalven terugg' geble

ven hebben, i. Indienfe hem al onvoorficns era

doodlijcken beet had gegeven , foo fou hy echter

niet foo ftraks daer van geftorven zijn. Maer 't an

dere gevoelen fteund op vafte gronden , als ten vol

len waerlchijnlijck , i. Wegens de verhacldc Tot-

vallen, i. Wegens denadem defes Jongelings , die,

na 'tgetugenis der Ouders en Huys-genoten , al

tijd gantfch Slangagtig hadgeroocken, 3. Omdat

hy, gegeten hebbende, fig altijd beter, m^cr met een

leepigt Maeg fig altijd qudijcker te pas bevond. 4.Om

dat hy geduerig een vijl tijds van fijne qualen bevriji

bleef , als hy Wijn of Melck gedronken , of Spijjh

met Me/c* toegerigt gegeetenhad. Dat nu de Slat-

zijn gantfch gen een feergroote begeerte tot Mtlck hebben, leerd

bcgeerigh 2e daeglijckfche ervarcntheyd. Dat haer oock de

Wijn gantfch aengenaern is , blijcktuyt^r//?o/e/«

en PliniHS , oock uyt veel andere jonger Schrijvers.

ƒ. Om dat het rrtiflem ofSchuym , lopende uyt den

mond des dooden Jongelings , met een veynig bloei

was vermengd. Buyten twijffel heeft de Slaag in

'tuytvaren herri met hare kleyne , dochfcharpe

ipide tanden , 't zy in de keel , of in de tong , of

Waei door in de lippen , ofeenig ander deel des Monds , een

de fchielijc- beet offubtijle n>onde gegeven ; 't welck niet had kon-

ke dood de- - - - - -

Hedenen ,

Bcveftigen-

de het an

dere

Icn.

Slangen

na Melck

en Wijn.

ffs fonge-

lingt

nen gefchieden , indienfe buyten 't Ligchaem waer

feweeft. Datfe nu by hare ttytgang hem defe teondt

eeftgemaeckt, is vcrmoedlijck gefchied, wijl hy,

als/c hem door de keel wou dringen , liacr ecnige

TCt-
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verhindering heeft treroorfaeckt , en een neep ge

geven , uy t vrees van vcrfticking , 't zy met de tan

den ofmet de lippen : Waer doorfe vertoornd wor

dende , fig met een tegen-beet heeft gewroocken. Cant'<jj1..

Dit beveftigde oock 't ftbuymwzcr van een deel pp j-£k jfJe":

d'aerde lag , een deel,

noch aen den mond des Jongelings fat. Nu , de geworden.

geene , welcke uytivendig van een SUng worden ge

beten, geven foodanig ceafcbitym niet van fig. Der

halven Is ten vollengeloofwaerdig, dat dit Dier,

in de doorwandeling , des Jongelings Lugt-pijp

t'eng gemaeckt , en fijnen adem foodanig benauwd,

heeft , dat hy daer over heeft moeten verfticken.

Aen de verworgdc vindmen een diergelijck Scbuym, Te weten

gclijcfc de geene opentlijck toonen, welcke door doorVct-

haer Voorbeeld de Wereld de Straf'dtr Ditflial voor- fticking

Hellen. Boven defc redenen van D. Sei>i\ins werd de

gedagte yerftickiug niet weynig beveiligd door 'tgc-

tuygenis van de Dienft-maegd , datfe hem , op

't heymlijck gemack fittende , met uytnemende

èenautvdheyd en al piepende den adem feer befoaerlijck

hoorde halen i waer op hy (tracks daer na dood

wierd gevonden.

DefeK«(fc«e»,lietde We«ADEL-AERT fighooren, Doede

zijngewigtiggenoeg, om te doen geloven, dat de slanS hal^n <.

SUng waerlijck in 't Ligchaemdefes Jongelings isfl'U"8

geweeft. Maer nu volgd de <i«r<fcyn'4»^t><i r hocfe

daer in gekomen mag zijn ?

Eer ick hier toe trede, antwoordedeLEEs-AERT DeHuys-

fal ick , tot naerderbekragtigingvan defe nu door «ou» dcl

redenen bewefene faeck , noch eenige Voorbeelden Lieutenjnts

voortbrengen , welcke ons even 't fel ve fullen doen te G"*'*

fien. Do Huysvrouw van den Lieutenant te Gitffm

in Over-Hcffcn heeft een levendige en mttuerlijcke Slaag Hecft ?cn

in haer ligchaem gehad ; wèlck Dier haren Man , ,S1*°S m

's oagtsby haer leggende, heeft hooren fchuyffelen. Cn hoè"a«

Men heeft haer warme Sietemekk in haeren Mond de fclve

doen houden ; en daer op is de gedagte Slitng haer wierdt af

ten Wf uyt^ekrofen. 2eilcriSendfchrci!>cnttndenheil,S:fd™v<:a'

003
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Efijl. 600. pag. 1 043. In mijnecerfte jeugd heb ick

feer gemeenftem gekend tweegantfch voorname

Engelfchc Heeren , genoemd Joncker Maid en Jancktt

Witbroock. Eenen vandefe (wien't vanbeyden was

is my door dclangheyddestijds uyt de geheugenis

gegaen) had , doe hy ter Wereld quam , tteee Slatige*

ent fijnen Hals? welcke men, dooronderftellingh

van een Schotel met Svete-melck , daer afkreeg Dele

Joncker voerde boven op fijn Wapen- Schild eet

Kind , figh vertoonende met het halve boven-lig-

chacm , en den Hals met twee Slangen om kronckei

Uyt mijnegfjchrévene ^enteeckeningen. In 't vervolgh

lullen wy gelcgentheyd hebben om yets breeder

hier »an te handelen. Om nu t' antwoorden op de

voorgefteldede Vraeg , hoe defe Slangin't Ligchacn

vtn den gedagten Jongeling mogt gekomen •ijjn * Soo

•s'ïtuifchen ftaet ligtlijck teberoercken , dat iulcks heeft moe-

Ligchaem ten gefdiieden op ecnc van defe vierderley wijfcn :

I. 'Door Sltngen-Eyeren of Slangen- Zaedonvoorfims te

hebben ingedroncken. II. Of door groeying uyt ecnift
•baoje giftige flof in des Jongeling! Ligchaem. UI. OJ

•êfor Tovery. -IV. Of door Inkrttyping , 't zy door

de Keel , of door eengh ander open deel des

Lijfs.

D'eerfte manier, feydeVRot-YCK-AER T,koomd

my ongelooflijck voor. Hoe dan, fouden Eyeren

;inoi>fc maeg-komienuytgebroed worden ? Offcu

van eenig ingenomen Zaed yet levendigs in om

Ligchaem konnen groeyen ?

Sommige, hernam LEES- AER T , fien wel groots

fwarigheyd hierin , maer derven echter geen on-

Tiiogelijckheydvaftftellen. In /Egypten werden de

•Kieckens niet uytgebroed van de Hennen , maer in

eenen bylbnderlijck hier toe gebouwden Oven ,

door een geduerige matige hitte. Scbulfzftt Kurttf

Weltbefcbreibung. pttg 41ƒ. 't Geen de warmte defts

Ovens doet ontrent de Hoener-Eyeren , fou veelligt

<le warmte oniès Ligcbaems konnen doen ontrentde

Betreffende 't Sl<tngtu-\«d , veel

tcu-

'l. "Door

Slattgen-

Eycren of

Zaed te

drincken.

•\Velcke

"voöfftelling

watnïeider

pnderfogt
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aenfienlijcke Genees-geleerde getuygen in haere

Schriften, dat eenige Lieden Paddeninde MaegVjn Ldlm_

tewaffeu, na datfe haren dorft hadden gelefcht in fcl)enMacg

foodanige Poelen , waer in dit Ongediert haren gewaffcn.

3roey had gelegt. Defe groeying uyt Slangen ^aed

meend degedagte D.Sefi^'wjligter te konnen ge-

fchieden, als uyt Slangen-Ëyeren.

In't]aeri5149. viel de Heer VROOM-AERT hier Adderen en

in, zijn by de Vloed Ttiffit in Hongaryen in veeier H^gdiflen

Menfchtn Ligchtnun Mierene» fJaegdiffen gewnffen . Lieden Li

Als defe perfoonen fig in de Son neerleyden , foo chaem. '

hebben een gedeelte der fel ver haer laten lien. Over

de Jooo. Menfchenzijn in {"eer groote fmerten aen Over de

defe ellendige quael geftorven. finceliusvon Wun-)^°- Mtn"

der-Zeicbeu im erften tbeil. Ztileri Handbuchs and» (^°^0[.

tbtil fag, 470. Maer 't is niet te vermoeden , dat vcn> b

defe al t'famen ^idderen-bney fouden ingedroncken

hebben ; waer door defe vergiftige gedierten bin- - .

ncn haer ontftacn fouden z,ijn.

Men kan oock niet voor gewis fcggen , hernam Hoedanigh

I.EES-AERT, dat het niet even hier door fou kon- V^rc0^"kc

nenveroorfaeckt zijn. D'Adders konden met den zijngtwor.

gedagten haten Broey eenig ftaende Water foodanig den.

nebben vergiftigd en befmet , dat menigte van Lie

den, daer uyt drinckendc , defe vuyligheydt in

't Lijf hadden gekregen , waer over dan dele q uacl

fou konnen zij n ontftaen. Dat defe waiiïng der Ad

deren in foo vceler Menfchen Ligchamen een byjon-

dere ffnfdtt Hcerai kan geweeit zijn , ncemd niet

weg, dat fulcks oock natuerltjckeï wijs in eeuige

Menfchen kan veroorfaeckt-worden. Cafparus BUK- Secckere

hinus in ^ffendice ad fartum Ctjtteum francifct ^°"^d' gc"

Rouffeti verhaeld van een Afladers Vrouw , ge- Amlt fram.

noemd ^inna Trompers, datfe in 't Jaer i $67. op pers

Jtns-dag een jongt Soon met twee Slangen ter Wereld

bragt ; eerft 't Kind , daer na de Slangen ; welcke

d'een na d'ander uytquamen , als men een Vat met

Soetemslk onder haer hadgefteldiwant alfo begeerde

dc Knem-vruiav dat men doen fou j wij l foo wel de

O o 4 Beeittt
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Bfeten als de ifoniterlijcke bewegingen , die fe 't geheeb

Jacr door gevoeld had, haer vaftlijck deden gelo

ven, dat een Slang of eenige anderegroo/e worm ie

haer Ligchaem moeft zijn. Beyde defe Slangen

waren gefprickeld bont ; een El lang , en byni

foo dick als eens Kinds arm. Sy hadden de Vrugt

alle Voedfel ontrocken , foo dat aen 't arme Wigt

fchicr niet anders als Been en Huyd tellen Kas. De

Moeder hield het wacrlijck daer voor , dat defe

Slangen in haer waren voortgekomen uyteen5/«-

gen-Zted ; 't welcklè ontrent een Jaer voor deic

Baring , in den Ooglt ({ècrgrooten dorft hebbende;

uyteen friflche Bron onvoorfiens had ingedronc-

ken. Erafnti Frtncijci Stbauwbubnen drilter tbeil,

fit£. 80.

Indienmen al toegeefd , Jêyde de Heer ADEL-

AERT , dat uyt den Broey van giftige Dieren even

foodanige ll'ormcn in ons Ligchaem Jouden konnen

opwaflen, foo lieick nochtans niet, hoefulcksop

pnfcn Jongeling foute paften zijn. Dathy Slangen-

Eyeren onvoorfiens en buy ten weten fou ingedronc-

ken hebben, is niet waerfchijnlijck; wijl dcfelv;

van foodanig een grootte zij n, dat hy geen oogea

moert hebben gehad , irtdienfe van hem niet gefien,

pt geen gevoel, indienièongemercktvanhemin-

gedockt waren , wijl fulcks niet fbu konnen ge-

ichieden fonder befwaring van de Keel. Daerenbo-

ven hangen de Slangen-£>eren met een Huyd aen

elckander, t'faem gekoppeld gel ijck der Juffrouwen

Peercl-fnocren. Behalven dit hebben d' -4erd-/lan

gen (van hoedanig een Geflagt die vanden Jonge

ling was) haere Neften niet in 't Water, maerin

eenige onder- aerdfche Hooien , of in holle Boomen,

of in de Kloven der oude Mueren ; enleggender-

halvcn haere Eyeren in gcene Poelen; terwclcker

ooriacck defclyc oock met 't Water niet konnen in-

gedronckcn worden, 't Bygebragtc Voorbeeld van

~*nr,j. Trompen ruil: macr encklijck op de mening

deler Vrouw, ij hield het daer fW. Maer een ander

kin
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kan 't voor wat anders houden. De Slangen komen

«y t geen Zaed , maer uyt Eyeren voort j en derhal-

•ven fchijnd haer voorgeven ongelooflijck.

Datdei/<i«gfB-£jere»,antwoordede LEES-AERT , Antwoord

gelijck als aen een gelhoerd hangen , is waeragtig. °P d"o

,Maer dit verhinderd niet , dat'er niet een ofmeer ?tf«newc

fouden konnen los geraeckt zijn. Haere grootte is pinggn.

.oock foo groot niet, datfè niet onvoorfiens door een

dronck fouden konnen ingefwolgen Worden,

't Oog fiet dickmael foo nauw op alles niet , als men

grooten dorft heeft : En fchopn men in de Keel al

wat mogt voelen, men legd het op wat anders, en

jnendenckt'erniet meer om. Dat d' ^ierd-Slangen

hare Neften op d'Aerde hebben.is defgelijcks wacr.

Maer konnenfe oock niet wel by geval hun Eyen» D'Eycren

aen de kant eens Waters leggen , die dan naderhand ^et Acrdt '

daer in komen te vallen? Ja konnenfe niet wel van ko"nen

yemand daer in geworpen worden? Wie fal ons ver- ligtlijck in

ièeckeren , dat eenige *4erd-Slangen in de heete 't Water ge-

Somer niet wel eens te Water, of ten minften na "ken.

?t Water gacn fouden , om fig te verkoelen ? Im

mers Mela beveiligd dit. Defe uwe Tegenwerpingen

zij n even defelvc , welcke Dottor Sebi'yus bybrengd,

en daer uyt befluyt , dat derbahen of> defe wijlde

Slang niet in de Jongeling heeft konnen komen. Maer

ofie overtuygende gcnoegh zijn , Hel ick aen 't oor

deel van andere. Belangende 't Geval van ^4nna Slangen

Trontfers , men behoefd van hare mening geen Ge- k°men n!et

loofs-artijckel te maecken : Maer dat gh f fulckso»- E'™"^'

mogelijch oordeeld , om defe reden , dat de Slangen al- door Broc

he» uyt Eyenn fouden •voortkomen , is een dtvalingb. dingh ,

De Natucrkundige bcveftigen , dat niet alle Slangen

uyt Eyeren gehroed , maer oock eenige levendig voort-

gebr/tgt , ja oock dickmael verweckt jvorden encke-

lijck tiyt'tflofecnerSlang, wanneer't met Regen- Maer oock

water bevogtigd en in de Son gelegd word : Gelijck W andere

wy gefegd hebben in 't voorgedagte Slangen-Hol ° "

oock te gefchieden. 't Geen nu de warmte der Sou

hier ontrent doet , fou dat oock de natiurlijtte

Oo 'f wa,rmtt
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5 86 J" Groot Hiftorifcl,

«armtt der taermoeder in een Vrouw niet te weeg'

konnen brengen ? Dat de Slangen niet alleen uyt

fytren, macr oock uyt andere Stoffen- met'er daed

voortkomen , betuygen veclerley Voorbccldea

Cxro!us Stephani verhaeld Lib. 7. ^gricult. ctf. 7. by

den gemelden Erafmui Francifcin ibtd. pag. 8 3 . Dat-

men in de bieren der oude Wolven Slangen vind ; welc-

ke met'er tijd foo giftig worden, dat de gcdagte

Wolven daer van fterven moeten. Hy betuygd uyt

eygener ervarcntheyd , ta>ee foodanige Slangen in een

Wolft Nier te hebben gcfien , d'eene een voet, d'an-

dereeen duym lang. Pona, in fijne Natuerlijcke

Magia , en nevens hem andere Schrijvers , leeren ,

dattnen Slangen door Konfi kan maecken. Sou dan

de Natter niet konnen vérrigten 't geen de Konfl

vreet uyttewercken? Ondertuflchenwil ick niets

hier van vafi flellen. En ick beken , dat de voonkc-

mng van Slangen affulck een wijs in eens Menfcben Lig-

(baan byna ongelooflijck voor my is.

Nadien wy dan, feyde de Heer ADEL-AERT,

geen oordeel villen vellen, macr alleen ecnigeonfo

oedenckiKtenuyten, lbo hebben wy lang genoeg op

dit eerfle ftuck Uil geftaen. Laet ons dcrhalventot

het tweede komen , te weten , ofdefe Slang in de»

Jongfling foti konnen gcgroeyd ifju uyt eeltige giftige

Sttfinfijn Ligcbaem.

Ditbefluyt, antwoordedeLEEs-AERT, maeckt

den gedagten Profeffor Sebiyas ; fig grondende op

de Stelling van Galenus : Dat in de Menfchlijcke

Ligchamen van felfs een Vergif kan ontftaen.

Dit kan wel waeragtigh zijn , wierp de Heer

VROLYCK-AERT tegcns j maer evenwel volgd daer

uyt niet , dat uyt defe voorgewendede giftige

Stof levendige Dieren in 't Ligcbaem ibuden konncii

voortkomen.

Echter willen de Natuer-kundige, hernam LEES-

AERT, dat de Natuer , wanneedê in 't Menfch-

lijck Ligchaem boofe vtgtigheden vind , welckfcniet

iicrlistmn, of ter regter tijd syidrijvm kan, wel
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vreemde Gedierten daer uyt pleeg voort te brengen, Slangen en

na gelegentheyd van SioJ en l'laets. Dit fchijnd ™eddYeeIt£°

oock niet ongelooflijck noch Jeldfaem , wanner wy konnen ;n

aenmercken , dat uyt vette, verdorveneflijmag- onsont-

tigheden niet weynigh levendige Becftjens komen itacu

t' ontftaen ; en oock de Wormen in ons Ligchaem

daer door veroorfaeckt worden. Soo fietmen dat

Muyfen , Ratten, Vorfchen, Padden, Haegdif-

fen , Byen , Vliegen, Kevers, Vloyen, Luyfen °°°£bhoofe

endiergelijckongediert, eenige uyt hter eygen 2aed, a°nef ver

andere uyt de vervuyling eeniger dingen worden voort- vuylingh.

geplant. Uyt foodanige giftige Vogtigheden konden

iniflchien ontftaen zijn de Haegdijj'en en -Adderen in

ibo veele Menfchen , waer van deHeerVaooM-

AERT gefproocken heeft ; ten ware men , fonder

eenige natuerli^ckt Oorfaeckentefoecken, enckelijck

wou fcggen , dat het een byfondere(irafc,odsisge-

weeft. In 't Jaer 1666. heeft lig te ^hartres yet Seldfaem

vreemds toegedragen , waer van t verhael hier te ^ev»ltc.

i j c i TT i, Chanru m

pas koomd. Seeckere jonge Vrouw aldaer , van 't jïer jóöö.

hare Vrugt verloft zijnde , liet haren tcht-genoot

d'overvloedigheyd des Mclcks uythareBorften fuy-

gen. Defen , een goede Long hebbende , trock

geweldig fterck,en voelde eens yet anders als Melck

in fijnen Mond. Toekijfkende , bevond hy, dat AU-aereot

het eenig Dier was.'t welck figh tot ontrent de helft 'v°^>e

uyt de Tepel vertoonde. Hy haclde het met de hand ideyj^

voorts uyt, en wierd gewaer , dat het een Slang ge- slang

lijck fcheen ; ontrent vier Vingeren lang , enloo

dick als een middelmatige Syde-worm j roodagtig

van Verwe , en over 'tgeheele Lijf met kleyne

ringen beftreept.Op'tHoofd had het twee Hoornen, rjfdde Te'

fchijnende bynaalsKreeften-fcharen. Aengeroerd borftwierd

werdende, foo kromde het figgeweldig. De voe- gefogcn.

ten waren byna ontelbaer veel , doch evenwel ging

•het niet voorwaerts uyt , maer na de wijs der Slan

gen. Erafmi Ftancifci ficbatibuhnen dritttr theil fag.

:84. Dat dit Slang-gelijcke Dier in de Vrouw fou

zijn gekomen door een fltrcke inbtelding , gelijck

eenige
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eenige willen , fal niet ligtlijck geloofd werden.

Oock heb ick noyt gelefèn, dat eenige inbeelding ,

hoe fterck defelve oock zijn mogt , yet levendig: fou

hebben verweckt. En derhalven Ibu men ligter

konnen toeftaen , dat dit Dier daer voortgebragt is

uyt eenige boefevuylt Stuf: En dat fulcks oock plaets

heeft konnen hebben indengedagtenS/raf/j-^Krj-

fcben Jongeling.

Belangende de twee nu verhandelde wijfen,

fèyde de Heer VROOM-AERT , men magie voor

mogclijck laten dporgacn , infonderheyd de trveedi

vermoedlijcker als d'eerjie , elck alleen .genomen zijn

de ; en iniTchien by foinrnigenocli>»cfr'iw»«>«d-

lijcker , indien men llelde , dat delen Jongclingh

onvooriïcns ecnig Water mogt ingedroncken heb

ben, waer in of Slaxgen-broey ofSlangen-pulver ge-

racckt mogt zijn ; 'twelck eenige bequante gijtige

Stof en -vuyte vogti«beden in hem vindende , fïg ge-

fet heeft , en door de nainerlijckm>annte gebroed wer-

dende , tot een levendige SUng geworden is. Maer

ondcrtuflchcnduncktmy veel waerfchijnlijker, dat

dit Dier in hem gekomen is ofdoorTovcry , of

door Inkruyping.

't EetHe , of in o nJe orde '< derde , antwoordede

LF.F.S-AERT , werd van den geleerden ProfeffbrSebi-

SJ.A; tegen gegaen , en 't andere van den wel-gcoef-

fcnden Ertjmui Francifctn. Echter moet ick feggen,

dat ick geenj;e»oeg voldoende redenen by hacr fie. Be

langende 't der<le , dat defe Slait^h den Jongeling in

't Ligchteot fou konnen getoverd rijn , wilde Profeffor

niet toeftaen. Daer zijn , fcgd hy, wel getuygenii-

fèn voor handen , dat doorTovery ycmand vecler-

ley dingen in 't lijf zijngcbragt , als Hayr- Klom

pen , Nagels en Meden ; maer fulcks ibu meteen

Slang niet willenacngaen. Hoe fou, vervolgdhy,

ibo een grootcn • langen engiftigen Worm door

eenigc Hexsn-konll ccn Mcnfch in 't Lijfkonnen ge-

bragt werden , ibnder vcrjeeringb , of ibnder dat

IY fulcks gsivtttt rviftd Benevens dien voegd h/

dier



- Slangen,hoefe p r ^r- , ƒ komen „o

inee§MenfchüW0#»/ C(meel. konncn. J Op

daerby, is 't Godloos, ycder onbekende wercking

foo ftracks den Duyvel te willen toe mcctenigelijck

dan oock d'Ouders van dien Jongelinghfoodanige

gedagten noyt in den fin zijn gekomen j als die

buyten twijfel van dierielijekm ~4rgteatn werden af

gehouden door 't ChrifHijckgelooj ; 't welck de Vrome

leerd , dat de Godivrecfende onder de befcberming des

*sflderheogjieti •yjndat haergren qncted aenroerd , e. f. v. nen-

Maer feecker , in deie redenen kan mcnweynigh

reden fien. Dien duyfendKonflentttr, die wel andere

feldfame Handelingen aenrigt , fou hy niet oock een Aenwijfing.

Slang ia 'sMenfcbeti Ligchaan komen brengen ? Kan dat fulcks

hy fbnder befcbadi^ing en waenitming een Mes , foo ^e D"yvej

fnijdend, {oogantïchonlaiyzfaem, in een Ligchaem ^."grc^c"'ct

voeren, gelijckde Doflor'lelvertoeftaet.en fouhy hoefdteTal-

't dan niet konnen doen een buygfame 1','orm , glad , len.

en niet dickerzls'thegtvzneenMes? Behalvendit,

wie heeft hem verfeeckerd, dM de Slang, doefein

'tLichaem des Jongelings quam , foo groot is ge-

weeft als doefe daer uytging ? Kanfe in den geruy-

men tijd , diefcinhemgeweefüs , niet meer als de

helft yfjn toegenomen 5 inibnderheyd wijlfe onderhoit-

den tvierd met eene haer foo aengenameenvoedfame

Spijs , als de Melck is; en nu aldus te groot geworden gen door

zijnde , foo datfe geen genoegfamc ruymtemeer Tovery

vond , ter dier oorfaeck een uytgangh heeft ge-

fbgtFSie daer dan d'otimogelijckóeyd wegh genomea.

Sïjne tweede Reden is van noch minder gewigt. Wy

bekennen , dat elcke onbekende Werckir.% niet terftond In. t(5'('e.r"

de boofe Geeft mag toegefchreven worden. Immers ftri?^1"0*

dit gevoelen is foo verr' van rny , dat ick dickmael

intwijffcl ftae , of ick hem fomtijds ontrent fom-

mige dingen niet wel te weynig mogt toemeeten.

Maer dan oock vvccten wy , dat veelcrley onbekende

Werckinfen v.w hem gefMeden , ichoonfe oock wel Tegensde

anders hare natuerlijcke Oorfcecken konrten hebbeo , jS*'ac.1"§h

doch niet e-ven opdedietvij; gelijk hy dcfclve werckt hÓoAïc""

door Godlijcke toelating. Pe Froame liuen onder de OVefde

befthitming d(s *4ld»kngjenMttt wat gevolg is dit: vrome i

PK»



In vclckc

dcGodfalige

bcltcndigh

blijven,

Onacnge-

ficn hy

haer , tot

Ii.icrcu

beften ,

Somtijds

met aenigh

lwaer kriiys

Door mid

del van de
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boofe Men-

(ctien komd

te betbcc-

ken.

IV. Vierde

en laetfte

inanier,

Opwelckc

Dienvolgens kun haer niet quaeds i» 't 'Lijfgetoverd

vordtn. Woeden de Duyvelen en hare Wercktuygen

niet hevig genoeg tegens de Godfalige.foo dat dick-

mael hare kragt haef begeeft.en hare Ziele in 'tbin-

nenfte van haer befwijkt , fchoonfe btflendig/int»

onder Je bewaring des ^Imagtigett ? Heeft God toege

laten dat de Slang in defen jongeling is gekomen

door andere oorfaecken , waerom oock niet door deje ?

De quael is immers defel-ve quael ge weeft. Meend de

Profeffor, dat Tovery alleen de boofe kan befchadigen,

foo is hy verr'verdwaeld.Doordiergelijcke Befoec-

kingen tugtigd de Heerc oock wel d'aldemroemfle ;

wijlfe oock hare fanden hebben. Hy fend haer wel

een febarfe Doorn in 't Vlee/ch , een Engel Satanas,

om haer met vuyften te /lacn , op datfefig niet ver

heffen fouden. fa even dan betoond oock God.dat de

Vrome byfonderlijck infijne bewaring \ijn , als hy haer

door huys en ellende afhoud, van 't qttaed* , waer in fy

door goede dagen feer ligt konden komen te vallen ;

of aenfet in 'tgoede. omhemyverigertefocckcn;

heyligende alfoo '/ lijden des Ligchaems\ aen btn

Zielen , zijnde 'tvoornaemfte deel der Cedlijckt

hoede , en 'tbyfonderfte oogmerck , op dat alfoo

beyde Ziel en Ligcbaem behouden bleven in den dagh

der openbaering Jeju Chrifti. De gedagten van d'Ou

ders defes Jongelings zijn geen regel van onfc ge

dagten. En 'tChriftlijck Geloof verbied ons niet, te

mogen gevoelen dat de Duyvel , door Godlijcke

toelating, yet diergelijcks felfsaen d'aldervroomfte

fou konnen doen.Evenwel ftel ick daerom niet vaft,

dat defeSlang door bedrijf van de boofe Geeft in den

Jongeling fou moeten gebragt zijn, wijl 't op een

andere wijt tiatHerlijck lou konnen toegegaen heb

ben.

Dit bygebragte, fèyde de Heer ADEL- AERT, vol

doet my genoegfaem. Maer laet ons nu komen tot

de laetfle n>ijs , of deje Slang niet in fijn ligcbaemfo»

konnen gekomen i(ijndoor Inkrityfingh.

Wijlmen, antwoordede LEES- AERT, vcrfchey-

dene



dene Voorbeelden hier van vind , fookan men niet de Slang in

ontkennen , dat fulcks fou konnen gefchied zijn. des jonge-

Hippticrates verhaeld in fine ferè Libn f. Efident dat ^^ff^

feecker Jongeling, door ïlerc:ken Wijn gantfch konnen ge-

droncken geworden zijnde, en alfoo in een Hut op komen

fijnen rugg' in een vafte ilaep leggende , 't ongeluck zijn i

ovcrquatn , dat een Slang , *trgn genoemd , hem

door de Mond in de Keel is gekropen. Mi~,aldus be-

fchrijft uyt folaterrano , memorabil. centur. 8. «fbor.-fe weten,

76 dat een BoerindenHoy-oogft met een gtoftndt door In-

tnond flapende, een Bidder door den felven in fijn kruyping.

Ligchaem hoof. Gefntrus verhaeld oock noch een ^"J^f6

ander diergelijck geval. Hier tegens werd. inge-den(jiet

bragt : Dat den Straetsbifrgfchfn Jongeling de Slang v»u.

noyt ƒ»« ftgt door den hals fou hebben konnen fluy-

pen, of hy fou 'tgeamer zijn geworden, en daer

over ontvaeckt hebben. Dat de Jongman ,, vanwek

ken Hiffacr/ttts gewag maeckt, den ingang van deDej-ewj.$

Slang wel haeft gevoelde; fchielijck daer over ont- wcr(j yan

waccktc , fchoon de flaep hem wel hard gebonden fommige

hield ; met de tanden klapperde , met de handen weerfprooc.

na degorge! greep; figonftuymiggintfch enher-ken>

waerts wierp, en hevige qualen leed , totdateynd-

lijck dit beetje hem deed verfticken. Datden>fg«»

waer door de Slang fou moeten wandelen , feerwj»

zijn , ten deelen oock gekromd , en boven maten Ten opfight

gevoellijcl^. Dat derhalven defe Inkruyping in den des Straets-

Straetsburgfchen Jongeling door de Nw , of door ^1^-^"

d'ooren, of door de Mond niet te vermoeden ftaet. ' ° " "

Erafmi Francifci Schaubuhnen dritter theil fag. 74-

Maer defe Tegenwerpingen behoeven geen antwoord

t'ontbreecken. De Jongeling, daer Hiffocrates van

fpreeckt, is den Ingang van de Slang wel haeft ge- Dcfvrack-

waergeworden, en oock daer over verftickt. Maer heydharet

daer uyt volgd niet , dat het met een ander even al-

foo moeft gaen. Wy lefen van een Perfoon , die

dickmael in een Bol Bier een Pekelharing gemack-

Jijck had ingefwolgen, fonder eenige 'verhinde

ring of bcnauwdhey4 te gevoelen , terwijl dien

broek



En ge

toond , op

boedanigh

een nunici

Dcfc In.
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worden.

i>c Keel is

füO cngh

niet , dat'er

niet een

buygfame

-Slang door

fju kennen,

broek doorging. Maer eyndlijck evenwel , als hy

defe fijne konit noch eens wou toonen, bleef de

Haring in de Keel fitten, en deed hem ellendigh

verfticken. Delehefaeck\nmfomti}dsfeer ligt, op

een andere tijd oefivaerlijck. toegacn. Veele zij a een

groote Warm gemackelijck uyt de Keel quijt gewor

den; andere zijn aen een kleyrier geworgd. Gaet dit

foo verfchillende in den uyigangh, waerom foit

't oock niet konnen verlchillen in den ingang?

Daerenboven , kan defè Slang ten tijde der Inkruy-

fing niet wel kteyn geweeft, en doordelangheyd

destijds j gelijcköockdoor degcdagtebehaeglijcke

en voedfame Mtlck-jpijs , dus groot geworden zijn ?

Noch verder, wiekanfeggcn , dat deien Jongeling

by ifIttkruyping geen groote benautrdheyd heeft ge

voeld , met een mercklijcke verftopping des adems ?

Kan dit niet wel waeragtig , doch oock de Slangh >

vaerdig doorgeglipt zijn, ibnderdathy vanlijnert

flaep wacker wierd ; of ontwaeckende , kan hy

't niet gehouden hebben voor een befivaerdett Droom ?

Want wie fou op d'inkruyping van een SUng dencken ?

Gebeurd het niet dickmael, dat ons daodlijcke bangig-

bedcn in onlen Slaep overvallen , foo dat wy fchij nen

verwurgd te worden ; en ontwaeckende , vand'uyt-

^eftane benauwdheyd allerwegen nat van fwcet

zijn; doch daedlijck verblijden wy ons weer, om

dat wy ons verloft bevinden , en gedencken niet

meer aen 't geen voorby is. Kan fulcks niet oock

defen Jongelingh zijn bejegend geweeft. Dat de

Slang door de Neus of d' ooren fou ingekropen heb

ben , ftaet niet te geloven. Maer de Keel is wel ge

woon, wat benauwdheyd uyt te ftaen,infonderhcyd

in den flaep j en derhalven werd daer op , als men

wacker werd , fulck een nauwen agt niet genomen.

Dien weg is foo eng niet , noch i'oo krom omlopende ,

dat'er geen gladde buyglame Slang door fou konnen

infcliieten. Dit Dier had maer de dicktt van een

ttitym, doe 't nu op fijngraotflc was geworden. Hier

tegens heeftmen één Man gekend , die, foodicfc-
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mael als hy wou , in een dronck Bier een Ey door-

fcelgde. 't Geen d'eene tijd nau&lijcks metvoordage

en Meyd kan gcdaen worden , gefchied op een an

dere tijdt gantfch ligtlijck by geval : En alibo oock

kon dele Slang wel ten eerften den regten weg gevon

den hebben, en in een oogenblicktijds binnen ge-

flopen zij n , fonder den Jongelingh veel ongemack

ofbenauwdheyd te veroorfaecken ; immersfonder

hemteverfticken. Dat de Slangen wel gewoon zijn zijn wei ge_

de MenfchenindenHalstekruypen, fou met veelerley woon , de

Schrijvers konnen beveftighd worden. De Heer Menfchcn

Ztilerus verhaeld uyt Olaus Magnus , dat de Moeders ln dcn Hals

in de tloorJfche Landen ontrent de Hoy en Ooghft- e ' ' ' " ' "

maend gewoon waeren , haere Kinderen met figh

in 't Veld te neemen , en in de V/iegen aen de Boo-

hien te binden, om verfèeckerd te rnoogen fijn voor

de Slangen en andere fchaedJijcke Woimen , welcke

met groóte meenightc<n deefe Landen gevonden T00 j "l"

worden. Want nien Heeft noch in goede geheuge- v^lnade

nis , dat deft Slangen de Kinderen , op d'\JerHefla- Noordlche

fende , in de Keel \ijngekroofen, foo darmen maer Landen:

alleen even de Staertbuyten de Mond kon fien , by

welcke men haer feer befwaerlijck weer heeft kon

nen uyttrecken. Als dit gefchied , lbo wrijven de

Moeders de Slange-ftaert met een warmen fagten Dacrdcle

«foeck , dienfe voorfigtig om den felven flaen , tot ^'"„[Je

dat de Slang fig weer te rügg' begeeft uyt den hals Kinderen

des flapenden Kinds. Waerop fy dan'tlèlvemden in den Hals

Mond geven een weynig Theriac (welck Tegengif fluypen.

fy van vreemde Koop- lieden handelen , en geduerig

gereed hebben) op dat het fenijn , 't welck de Slang

miffchien nagelaten had , ftracks van de Keel en

't Hert rriogt werden gebr.igt. Ztileri Sendfchreiberi

ander theil fag. 408. Kan nu een Slang figfoolang

onthouden in de Keel ven een kleyn flafend ICj'»<i,fonder

't felve te verfticken , ja fonder dat het daer van ont-

wacckt , waerom Ibule dan niet gantfchlijck kon-

hen di-ingen door de gorgel van een Jongeling , die1

dien weg veel ruymer heeft? Aldus dan hebben wy Korte her-

P p kort-
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*-nsh' Groot HiflorifcJ,

kortlijck verhandeld de vitrJerley roijfcn , op vvclcke

de mecrgcdagte S/«fig fou konnen gekomen zij n in

'tLigchaem des Straetsburgfcben Jengmans : Waer

van ick wel de tvte eerfie niet voor gantfch onmogt-

lijck derf verwerpen , maer echter meen , datrexe

der twee Uetfiede waerfchijnlijckftc is, te weten ,'

ofdoorTovcry, of door Jnkruyfing. .

Evenwel , feyde de Heer ADEL- AERT , fou men

een van d'eerfte wijfcn , of welbcyde tegelijck,

immers foo gereed mogen befluytenuyt de woor

den van 't Verhael , te weeten : Dat lbo haeft hy

(de Soon des Koorn*meefters) fijne Kindsheyd had

afgelegt , hy allenxen begon te verfwacken , en

veelerley quade Toevallen moeft uytftaen. De tijd

fijner Jongelingfchap bereyckt hebbende , wierd

het wat beter met hem , en hy begon weer eenig.

fins tot fijne kragten te komen ; tot in 't fèventhien-

de Jaer fijns Ouderdoms, wanneer hy weeraenving

te klagen over fijne Ligchaems-fwackheyd , c. f. v.

Hier uyt fchijnd te blijcken t dat dit Kind veele hooft

Vergiftigde Vegtigheitn in fig heeft gehad , waer

uyt'dan naderhand dcfe Sltng in hem gegroeyd is.

't Wclck te ligter fbu konnen gefchied hebben ,

indien hy onvoorfiens eenig Slangtn^broty of Pulver

had ingcdroncken.

Defe fwackheyd , antwoordedeLEEs-AERT, na

d'eerfte Kindfchc Jaren, geertwel te kennen, dat'er

een qunediurdigheyd in 't Ligchaem isgeweeft ; maer

daer uyt volgd niet , datuyt defelve de Slutigjou ge-

graeyd zi]a , fchoon'er pock by gekomen waer '/ in-

drincken van ecnigen Slangcn-bToty. Daer is een bt-

ttrfchapïuffchtn beyde gekomen ; welckegeduert

heeft tot op fijn feventhiende Jaer. Soo is 'er dan

voor dien tijd de Slang nietgeweeft ; anders moe-

ften'er de Toevallen oock geweeft zijn. Dat nu defc

Slang , na een geruyme tuffchen- tijdfche betcringh

fou ontftaen zijn uyt d'alreeds foo feer veffwacktc

ioofe vogtigkeden , fchijnd foo gelooflijck niet , als

wel , dat defe Jongeling , noch eenige giftige



quaedaerdigheden by hem hebbende, ehsrgensin -

'tVeld of ander wegen met een openeMondin een Ohijnlijcit-

diepe flaep gevallen zijnde , door fijnen adem de ftetezijö.

Slang na fig gelockt heeft : Welcke in. foodanige

bonje vuiligheden behagen vindende , daer na toe,

en alibo gefwind in de Keel gefchooten niagh

'tZ,y hier mee toegegaen foo 't wil , vielVRo- Met een o-

LYCK-AERT hier in ; immersis 'tnietgoedt, met penemond

een openemond ttflapen, alhoewel fulcks gemeen- leflaPtuJ

lijek mijne gewoonte is ; en derhalven fou ick my

in mijne Nagt-ruft liever gefloottnelippen weiifchen.

Want indien fig een Sltnge door de Keel in ons Lig-

chaem kan dringen , hoe veel ligter (bu 'teenigh .

ander kleynerOngediert konnen doen?

De flaep met een geopende mond, hernam LEES- isweige-

AKRT, is we\gefonder, a\smetecnge(lootene, wijl fond, maat

dequadeDampen daer door dies tegereederuytvlie- oDck ^e-

gen ; maer oock niet Condergevacr van eenigc booie vacill)clt-

inkruyping of inhtling. Uyt veele Schrijvers is ge-

•noegfaem bekend , dat eenige foodanig-flapende

Lieden Scorpioenen, Hacgdiflchen, Spinnen , Mug

gen en andere Ongedierten in 'ttijf hebben gekre

gen. Marcellus Donatits , lih.^.Hiftor. Mirdbil cup.

il. maeckt gewag vandesK.eyferC,m>/«Proviant-

meeftcrs Soon, wekken een groote Vliet, doord'o- tot i n de

pent mand tot in deholligheydder W«gvloogh ; al- hpent

waerfe hem, een geheele uyr lang {eer hevige der Maegh

fnterlen veroorfaeckte ; vermits dit Diertje figh

gantfch onruftig bevond in loo een ongewoone ge

vanckenis. Eyndlijck is de volgende dag, tot geen fmcttcn.

kleyne verwondering , defe Vlieg in 't Water-

inaecken hem afgegaen.

Macr , feyde de Heer ADEL-AERT i ghy hebt ... ,

flus gefegd , dat '/ Vletfcb <fcrS/<.^f»deMenfchen *," „

•verlofi van 'tontfangene Fergif , en 'tfelve na ligh werden

heemd. 'k Wou wel eenigh verder berigt hier van

hooren.

Dat> antwoordede

Pp J; heer-
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xSlangenvlcefch /"• . J"f'fl 'f JtotArt-

jyOfccrdienftigh ^JYOOt fj. IjTOrlJ C/.'"zcnycri.

hcerlijcke ^rtynycn tegen veelerley Kranckheden

werden toegerigt , en infonderheyd tegens den

Slangen-beet i'elvei1 , is genoeg bekend. Onderde

toebereyding des Theriacks is 'i SUngerrvtrefch altijd

de grond en 't voornaemfte Hoofd-deel Indien ye-

mand van een Slang gebeeten is , en dat het Vergif

alreeds al d'Aderen heeft doordrongen , foo fal hy

t'cenejmel daer van bevrijd worden , wanneer men

hem Slangen- vleefcb t'eeten geeft. Want (gelijck

een geleerd Man uytervarentheydfeyd) 'tgedagte

Vergij fal terllond lijn vreemd Onderwerp verlaten;

door een natuerliicke treek weer tot fi]n eygen vlee/di

keercn, en 't fclve aenhangen, als zijnde fijn»-

dentlijck onderwerp : Gelijck dan in tegendeel ai de

Menfchlijcke Leden tegens dit Vergif, als haren ge-

tneenen vyand, t'famen fweeren, en gefomentlijck

figh bcmocyen , om 'tfelvemet den gijtigen Kletaf

uyt te drijven. Maer 'k wil u hieroock niet fohder

Voorbeeld laten. De vermaerde Kinherus (by Eraf-

tnus Francifcus Schaububnen dritter theil pa^. iy.) ver-

haeld j dat hy binnen Erjfurt een Quacklalver heeft

gefien , die door een Slangen-beet in vertwijffèld

Levens-gevaerwas gevallen. Alle gebruyckte Te

gengiften wilden niets by hem verrigten. Derhal

ven at hy ten lactften 't Vleefch van.de Slang (of Bid

der) die hem gebeeten had ; waer door hy dan oock

fijn leven heeft gered. By Fungciang id China vind-

men feecker flag van Peck-frrane Slangen, welcke

tegens veelerley Sieckten werden gcbruj'ckt. On

trent de Stad Xanytng, in'tGeweft Honaa , zijn

Slangen met eeTi gcpleckte Huyd. Defe in Wijn ge

legd , en dacr r.a dien Wijn gedroncken, houden

de Cbinefcbe Genees-meefters voor een gantfch ge

wis hulpmiddel tegens Beroertheyd , ot Lainmig-

heyd der Leden. L. V', icfch oude nieunrs der ontdeckte

tPereldpag.yjfy. In 't Landfchap Cardjant , nabuerig

aen China, zijn geweldig groote Slangen, fommig:

wel 1 6 fchreden larg en i o /'pannen dick- De Hoofden

zijn fèer groot i end'oogenAktvrceErfodcit,



en Keel is foo wijd , datfe een geheel Menfch konnen

jnllocken. Sy verfijnden Beyrcn , Leeuwen en

diergelijcke Dieren. Wanneer een defer Slangen van wekkers

de Jagers door lift gevangen, dqodelijck gewond , Gal uytne»

doch noch niet gantfch doodt is , foo nemenfe de ™"':s,|°.

Ga/daeruit, en verkoopen dcfelve vooreen groot den ^eet

deel gelds. Want foo ymand van een dollen Hond^ndolle

gebeelen is , en maer een penning {\vaerte van defe Hondcq.

Gal inneemd, foo werd hy terftond génefen. Een

Vrouw in Kinds-nooden fittende , en maer een

weynig hier yan indrinckende , fal terftond yer-

Joflèn. 't Is oock een heerlijck middel tegens de

Bloed- vloed. M. Taulus VeneiusRejfennadeMorgett-

landen, Eoeckz.caf. qo.fol. 73. . . r. ,

Wonderlijck is 't, feyde de Heer ADEL-AERT,

dat de Menfch, door 't eeten vsn Slangen of

~4dderen-Flee/ch , niet noch veel meer vergifiigbd

werd. ' • .

De Vergiftigde, hernam LEES-AÏRT, isdit Vleelch of oock

niet alleen gantfch onfcbaedlijck , maer felfs oock Addercnr

feenemael betlfam. Billjjck mag dit gereeckend vlecfch, ge

worden onder de Wonderen der Kamer; welcke de§"enz')Q"

vergiftige Dieren 't vergif heeft gefchoncken tot

een fonderling goed , foo wel tot basre befcbermingh rj;et meer

tegens andere Beeften , als tot reyniging van ^erde vergiftigd ,

en Lugt. Ter wekker oorfaeck d'uytfuygingh des maer in te-

Vergifs haer foo natuerlijckfchijnd, datfe fonder

defelve niet fouden konnen leven. Even hierom

trecken de Slangin , dooreen Natuerlijcke begserte

in fig alles wat d'aerde vergiftigt, en de Menfchcn

aenfteeckende of befmcttende heeft, als in een Nrt-

merlijcke Sack des Vetgift. i wegens d'overeenkoming

van hare Natiter met foodanige vergiftige dingiu. Dit

is ligtlijck door de Prpef tebeyeftigen.'iMen beneem E slan„i,

-een SUng haer Vergif, endoedandefclvei.neenigc haer verg°j.

vergiftigde Aërde. Na een korte tijd haelmen hier benomen,

daer weer uyt , en men fal haer gantfch vol vinden en dan in

van 't op nieuws ingefoogene fenijn. Op defelve een g^/

. wijs vcrfeeckerd onsd'ervarenheyd, dat een inde ^dee^i

P f J Soa men
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reet vol &on gidrocgdeTttdop een Tefl-Swetrgclegt, 't Ver

gif terftond uyt trcckt.en deSiecke van fijne kranck-

heyd vcrloft j wijl aen d'eene zijde 't Ligchaem van

de Pad d'aenfteeckcnde boofe Vogtigbeden des

lenge- Menfchen na figh treckt , alsnaeene voor haerbe-

droogdePad quanieplaetsjenaend'anderezijdede Menfchlijckc

treckr'tTer- f4ltuer haer beft doet , om defelve uyt te drijven.

p'cfl^Sweer . Want gelijck men veeltijds dit Ongediert in de

Graven vind, voortgekomen uyt de vcrvuylingh

der Menfchlijcke Ljjcken ; alfoo oock tragtenfc ,

. dooreen natuerlijcke drift, nadcin't Mcnfchlijck

Cehjch Ligchaem vervuyldeengirtigevogtjghedenj-.wijlfe

heydV<>c-n u^£ diergelijcke dingen haren oorfprong hebben.

Icctd heeft, irafmi frtncijci Schaublihnen dritter theil fag. ao.

En dit dan is d'oorfaeck , dat het Slangenvleejcb, van

. een vergiftigde gegeten , 't vergifuyt den felvcn na

fig treckt. Ja oock de geene , welcke niet vergiftigd

zijn , konnen Slanff'u-vlttfch eeten fonder nadeel

van hare gefbndheyd.

'tvlcefch SoodanighcenMaeltijd.feydeVROLYCK-AERT,

van Slangen wilickden W»erdgeerne fchencken. Defe Ccmpoft

luft my niet , hoe hecrlijck men delèlve oock mogt

toebcreyd hebben. Pie wil , mag'er lig vrolijck

mee maecken.

Byver- Nochtans, vervolgde LEES-AÈRT , noemen He-

VoU-kerën ^otxs, Himits, Soltmts en andere Schrijvers veeler-

gcgctcn. ley Volckeren , welcke figh met Slatigtn-vltefch ple

gen te verladigen. AlsdeM«ic<»f»haer Feeft ~4tn-

tnalqualiyli plegen te rycren , 't welck op yeder

aenvangh van 't negende» of na verloop van aght

.Als , yan Jaren pleegh te gelchicden , foo quamen te voor

de nrau- fchijn d'Inditnen , genoemd Macatecas , endeden

wnTe' ° eenen Dans i by wekken fy» tot betooningh van

*ttxit*nm. haerc dappere koenheyd , levendige Vorflcben en

SluHgtn allcnxen verflonden , en daer na van al

d'aenfchouwersbefchonken wierden met cicflijcke

Doeckjens van Boom-wol , ten loon van foo een.

ridderlijcke daed , voorhaer'oogenbegacn. Ertfmi

Stuetiffitgel fil, j c^8. J»

necii '
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noch hedenfdaegs werden de Slungen ia Brarfl gt- ^

gteten. De Wilde in America vangen Haegdifai ,

van een Afchgrauwe Verwe , en gefprickeld gelijck

onfe kleyne. Defe zijn vier of vijf voeten lang, ta-

melijck. dick , en verfchricklijck om aen te fien. Sy

• onthouden fig in Poelen en vlietende Wateren , ge- Zijnde een

lijck by ons de Kirckvorflchen. Als men haer af- ^dVec-"

ftroopt , en 't Ingewand daer uyt doet , foo is 'teen j,et beetje j

feer hcerlijck eert» , ' en ick weet niet ({egt de Schrij

ver) dat ick in dit gantfche Land ee»ig /ecfcr keetje

heb geproefd , 't welck mv'beter fmaeckte. Wantfy

hebben wit Vleefch, gelijck by ons de Kapoenen,

foo delicaet en lieflijck , dat'ernietsby te vergelijc- Dcfgelijckf

ken «lag zijn. In 't eerft had ick'er eenafgrijfen |re^ote Pa<'*

van : Maer defe Koft eens gefmaeckt hebbende, e '

foo gafick deHiegdiflèn den prijs boven alle andere

Gedierten. Sy hebben oock feer grootc Padden ,

welcke d'Inwooners eeten fondcr eenige uytne-

ming. Delgelijcksnuttigenfe grootc Slangen , foo En ^eet

dick als een Arm en byna vijf voeten lang. Sy |J°otcSln"

Zijn fwart en rood door malkander gefprickeld. De

Wilde brengen haer na huys , en werpenfe hare

Vrouwen of Kinderen toe ; diefe met de handen

acngrijpen, endaermeêfpeelen. Defè feer grootc

Slangen fnijdenfeinftucken, bereydenfe en eeten»

fe ; doch hebben gantfch geen fmaeck. Lerii Schift

fahrt nachtiraftlienfol.ifj.

Mygedenckt, vieldeHeer ADEL- AERT hierin, >tsre!vej

in uwOude en NiMtfe tijds Wonder-Toonecl dit volge'n- |"cck [„•/„.

de gelefen te hebben : Als Chrifiopboms Columbm dere <Mar-

ontrent den uytgang der vijfthiendeEeuwaende^ex/a»^'»,

zijde van Cubt heenen voer , en eyndlijck aen Land en 'n

trad , wierd hy fomtnige Viffchersgewaer, welcke ea'

eenige Viflchen brieden. By haer komende , vlo-

dsfewcg na de Gebergten , om te beloeren , wat

de Sfaenjaerden doen fouden i diedegebradeneVifr

fchen terftond op-aten , maer de Slangen , welcke

daer onder waren , wegwierpen. Hiernagavenfe

de gevlugtede door teeckenen te kennen , datfe

Pq 4 toor
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voorhaer niet bevrfrefd behoefden te zijn. Waerop

dat eenen der felver by haer quam , en , onder

meer andere redenen,tot haerfeyde : Sy waren Vif-

fchers , derwaerts gekomen door bevel haers Ko-

nings , om Vifch te vangen en te bereyden , wijl

hy voor ccnen anderen Koning een heerlijckQaft-

mael wou doenaenrigten. Hy voegde daerby : Dat

hy feer verblijd was , vermits fe de Slangen niet had

den gegeten, nadien defêlve den Koningk fouden

diepen tot een boven maten treflijckeen welfmaec-

kende Spijs. Defe Slangen-eeting gefchied defgelijcks

veclvoudigh in de Morgenlanden en ^f/r/C4. Maer

dit mogen miflchien van die geweldiggnoteSlangtr.

£°Cu I'll'k z'Jn van welcke M. Tavius Yenetus fpreeckt ^ datit

geen Vergif hebben , maer alleen door hare op/lac-

kery en onguere tanden beyde Menfchen en Heeften in

gevaer ftellen. Ter deler oorfaeckkonnen d'India

nen haer Vleefch fbnder eenig nadeel genieten ; jae

oock veelerley boofe fieckten daer mee genefen.

Doch onfe kleyne Slangen in, Europa voeren een al

te doodlijck gif by haer : En derhalven fou ick vre-

fen , indien ick daer van at 'fonder vergiftigd te

zijn , en alfoo door dringende nood) dat ick

wel hacft vergiftighd worden , en de dood in 't Lijf

eetenfou.

Men behoefd flgh , antwoordede VROLYCK-

AERT , niet in te beelden , dat foodanige graait

Slangen in bcyde d' In&ien gantfch fbnder vergifzijn i

fchoon wel te geloven (taet , datfe minder fcmj*

hebben als de kleyne. Waerenfe gantfch reyn daer

van , foo foude men met haer Vleefcb en Gal bc-

fwaerlijck Gif en giftige Sieckten konnen verdrij

ven , gelijck nochtans Taulus Venetus beright van

de groote Stungen in Carajam. Oock fullen d'^fmeri-

canen de Hoofden der gevleugeld e Slangen niet nutti

gen, maer defe! ve wegwerpen. Een bewijs, datiê

defelve voor vergiftig houden.

Maer al toegegeven zijnde , feyde LEES-AERT

hier op , dat defe groote en gevleugelde Slangen geen

V«rïif

P ^mtr'i'

canen eetcn

gantfch gif-



Vergifby fig mogten hebben , foo is echter onloog- tige s!;»q..

chenbaer , dat d'^imericaenjche Monden figh oock gen.

niet onthouden van giftige Slangen t'eeten. De fbo

genoemde Klapper-Slangen in Guinea en -Jmerica,

welcke vijf voeten lang, en foo dick als een Menfch

zijn , bijten en fteecken doodlijck ; alhoewel de

fteeck de Menfchen noch {nelier van 't Leven be- Klapper-

roofd , als de beet. Niettemin eeten die van Guinea, slangen in

' 'tVleefch van ditafgrijflijck Gedierte veel liever als ""'»«" ge-

Hoener-vleefch ; en'tfouoock, nahaer voorge- ëeetcn<

yen , veel beeter fmaecken. Defgelijcks betuygd

Caleriiis , dat d' Agypteniters de Slangen en andere

giftige Dieren fonder eenige fchade hebben gege

ten. En ^Idravandus verfeeckerd ons , dat d' Oude Slangen, na

fïg hebben verfadigd met gebradene en ingefoutene behooren

Adders, cvengelijckmetandere Viflchen : Bewe- ^ffje^oa,

rende daer door, dat Slangen- vleefch, nabehooren ncnvrye-

toegeregt zijnde, fig feeckerlijcklaet eeten, fonder lijckgege-

eenige verkorting der gefondheyd. ^ihenxus fette- tc« woidcn.

de by fijne voortreflijcke Maeltijd Slangen opdea

Difch , toegerigt gelijck andere Viffchen. Maer

wat behoeven wy fbo verr' te gaen ? Nochhedenf- DVM«*«I-

daegs is 't tedere Italiaenfche Vrouw-voitk feer bc-/ifc«vrou-

geerïg na Slangen en Adde"ren Vleefch ; eetende wen «ten

'tfelvefeerdickmael , doch niet foofcer uyt luften nochhe-

leckerny , als wel om defetwceinfigten : Eerft , 5fanden

om daer door haer klveneenlangLeven te veroor- Adderen,

faecken j en daer na , om hare Schoonheydtever-

meerderen» ofde vervallene te herftellen. £. Eran'

tifci Schauhuhnen dritter theil p<t£. 16. Gelijck dan Om fchoon

Dioftoridts getuygd , dat fommige , welcke vanxlit tc " ordcn •

Vleefch plegen t'eeten , in feer goede gefond- lanhte

heyd een langen tijd hebben geleefd. Oock ver-

haeld Plinius , dat 'tVoIck , woonende aen den

Bergh ^ithes , fig van Slangeu-vtecffb pleeg te gene

ren , en ter dier oorfeck een hoogen Ouderdom

van over de honderd Jaren bereyckteden. My ge- voorbeeld

dencktby feeckere Schrijvers , wiens naem my nu "r"

qiet voorkoomd , gelefen te hebben van eene met

Pp ƒ namen
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oaineaujtgedrudcte Gravin in italien , welcke ('t is

nock niet lang geleden) een byfonder Man daer toe

hield , om adderen te vangen ; die fe geduerig

at , om fchoon te mogen zijn ; gelijckfe dan oock in

defe Ligchaemlijcke Gaef feer uytfteeciend was.

Evenwel moet men onderfchcyd maecken. De

Slan^h van de Latijnen ^ffit, en vanfommigein

onfe Tael Vyer- Slangen genoemd , is door hacr

garïtfche Ligchaem giftigh ; enderhalven t' cene-

mael onbequaem om gegeeten te mogen worden.

Van d'andere Slangen moetmen wegh werpen

't Hoofd, de Staert en 't Ingewand, waermfy(na

't gemeen gevoelen) gemeenlijck haer vergif heb

ben , als in eene van deNatuerdaertoebeftcmde

plaets ; foo dat 't overige Vleefch van 't fenijnvry

löu zijn. Verders moetmen defèlve op een ibnder-

Hngen wijstoebereyden. Benige willen, datmen de

Slangen op Dilkruyd leggen ; daer mee koocken ; en

dan tot het Vlecfch van thiengelijck-aerdige defer

Dieren twee lootKruymen van Roggenbrood doen

fal Andere fchrijvcn defe orde voor : Men fal ne

men een nieuwe Aerde Pot , en de Slangen daer in

doen (na datmen Hoofd , Staert en Ingewand wég-

geworpen , oock 't Vel afgeftroopt , en 't Vleefch

in een andere Pot, onder d'aenfteeckingh van veel

Houts , wel jn Wijn en Oly doen koocken heeft)

daer by doende Souten geftotene Vijgen , nevens

een taemlijcke veelheyd van Honig. Voorts falmen

dien Pot , wel toegedeckt zijnde , eengeruyme

tijd langh in een Oven te braden fttten. Daer na

falmen alles tot Stof ftampcn ; en dan 't felve nader

hand tot andere Spijfen gebruyckende , foo fou

't feér dienftig en welfmaeckend werden bevonden,

l'etri Meffiteverfcheydene Leffen derde Boeck, ftg.^o'j.

Defe Kontpofl fou leer heelfaem zijn voor de Senu-

wen , voor 't Gefight , en een groote Eetens -luit

verwecken.

Voor mijn deel, lëydeVnoLYCK-AERT, noch

de liefde tot een lang leven , noch de begeerte na

fchooa-



Jchoonheyd fal my oyt foo verr' brengen , dat ick het voor ons

foodanige Koocketten voor my fal laten bcreyden. f""0an"wiiic.

Slangen-vleefch voor Spijs te gebruycken is my baet- ke Spijs.

lijckenafjchaim'lijck. Echter fou ick , als 't de mx>4

yereyfchte, foo afkeerigh niet zijn, om Slangen*

poeder my te doen dienen tot een Genees- middel;

wijl ick dickmael gehoord heb, 'tfelvcbyfondcr

goed te zijn voor eenigh ingenomen of van buytea

toegebragtVergif. .

Dcnmeer-gedagten7oi<»»R»/2, vervolgde LEES- Slangen -

/IERT , wel ervaren in de Chymie, befchrijft fijn E°eder, by-

pft-doodend Pw/w op de volgende wijs. In de heete {°„"J°t.

Somer-dagen ving hy op de dorre Heyden giftig* gif, 'f

Slangen met de hand. Defe fettedc hy in Glafen , ge

vuld met Weyten-draf ; fteldedefclvcindcSon.en

lietfe cenige weecken langhfoo ftaen j binnen wek

ken tijd defe Slangen foo vet wierden , datmen iigh

daer over verwonderen moeft. Ontrent den Herfft Hoedanigh

haelde hy defe Gevangene uy t de Glafen 5 beroofde {£"% '°e~

haer van haer Vergif, nagelde haer met de Kop Van de Pre-

aen een Pael in fijnen Hof onder den openen Hemel; dikant j>~

ftrooptc haer de Huyd af; fneed haer vervolgens óp; *"" *v-

nam "t Hert en 't Vet daeruyt; en bewaerde defc

dingen affbnderlijck. D'afgeltroopte Slangen wies

hy van binnen ea buyten reyn afmetwitte Wijn ;

waer doorfe veel fchooner en iuyverder fcheenen als

eenigen Ael, Dit gedaen zijnde , fneed hy haer in

ftucken, yeder ontrent een halve vinger lang. Defe Die veelt

droogde hy langfaem in een Back-oven., en maeck- ^rglrt},gde

tefe doe tot ftof. Dit Pulver vermengde hy met daêr doo^

eenige andere Poeders , en bewaerden 't in een in 't leven

Doosje van Been, aen eene niet al te koude plaets ; heeft be

deelende daer van mee aen de geene die eenig Vergif houd'%

hadden ingefwolgen, of van giftige Dieren gewond

waren , tot weerbekomingh van hare gefondheyd.

Met dit Slangen-fuhitr heeft de gedagte Predikant

Rijl verfcheydcne Lieden, welckc buyten haer we

ten vergiftige Kruyden hadden gegeetcn , in 't le-

vcn, behouden , en tot haer voorige welftand
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verduiven Nictalleen, ieydedeHeer ADEL-AERT , fooda-

Vat met nige gedoodede Slangen kunnen de Menfcben , maer

Wijn «eer Oock de levendige, fonder dat de fchtedlijckegiftig-

^r"cckc beydhzer afgetrocken is , onfc Wijn-kelders een goe

den dienft doen : Gelijck dan B*ldns Angelus de *d-

mirtbili Vtfert tfatur* cup. n. den raed geeft, dat-

mcn (om een gaatfcb •verdorven Vat met Wijn weer

tot fijn voorige goedheyd te brengen) ia 't fel ve een

Icvendigen ^dderjou dooden. Waer van men een won-

derlijcke Proef heeft gefien in de Wijn-kelder des

Kardinaels Urfinite Romen.

Slangen Evenwel, antwoordene LEES-AERT, fou ick

hebben een njet „eerne van fü\<± een vernieuwden Wijn willen

leer groot . . °. ,^1 ^- 1 i i • » • r t ,
cebruyck m drincken. Ondertuuchen heb ick in verlcheydcne

deGenees- Schrijversgelefen, dat de Slangen een feer groot ge-

konft. bruyckindeGeMf«-i««^hebben; infonderheyd te-

gens ingcfwolgen vergif, vergiftige beeten , en

giftige Sieckten. Want d'ervarentheyd heeft de Ge»

neefers geleerd , dat de Slangen niet alleen haer*?-

gen beledigend , maer oock menigerley nader .vergif

üenemen de Je Menfchen afnemen , en haer in veelc Kranckhe-

^eTerfè^ den te hulp komen- Wat fou doch deT/wwc-tegens

Vergif , ^e P£^ en an£iere vergiftigingen konnen verrigten ,

" indien'er geen Slangen-vleefch onder was? De ge-

dagte Baldus Angelus ftgd , dat Adderen- vleefchby-

fonder goed is voor de Vrouws-perfoonen , tegens

hare verdorvene Maend-ftonden en andere Toeval

len. Voor heenen hebben wy gefproocken van de

Enyergifti- Klapper-Slangen. Die van Guinea nemen 't Hoofd

ge Sieckten. derfclver , en hangen 't aen haer Ligchaem , tot ge-

nefing van een quade Keel. Ja de Koortfigc laten Cg

van dit boofacrdig en giftig Dier fteecken , na datle

ecrft ontrent vier Loot Menlchen Hreck in een daer

Eeniee toe bequaem Water hebben ingenomen. Of terftond

voorbeelden uad'ontfangeneSteeck knauwenfe't Kruyd Ttcietle,

daer van en leggen 't op de wonde. Met de giftige oogtan-

aeng«wcfcn (jen 4efer fchaedlijcke Slatigb fteecken de Mexicanen

ia
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in haeren Hals en Neck ; verdrijvendedaerdoor

de Hoofd-fmerten. Met het Vel beftrijckenfe haere

Lendenen, en andere Leden des Ligchaems, voor

Gefwellen en diergelijckc pijnen. £. francifciSchau-

iuhnendrittertheilfagt^i.

'k Heb , feyde deHeer ADEL-AERT, dickmael Slangen-

hooren fprcecken , dat in Indien de Slangen-fleen ^esn >

werd gevonden , die uytmuntendgocdtegensal-

lerley Vergif fou zij n. Kondghymy hier van niet

eenignaerderbcrigt geven.

Defe Steen, antwoordede LEES-AERT , werd ge- Welcke

vonden (doch feer fel ven) in 't Hoofd van feeckcr |o^i*ü>

flagh eeniger Slangen in Indien , en in de Chineefche y°a^"a^e

frovintic Qjmngfï. De tortugee\en noemenfe Cobras xvertj in

de Cakelo , dat is , Hayrige Slangen. Op Ka Slangen 't Hootd

of ^idderen-fleeck, of eenige andere vergiftige wonde van ecnige

gelegd zijnde, foo falfe niet eer afvallen voor datfe SIanocn'

al '/ Vergif (gelijck een Egel 't bloed) nufiggejogen

beeft. Ja daer is geen vergiffoo doodlijck , 't welckfe

niet terflond nu /ig neemd. Defe Steen werd van de H«ft cen

Heer Kinhertts in iijnwriw/iycfoCtówwijdlopigh [ij^'e^crck-

befchreven. Van den felven bctuygd l'. Roih , datfe, ^'n^ on-

gelegd zijnde op 't Pefi-gefoeer van feecker Knegi , ucnt vergif

flucks al 't Vergif na fig getrocken , en te gelijck "> Pcft-

dien Menfch van fijne Kranckheyd verloftheefi. De r-cercöi

tegenwoordige Roomfch-K.eyferlijcke Majejleyt heeft

onlangs ttveedefer Sleenen tot een hetrlijck Gtfchenck

bekomen.en werden van hem in een gantfch hooge t

waerde gehouden. Erafmi francifci Saitbitbnen dritter ^ndMa"'

theil pag, 31. En Ofl und Weft-Indifcher Luft-garten icnje.

fol. m i. Seecker gebooren Indiaen , D. Jobannes

de Mey , uyt een godfaligen yver , om fijne Lands- De Schrij-

lieden de blinde Heydenen tot de waerekcnnis des ver is 'et eert

tenigenGois, des fenigen Saligmaeckers , enaliootot j^g""]^

hare faligheyd te brengen , herwaerts gekomen !(iien ^ uj|

zijnde , om in dit Land fig tot het//. Predick-ampt Prcdiéaiuin

beLjuaem te maccken , enaponfeUirechtJche^tcit' (•ejt'"',vct-

Jemi fijne Thilofrphifche Studiën onder mijnen Soon eeld' ëe-

de l'rofeflor voleyndigt hebbende , heeft ons , tot Il0t4<:n'
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een teecken van {onderlinge Vriendfchap , meteen

opregtc feer rare Slangen-fteen vereerd. Gelijck

^anooc'cfiJne Eerw. (nu feer yverig Predicant in

c*yl<i* > daer hy door des Heeren Zegen groote vrugt

"l doen, wijl de Malabtrifche Tael hem aengeboo-

ren is) tot verder betuyging van fijne toegencgcnt-

heyd ons nu met de laetft-aengckomene Schepen

noch toegefonden heeft de gcheele Onicrteijfmgh in

& Cbriftelijckc Rtligie , gefchreven in de gedagte

Malakarifchc Tael> op enckcle Boom haften , en

feer fèldfaem gebonden op de wij i van dat Land, i n-

Sevat tuffchen twee Houten. Defc Slangen-fieen legt-

men °P ^e vergiftigende Plaets ('t zy van een fenij-

nighDiergeftoocken, of oockopeenPcft-fweer);

daer hy (tg vafl ontbond, endefelveitictecrverlatt,

voor dat hy fig volgifgefogen heeft. Dan valt by af)

en men moet hem in Soeie-melck leggen ; waer in

hy al 't na flg genomnit Vergif tont Hytlttt. Voorts

Jegdmenhem weer op de wonde. Klttfthydatraf

tiictaot aen , fob is'er noch vtrgifin ; en men handeld

als vooren. Maer fbo haeft hy niet meer aen de vergif

tigde Plaets blijft hangen , foo is 't een onfeyliaer teec-

ken, dal dien Perfoongenriffelijck genefen il. DefcS««»

is wat grooter als een Duyt , dochEyroiid: Aen de

tanten ontrent foo dick als een Duyt^ doch onder

en boven roeft of verheven o ploopehde. De Verwe

is Sn>art-gr<tun> , een weynigh na gethengd Blauw

rood afvallende; inwendigh en uytwendigvande

felve Coleur j en ligt na de grootte. Eer gedagte

D. de Mey ons defèlve vereerde , had hy een weynig

daer afgedaen , ter hulp van feecker vergiftigd Pcr-

ibon , met een gantfch geluckige uytkoomft. In ƒ»-

dien vindmen wel verfcheydene defer Steenen, maer

<jefeive zjjn meeft al t'famen door konft gemaekt uyt

cenigc ^eclen van 't Hoojd , Hert , Lever en tanden

der gedagte Slangen, vermengd metgtfegtlde Blèrde.

Defe gemaeckte Steenen zijn oock byfonder goed j

evenwel n iet fbo kragtigh als de Slangen-Jieen fclfs.

De gedagte beroemde l'aier Kircheriit en Tattr Rotb

heb-



hebben de Proef genomen , foo aen Beeften als aefl

Menfchen , en zijn de vermondtrlijcke jverckiitgeit

blijcklijck gewacr geworden. Maer alleen een

Voorbeeld fal ick verhalen ; want wat my belangd,

my is noch geen gelegentheyd voorgekomen , om

felvertot de beproeving te treden.De Dienaer van I'roefdefet

P> HtttricusRotb was van een Scorpioen in de hand siange-

geftoocken. Nauwlijcks had de SUngen-fteen de '^n™ • «*

wonde aengeroerd , ofterftond begon hy 't Vergif nömen fen

uyt den arm te treckcn , van boven af na beneden eenD:tnaci>

toe , in foodanig een maet , dat de Knegt met de van een

Vinger kon wijfen , hoe 'tGifhoe langer hoe naer- Storl"°5n

der na de wonde trock. Eyndlijck komende acn de se0t

plaets daer de fteeck gefchied was , is de Steen , dié

te vooren gantfch vaft hadgefèten( van felfafge

vallen j als fijn werck uu verrigt hebbende, en dé

Dienaer was ten vollen geneien. Kitcheri verheer-

lijckt Chinafol.y'è. 't Geen degedagte P. Rotb heeft En aen ren

ervaren aen een Fefl-Stfeer , heb ick alreeds hier Pe't (Veer.

boven verhaeld.

Indien nu , Het de Heer VROLYCK-AERT figh Slangen in

hooren , de Slangen foo goed zijn in de Genees-koitft i c

fy hebben oock eens geen kleynen dicnft in den

Oorlog gedaen ; foo dat de Rcme^izf» daer door byna

de Neerlagh hadden gekregen. Want als Marcus FA-

bius in 't Jaer der Wereld 35-97. deTarqatitietiJersen

falijccrs aenviel, foo feylden'er weynig aen , dat tekens de

hy niet t'eenemael geflagen was geworden;vermits /yanJen

de Papen der Tarquiniers met een feer groot ge.oe^uycktj

fchreeuw opdeKowQuifBaenliepen, hebbende bran

dende Fackelcn en levendige Slangen in hare handen ;

Waer mee fy de Roomfcbe Soldaten niet alleen v^r-

ichrickten , maer oock gantfch op de vlugt bragten.

Cottftied Hiftorifche Chronict fol, i óf.

Voor heenen , feyde LEES-AERT , hebben

gefproockcn van een Vogel Krijgin ftland en tngel-

land. Wijl wy nu met de Slangen bcfig zijn , foo ,f

kan ick niet nalaten , te verhalen een wonderlijck

SUngen -jfvegt. Sskildbtfger van Bayeren in lijn

keyl-
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Reyi-toeck en de Befchrijving fijner Togten , varf

hem gedaen terwijl hy by de Turcken gevangen was,

heeft dit volgende acngeteeckend. In 't Rijde Gf-

nijck is een Stad , genoemd Sampfcn. Ter tijd ickby

Viujafïia , Koningh der T«rcA:e« was , hebben een

ontelbare menigte van Water en Land-Slangen de

gedagte Stad wel een Mijt in 't rond omcingeld. .

'tEene deel quam uyt de Boflchen , wclcke feer

veelvoudig zijn in 'tbygelegene geweft Trieufick ;

't andere deel uyt de Zee. Terwijldefêfighby een

vergaderden , was niemand lbo ftout , die in den

tijd van negen dagen uyt de Stad derfde gaen ,

fchocm'er geen gevaer was , datie de Menfchen of

Beeften fouden belecdigd hebben 5 Waerom dari

oock de Vorft opentlijck liet verkondigen , dat nic-

rhand hacr ecnige fchadc fou toevoegen ? oordelen

de , dat defe mmderlijckt faeck niet gefchiedede

ibnder 't bevel Gods ; en dat dit een Voor-tteckfn van

eenige groote •verandering ftond te zijn. Op den

thicnden dag 's morgens vroeg hebben defe bcyder-

ley Aert van Slangen een fcer hevig Gevegt begon

nen, duerende tot aen Sonnen-ondergang. De Vorft

dit gewaergeworden zijnde, heeft ligh metcenige

weynige Ruyters uyt de Stad begeven , omdefen

Strijd t' aeofchouwen ; en bevond , dat ter fel ver

tijd de Water-Slangen voor de Land-Slangen weecken.

De volgende morgen vroeg weerkomende, faghy

niet een eenige levendige Slang meer , maer wel

overd'agtduyfenddoode ; welcke hy gefamentlijckin

een groote Kuy l deed begraven; en dit geval, als

een goede voorbeduyding , deed bekend maecken

aen den Koning der ruejafiia ; die oock korts daer

na de Stad inkreeg. L. V. So]ch Oude Nieuws der om*

deche Wereld, fag. 381.

Op fbmmigcplaetfen , berigtededeHeerVRo-

LTCK-AERT , werden fèeckere Slangen , wanneerle

lig vertoonen , voor Propheeten gehouden. Olaus

Magma maeckt gewagh van eenige defer Dieren ,

welcke boven maten groot zij n j lig onthoudende

in



in de Steenrotfcn en Kloven ontrent de Zceby Eer-

gen in Noorwegen ; welcke de Menfchen , Heeften

en alles wat haer voorkoomd verüinden. Alsfcfigh W«dt« • ••

laten ficn , fou gemeerilijck daer op volgen eer.

verandering In 't IConingrijck , door 'tafilcrvenof

verjagen des Vörfts, otdoor eenigenhaeftdaer op

ontftacnden Oorlog. Hy fpreeckt oock van een fcer

fnote Slang in 't Eyland Moos , welckc , even ge-

ijck een Comeet ofStaert-ftafr' de Weereld doet , erlne,

doek alibo 't Koningrijck Noartvege» een vcrandc- ringhindae

ring fou voorkondigen. In'tjacr 15-11. wierdfege- Rijckfou-

fien , fig hoog buyten 't Water verheffende : Waer dcn voor-'

op gevolgd is de verjaging van KoningCbriflianusde kond'Etn'

tweede , en de fware Vervolgfftgh der Kerck-voog-

den. Ztileri Sendfchreiben Zweittr iheil , Epijl. 416.

pag.+if.

Den gedagten Olttus "Mttgnus , vervolgde LEES- sian„fn is

»ERT, fchrijft oock r dat in 'tfelve Rijck Koor- N,«rmegèa

wegtn fomtijds Slangtn worden gevonden van 100. van rco.

200. jaejoo. voeten lengte ; welcke by ftil we'er ico jsc

. dcSchippersgrootenoverla(r.doen;jamenigmaelde J''1'- voeten

Lieden uyt de Schepen opvatten en mee flepen;felfs enête-

oock wel de Kielen om werpen.'t Is dan lbo vreemd

niet 't geen >rri/?o«/fs verhaeld , te weeten, datmen Andere fc«

in *4ftK& Slangen vind vaneen ongewoone grootte, groote Slanr-

Eenige óp feeckere plaetièn geland zijnde, hadden geniawl*

daer gebeenten vari Oflcn gevonden , welcke van de f""*'

Slangen omgebragt en gegeten waren. Als nu nader

hand de Schepen weer in Z.ec ftaecken , wierdenfe

terftont vervolgd van een menigte der gedagte Die

ren ; van welcke fommigefoo groot wierden ge-

fien , datfe een Galey konden t'onderfte boven

kceren. L.V.Kofch Oude Nieuws der ontdekte Weereld,

pag. 3 79. In de Vloed ^mtmt fietmen een groote ^f„jJ^é

menigte Slangen, aldaer Z^jdttoj genoemd. Eene slangen irf

van defe betrapte een Moor des.Ridders Walther Rd- de vloed

leg , fwemmende aen den Mond der Rivier, en Ariana.

fpeelde met hem even gclijck deWalvifch metdc

ftopbect Jont! , verllindende hem levendig mrt

Huy*
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Huyd en Hayr , in 't gefigt van al 't Sch eeps-volck;

doch fpoog hem niet weer uyt , maer maeckte van

fijnen Buyck fijnGraf. Erafmi Francifci Ofl und IVefl-

Indifchea Lujlgartin Jol. f07- uytRa/fgf SefchrijyiHg

van 't Koningrijck Gujana. Maer alderwonderlijckft

is dit volgende , 't welck ick u verhalen falgelijck

ick 'tbefchreven vinde. Aen 'teynd der Trovintit

üergia in Noorwegen onthoud fig een Slang van fulck

een grouwelijcke grootte , dat yeder , die maer alleen

daer van hoord fprcecken , figh moetontfetten ;

mier diefe fien , geraecken in d'uyterfte vrees en

fchrick. S' is aenfchouwd geworden van foo veele

Menfchen , datmen niet in 't minde aen de waer-

heyd behoeft te twijffelen.Ter plaets daerfe fig her-

bcrgd zijn hooge ontoegangbare Rotfen en Berger,

foo wel in 't Land als aen den Oever der 2,ee. Mee!l

den tijdonthoudfefighindedkkeBoflchen. Hier

heeft figdit verfchricklijck-afichouwlijck Dier tot

verfcheydene malen toe vertoond. Na d' oogen-

maet der geene die 't felve gefien hebben, was hè:

ten minden 200. Ellenlang, en wel 2f. Ellen dicl.

Van den Hals af tot 't vierde deel des Ligchaem;

had het Hayren van ontrent een el lengte. Voorts

was 't na agteren toe gantfch kael en glad. 't Had

fcharpe Schubben en flickerende oogen , fchijnend:

's nagts gelijck Toortfen ; 't welck d'oorfaeck is.dat

men fij ne woede noch ontwijcken kan ; daer men

anders defe Schrick-Slan° in de mond fou konnen

loopen. AlsfeomhaerVoedfeluytgaet, beftaende

in Runderen , Schapen , Varckens , en allerley

flag van wilde en tamme Dieren , doch niets of niet

genoeg vind om haer te verfadigen , enondertui-

fchen den honger haer phegd , foobegeeftiefigna

den Oever, en onderhoud fig van de Viflchen,wek-

ke nahaertoefchieten. Indien 't nu gebeurd, dat

hier eenige Schepen aenlanden, ofdoorStorm aen-

gedreven worden , foo ftaen de Schippers hier in

groot gevaer. Want dan begeeft fig de Slang ia

't Water , en fneld fig regt na 't Schip toe , hoe verr'

het



. !^een 61 1

hetoockin2,eemogtzijri. Men heeft gefïen.datfc

fig foo hoog als de Maft-Korfuyt de 7,ee opwaerts En verflind

heeft verheven , en met haren beek Perfoonen uyt de'clve-

't Schip gehaeld , verfcheurd , en alfbo verflonden.

Indien 't niet ware j dMÜefeafyijflijckeSliingdgin

woefte WildernifTen ophield , fy alleen fbu magtig

genoeg zijn om een ganrfch Land te verderven .en

volck- loos te maecken. Ondertuflchen echter ftaet

d'aen-grehfènde -Nabueren in geen kleyne vrees.

Torqitemade Hcxamereon , ader fechftagiges Geffrach

fag. 613. Als Regiilus (in'tjaer der Wereld 3695-.) Geweldige

fijn Leger had neergeflagen niet verr' van de Vloed SIangllvart

Tragwda, (anders üagrada) en veele fijner Soldaten , I20-Voet£:n'

derwaerts gaende om Water te halen, niet weer om

quamen , ïbo quam'ereyndlijckcenen j die bekend

maeckte , datle van een boven maten groote Slang Diecen'

waren omgebragt geworden. Kegulus maeckte fig groot deel .

Op met een groot getal Krijgslieden j enbeftreed Sollja5cn

j- rf? r 11 i /^r u j L om t levert
dit onguere Titer metallerley Geichut, doch te ver- bragt;

geefs, wij l 't nis een fchoot-vry Harnafch van fterc-

ke Schubben ofSchelpen aen't Lijfhad. Onderwijl

quamen veele Soldaten om 't leven , ten deelen om

datfe van dit Dier gegrepen wierden, ten deelen

oock door des felven vergiftigenden adem. Eynd- Docheynd-J

ïijck evenwel wierd defe gnuwelijcke Slang noch l

door Steen-gefchut gedood. Gottfiied HÏflorifcbe

Chronica fol. 111. De lengte van dit Scbrickdier was

110. Maet-voeten. Wel wierd te Romen opgehan

gen , en isaldaer 114. Jaren langgefien. By 't Ge-

bergt Guittimttle vindmen een flag vanSki»£fW5 foo Gantfch

gantfch vergiftig , dat j wanneer men defelve maer giftige en

ftlleen m et een Stock aenraeckt j 't gifdoor defelve wonderlijclc

Stock opwaerts treckt tot in 't Ligchaem van den "

Menfch , en den felven dood ; ten ware hy de

Slaag meefter wierd , doodede j en fig met haer

bloed beftreeck : Wanneer hy wel 'niet fterft, maer

echter een feer lange tij d hevige qualen moet uyt-

ftaen. Erafmi frattcifci oftundWefl-lndifcberLujigar-

ie« VorgejfTHth , fol. 21 f.

a Kirt;
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Niet onbillijck, viel VnooM-AERThier in, heeft

den Geleerden Erxfmusvan Rotterdam in fijn Boeckjt

•van de Tong., 't doordringende vergif van dit hooft

Lidi by defè Slttng vergelcecken , 't welck met wey-

nige woorden in een oogcnblick den Menfch tot ia

't Hert wonden , eneendoodlijckongeluckdaer in

baren kan. Maerg.ienu weer voort in uw verhacl.

Boven de gedagtc fchaedlijckc Slangen , hernam

LEES- A E R T, zijn hier noch andere , (eergroot, en

ioo vmgtbttt , dat d' Indianen, eenc der ielver ge

dood hebbende , dickmael eenendertig Jongen in

haren Buyck vinden , die terftond voortkruypen ,

en elck een Span lang zijn. De grootte der Oude

ftreckt fig uyt tot 10. of 1 1 . voeten. Wijlfe niet fon-

derling giftig zijn ,foo werdenfe vandcWildege-

koockt en gegeeten. De menigte van defe en andere

Simden is foo groot, datmcn aen eenige plaetien niet

verfeeckerd kan reyfen. idem Enfmtu FrancifcKS ibid.

' Eenige rmeckcn oock gewag van feeckcre Slangen ,

d\e£eHfylige noemen ; voor wekkeatlerlcy andere

Slangen wecken, foo datfe alleen de mecfter fpcelen.

L. V. fofch Oude Vimipj der ontdcckte Weereld pag.

$79. In oude tijden is Ophiufe, of Kolubrarie, we

gens de menigte der Slan^m onbewoonbacr gewor

den , Jonfloniu! van de Slangen fol. 4. Die oock ter

felver plaets verhacld , dat in Theflulie defer Dieren

menigte fcer groot is , foo datfe d'Inwooners fbuden

verdrijven , indienfe van d'Oyevaers niet opgegeten

wierden. Op den Berg Garganm hebbenfe al de

Menllhen doen verhuyfen. In Etbiofien (indien-

men Pierio mag geloven, ) kruypenfe door malkan

der op eenen hoop , foo datfè aen de toefieners de

redaente eens KWJJJ komen te vertoonen. Als vry wat

bcdencklijcks werd van de Gefchied-fchrijversaen-

gemerckt 't geen fig in 't Jaer lóóp.in Ptlen heeft

toegedragen. Doe de Koninglijcke Pool/cbe Majc-

fteyt van Crakaurv na Zyivice xvas gereyfd , quam

uyt het Hol van" denCalvariinberg(by Crakaum leg

gende; een feer groot Slatt£cn-KeyrvQoit, beflwnde

de



Seldfaemhe<Jen r» 7 „ .. 'T-- . „ 1 Wonder- XT

ran Slangen. O t /;?0#- 1 OOnfCl . dundete.O I J

de breette eens Ackers , en feer dick boven op en

doorelckanderwrimelende.Sy kroopcnalfoovoDit

na 't Hongarijche Gcbergt : Waer over de Lieden ,

daer ontrent woonende , gantfch verfchrickt wier

den , en door vrees van beneden uyt haereHuyi'en

fig boven op de Daecken begaven. Tbtalri Enrof<ei

Geigeri ifhender theils ander fiuck , fit. 1 6j. In 't Land

flombino zijnfe overvloedigh veel geweeft, doch

't felve is door de Varckens van dit Ongediert gefüy-

verd geworden ; wijl defe Dieren de S/rtMge«eeten.

Veele houden voorongeloogflijck'tgeen Pofltdoniut

vcrhaeld ;by Jonflanius Had: foi. 9.) dat in feeckerc

Plaets , genoemd Macra , een Slang is geilen , die in

de lengte een gebeele Bunder Undsbeiloeg, endoodick Gtonwltjck

was, dat twee Mannen, d'een aen d'eene , d'ander ?.roote ca

aen d'andere zijde te Paerd liftende , elckanderniet -yu^

lien konden, 't Sil echter nietongelooflijckfchij-

nen , indien men gelbofgeeft aen 't Verhael van de -

voorgedagte groote tiowweeffcht Slang, Maer w.in-

neer ibu ick eyndigen , indien ick wou voordragen

alles watmen van defe Dieren fau konnen by-

brengen ?

Wy -zijn, feyde de Heer VROOM- AER T, nu al Weetketing

langh genpeg met de Slangen befig geweeft ; der- ^ cenBiv'l"

halven fal 't tijd zijn , eens van dit onaengenaem xcm.

Gediert af tefcheyden. Heeft nu LEES-AERT noch

eentgc fonderlinge Voorbeelden van Doitdtr en

Blixem , daer de geweldige büytenfprongh van de

Sympathie , 't Sympatetifch Poeder en '/ Slangen-hol

o.ns van afgeleyd heeft , lbo verlbecken wy , dat hy

óns defélve noch mededeel , op dat wy dies te rnccr

ons her4:e mogen fetten op de woorden Jobs : Wie

fal den Donder van Godsmogeniheydverftaen.

'kSal my niet diep hier konnen inlaten, ant-

vvoordede LEES-AERT , wegens de kortheyd, des

tijds; doch fal echter noch eenigc weynige gedenck-

waerdige dingen verhalen. In 't volgenJe Geval is

wel niet yet bovennatucrlijckt, maer laet echter repte

yawtr-wwitwi- fica. In 't Jaer 1617. den i. eteï

Qq }
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GeviUcnin Grasmacnd , 's morgens ontrent ten 8. uyrcnisin

l"C^ck Jcecker HolUndfcb Schip een Dondtr-Bal gevallen,

gevende foodanig; een gekraeck en gebarft vanflg,

dat al 't daer in zijnde Vokk vrcefde voor d' in-ft uo

ken-fpringingh der gantfche Kiel; wijl lbo wel de

feene die op haere voeten ftondeu , als die , die in

are Koycn lagen , door de kragt defes DonJerbarfls

opgeheven wierden. '/ Fj'erheeft'er v eele foodanig

in 't Ligchaem getroffen , datfe gantfch fieck zijn

geworjen. pe Degens der Soldaten waren in hare

Scheeden verfrnolten , fonder dat de Schede felfs

eenig leed wasgefchied. Sommige van dit Dondtt-

Vyer aengegrepen zijnde, iwollen ioogeweldigh

op, datie veel meer Wónder-Dieren zlsMenfchen gc-

lijckfcheenen. Eenige^ijn'ervangeüorven. Eraf-

pii Francifd Schnububutn ander theil pag. 707. In De-

vonfchre, of 't Landfchap Vevon in Engelland , niet

verl' vau Treigne, hoordemen op leeckerc namid-

dag (den i o. derLouwmaend 1612.. )een leer groot

gebarlt van Donder- flagen in de kugt.-even als 't ge-

ichal van een groote menigte Trommelen; flaende

fomtijds deMayfch, d.\n^fllarm, dan weer den *4j-

to^t Ditgetrommel eentijd langgeducrd hebbende,

wierdmen gantfch eygentlijck gewaer 't gefchiet

"5" ^u^]u?tl:en ' en ftncks daer na eenige fchooten

«ytgroveStucken, gevende ibodanig een geluyd,

ah of er eenZee-flag gefchiedede [die oock eenige

Jaren daer na voorviel tuffchendeSpatnfchcen Hol-

landjche , in 't gelight der Engelfcbe Vloot] : Ter

wekker oorfaeck veele Lieden na 't Strand liepen,

Geweldigen meenende dat figh digt voor'tLand een Scheeps-

pon;tcr-° ttrijd had verheven. Dit Lugt gevegtwicrd eenige

Oecn, aldaer nialen na den anderen vernieuwd. Eyndlijck viel

niït eeil grouwlijcken Donderfln? in den Acker van

Roierf P<free een geweldige DoHJeN/Fee» neer, heb

bende de lengte van drie en een halve, de brecte

van twee en een halve, de dkktc van oock twee en

een hal ve voet. In hardighey t en vcrwe was hy een

lleen gelijck. Men floeg hem in vcele llucken,

• ca

Tiivin-

''t'"

.

gavaUca.
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en elck nam dier wat van mee, omfulcks, alswat Wacrop

wonders , aen andere tetoonen. Soo gantfch on- [^"(t

ftuymig viel defe Steen uyt de Lugt na beneden , ophield,

datfe een el diep in d'aerde lag geioncken. Soo haeft

fè neer lag.hield de Donder op : Derhalven een yedcr

fig verwonderde, dat dit geweldiggckraeck, ge-

bruyfch en gebarft aldus in een oogenblick was ge-

ftild. idem ibid. In Somer-maend des Jaers lój-j1. ];.c

ontftond een feer gevaerlijcken Donder en Blixem. „rÓ0"* |\

Onder defclve vielen een groote menigte \xaHagel-

fteenen,foo groot en noch grooter als Hoener-eyeren.

In 't Dorp Mvfchel viel'er een van fulck een gewel-

dige grootte , dat een fterck Man defelve niet van

fijne plaets kon opbeuren, veel min voortdragen.

Tbeairi Europa Scblederi fubtndtr tbttlfil. 85-7. Op

denzi.derBlocymaenddesJaers i6iz. ontftond te

Laudenbach aen de Eergflntet en daer rondom foo j.lcrs ,

vreeflijck een Onweer van Donderen Blixtm , verge- te La»jtn-

felfchapt van fterckc Winden en grouwlijcke Vlas- *«*•

regenen , dat ekk den dagh des laetften Oordeels

meende gekomen te zijn. Alle Gebouwen tzid-

derden doordekragtdes Donders. BynaaldeVrug- vergefel-

ten der Lenden, Boomen, Hoven, en Wijngaer- fc^P1 van

den wierden van de groote Hagel-jieencn&fgeilagen ecnien°Ven"

en verdorven. De Waterflorting heeft veeleSteenen ".ciaice'n

van de Gebergten , oock van de Vlackten weghge- Hagefen

fpoeld en voortgedreven; onder welckeeenigeloo Regen.

groot waren , dat •aftmgPdenfe» defelve nauwlijcks

konden voort trecken Een gedeelte der Mueren van

Laudenbach , veele Molens, veelc Gebouwen wier

den neergeworpen en verr' van hare plaets weghge-f

• dreven. De fchade , foo aen Beciten als Huysraed

en andere dingen , wasonwaerdeerlijck. InLen-

temaend des volgenden Jaers 1613. floeg in Polen , Menfchcn

vier Mijlen van Calvarien , den Blïxem in een Kerck, vanden

derwaerts men veelc Beedevxerdcn pleeg te doen. Jo^"",^

Twee Monicken , nevens vijf andere Perfoonen , „cnj ^n

wierden dood geflagen. Noch meer als dertigh tt-ondeilijh

wierden fwaerlijck gewond, offeerwonderlijckjetecckcud.

met



6 1 6 ±ed"i* C root Htjlorifcb *

Bixcuu in

met Kruycen geteeckcrid. Gottfried Hiftorifche Chro-

nidt fol. 1081 . Opden 16. der Hoymaend des Jaers

ij"3<5. hadmen te Zmich en daer ontrent eenfeer

fwaer Onweer. De Donderflttgen waren grouwelijck.

Allerwegen was de Lugt vol vyer , en veele Vyet-

Ktooten vjelen ter aenien neer ; waer door in ver-

fcheydene Plaetfbn eenige Huyfen in brand geraeck-

ten. Terwijl 't Volck teSmelwick in de Kerck was ,

verfcheen 'er plotfclijck een afprijflijck Ligt , waet

door twee Lieden indegedagte Kerck d'ootgefla-

gen , dertig andere teraerden geworpen en groot-

lijcks verleerd wierded. Echter zijn defe, tegens

yeders vermoeden . al t' famen in 'tleve'n gebleven.

Eenige wierden de Klederen van't Ligchaem ver

brand , fonder de minfbefchadeaen hare Leden te

Jijden. I.jcofiaenes von Wttttderrvercken Gotses fol. 49 1

Stem in den In 'tjacr 1648. heeft het te Malchin in Mekeltnbta-

gnltind Bloed geregend. Te gelijck viel 'er een ge-

wt'di£tn Bïixem ; in wèlcken men duydlijck een

Stem heeft gehoord , roepende Wee ! wee! wee!

frMckfurtifchtr Hcrbfl-RtUtioit vont Jabri 648. {><&•

75-. In Somermacnd des Jaers 15-30. hieldruen een

jialve dag-reys van Poiiïitrs in Franckrijck op een

Sondag Bruyloft, waerin'tvry onmatig en onbe-

tacmlijck toeging, 't Waséén kley n Stedeken , o:

Marckt-Vleck , hebbende niet meer als ecne , doch

lange Stract. Even op dicnfèlven daghviel'ereen

verfchrickliicken Donderflag ; en met den fel ven aen

't eene eynd des Stedekens een vyerige Klaor , foo

yvonder- groot als een Muds Koorn-maet. Defe liep die

lijcl.e neer- gantfche gcdagte Straef door , fonder ecnig Menfch

gC"1!kJoot te befch.adlgen ' to.t 'H de s- /«r« Kenk. Hier

<rl"r" " ° ' maecktefe wonderlijckefprongén, en rigtede eeo

groote verwoefling aen. Üe Graven veeier Dooden

wierden weg genomen. Voorts fneldedp dele l'yer-

bil lig naden Altaer; verdierf aldaer een fecrkoft-

Jijck kijricn beeld , houdende haer Kindtktn op d«n

Ep^efelJ- Arm. Aen vcrichcvdenePlaetfen wierden de Mue-

Aen vcr-

fchcjrH'ne

ilciiuh.-n.

lioord.

Verfciirick-

)v Puill.ers:

iauic ver-
feii delsr Kerck in Óucken gefla^en. Hier na wie^d

rrr
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.met ccn B0cr. 017

vcrbroocken een yfere Keetcn , van 'tVerwelfcl

afhangende , en een groot Crucifix vaft houdende j des lelven,

vvelck Crucifix den ecnen arm wierd afgeflagen.Doe

liep defe Kloot langs de Muerheenen, terlincker-

liand , {onder eenige ichade , alhoewel niet ionder

hevige fchrick van de Klock-luyders ; voer op- Sooin'tSte-

waerts na den Thoorn , en ftack dit fchoone Ge- f^f11 ' *'*

bouw foodanig aen , dat al de Kloeken , groote en ^ j£ic|(. "'

kleyne , verfmolten , en 't gefmoJtene Metael be

neden op den grond der Kerck neerviel. M. de Heit-

lieu in TraÜutu d« Tomiw V Fulgere , by Erafmum

frttncifcum , Schaubithnen ander theil pog- 701. Den

1 7. der Oogftmaend des Jaers i ƒ9 1 . viel 'er een feer

vervaerlijcken Donder in Meiflcn. In de feer dicke

Stam eens Booms wierd een gat gcflagen , door en vvond"-

doorgaende , lbo gantfch rond , als men met een lijckeuyt-

Paflir iou mogen trecken -, en foo groot , dat'er een wcrckfden

Kogel van 24. ponden fou hebben konncndoorva- ^?

ren. Een andere' niet vcrr' daer vandaenftaenden

Boom wiert van boven af tot beneden aen deWortel

toe van een gekloofd, foojufteven-gelijck , alsot

de Saeg daer door gegaen waere. Eenen my wel be- En een aea-

kenden Boer (fegd onfe Schrijver) gewoon zijnde merckens-

fig dagclijcks vol te fuypen, en doemaels fig onder- ^"^p

wegen bevindepde om naHuys tegaen, nadathy

in lêeckere aen den weg ftaende Herberg een goede

Jlaufch had ingenomen , wierd plotllijck ter aerdcn,

fa den Hoed van fijn Hoofd geflagen ; die men na-

derhandt nergens gewaer is geworden. Hy ftond al

preutelende op , doch wierd ten anderen mael neer- Weervaten

feworpen ; en de Stock, welckehy in fijne handa'cn fL.ccs<e-

ad, een goed deel korter gemaeckt ; fondcr dat hy ren Boer,

(ienkon , waer 't andere ftuck gebleven mogtzijn.

Hier over wierd hy ten hoogden ontroerd, en in

defe benauwdhcyd keerde hy figtotGoiii bad om

genade ; beloofde een beter Leven te fullen voeren, Ecn fen

pninfonderheyd , voortaen»('« meer droncken te fullen j,roo;en

drincken. EynJlijckquam hy t'Huys; doch foodanig brcnc-

<>ntftel4 > dat hy te b^Jmoftgaen leggen j alwaer kacrt,

f hjT
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hy } 6. uyren agter een (liep , fonder dat hy kon

wacker gemaeckt worden. Doe hy nu weer ont-

waeckte , gevoelde hy figh lbo gcfond als oyttc

vooren ; behalven alleïn dat de Lincker-hand hem

naderhand altijd trut bevende is gebleven. Tzederd

dien tijd heeft hy noyt overdaed in dranck begacn,

maer gcducrig een ftigtlijck leven gevoerd. Hcnricb

Walthcr Sauff-Teuffel caf. 4. fng. 68.

Miflchien, feyde VROOM- AERT, heeft de Heen

onfe God dit (tgtbtut «recto» aen fijne Lincker-hand

gefteld , om hemgeduerigHirfaj^g tcdoenijjitfijnt

belo/tc , in defen nood van hem gedaen.

Gewiflêlijck, voegde VROLYCK-AERT hier by,

defc Boer is vry beter gcwecft als dien Edelman , van

wien ickdit volgende heb gelefen. Eenvoornaem

Amptenacr had fig aen 't Hof van een groot Vorft in

Dnytfchland onmatig met Wijn overladen ; foo dat*

men hem , wijl hy'tgebruyck van al fijne finnen

had verlooren , in fijne Karos moed dragen om na

Huys te rij den. Sijne Gemalin fat nevens hem. Maer

onderwegen (want fijn Slot lagh aleentaemlijck

ftuck wegs van de Stad af) overviel haer eenbare»

Donder ; en de £/i'*o» floegfoo vreeflijckin dege-

dagte Karos, datdegoede Juffer hevighdaerovcr

verichrickte. Boven als wasfe bekommerd voor ha

ren dronfkentn Man , vrefende , dat hem eenig on-

hcyl bejegenen , en hyalfbo in fijne Sondenweg-

geruckt worden mogt. Ter defer oorfaeck rieplc

Goiaen met opgchcvenc Handen en een luyde fletn';

biddende , dat hy haer en haren Echt-genoot gena

dig zijn , en hem in zijne beefllijckedrotickenfcbtf

niet ftraffen wou : Belovende oock van fijnent we

gen , dat hy /S» vooriaen ntyt meer jou <volfttypcn. Defc

ecrlijcke Vrouw meende dat den gedagten haren

Man van een diepe flacp was overvallen, en niets

met allen wift van 't geen fig toedroeg. Oock feyl-

den 'er gantich weynig aen . Evenwel als hy hoorde

de belofte fijncrGemalin, gedaen in fijnen naem,

dtit by f/g mjt metr [OH droncke» driniken , foo liet hy

beax
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hem beduncken , datfe te verr' ging ; dat defe V/et

te hard was, jaonmogelijckt'onderhouden. Der

halven fcyde hy met meer als half gebroockenc

woorden : Vrouw, Vrouw, beloofniet te veel! Laf-

fenii Burgerliche Rti]\ und Tijch-rcden, pag. 10.

lek hoor, leyde LEES- A ER T ,de IClockdaer half Afbrcec-

acht flaen ; derhalven is 't tijd , datick my na Huys king

begeef, wij lick van avond noodwendig noch yets

heb te verrigten.

De Heer ADEL-AERT nodigde hem, gelijck vandeRe-i

jnede beyde d'andere , op 't vriendlijckfte , om oock denvoeiia-.

dien avond fijne Gallen te willen zijn op een Schotel 5en<

metSalaed, varflcheEyeren.endeVrugten.welckc

daeglijcks in ons Land rij p werden, namentlijck ,

Boter en Kaesjwaer nevens hy noch wou opdiflchen

een goede Schotel metgebradene Vifch: Doch fy

verontfchuldigden figh gefamentlijck , yeder voor

wendende , dat hy t'Huys moeft zijn. Wel aen dan ,

fèyde de Heer ADEL-AERT, ickfal in dit ftuck uw

gelieven niet verder weerftreven : Doch hier teeens mf*

r i • t i- r • , • i , b ecmcen bc.

heb ick dit verioeck op u Lieden , dat wy morgen f;Uyt wcr^

wederom by een mogen komen, om de dingen, goed ge-

welcke in dit ons Gefpreck van defen dag op '* Touw vonden ,

gtbragt, macrnictvotivcrcktyjjii, voonsajtett>evtn.

lek bid ij , defc gunft my niet te willen weygeren in

defemijne Een&cmheydt : welckcickoock al.ler-

wegen met toegcnegene vriendfchap fal tragten te

vergelden.

'k Heb, antwoordede VROOM- AERT, in defetijd Dat men

foo veel niet te vcrfuymen , dat ick in defe begeerte ^cn volden.

niet fou konncn bewilligen. Oock hebben onie Re- defldaS1>

den-voeringen my fbo behaeglijck gcweeft, datick

geerne noch eencn anderen dag in diergelijcke wil

toebrengen, 'k Geef u derhalven defen acngaeadc 's Morgens

mijnwoord, indien maer anders LEES-AERT gene- vrocgti

gentheyd en gelegeotheyd heeft om weerby ons te

zijn , en figh lbo langh van fijne-Boeck-oeffeningen,

t'onttrecken.Wat de HeerVROLYCK-jERT belangd,

ik verfcekere my, dat hy gewillig hier in fal volgen,

fondcr .
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funder datmcn hem veel fal behoeven te parflen.

Sulcke s»oede Vrienden en agtbare Pcriooncn, liet

LEEs-AERTfighooren, fou ick niets, hoe veel min

dan dit, konnen weygcren. Dcrhalvenwil ick(buy-

ten ongeval, niet nalaten, my weerby defclvein te

ftellcn.

Soo is dan , feyde VROOM- AERT , de faeck felfi

beftemd , maer nu moetmen de lijdt noemen , op

welcke wy fullen vergaderen. Aengaende de Plaets ,

'k heb deièlve ten mijnen Huyfe benemd. Doch de

Heer ADEL- A ER T wilt tbo veel billijcke redenen en

Hoflijcke aendringingen byte brengen, dateynd-

lijck fijne Wooning detTamen-koomft weer wierd

toegewefen : Soo dat de Vrienden 's morgens ten,

ièven uyren aldaer by malkander fouden zijn.

Als nu yeder op ftond om te vertrecken , foo be

geerde ADEL-AERT , dat noch eerft een Roemer

iüu omgaen ; 't welck dan oock van niemand ge-

weygerd wierd. Ondertuffchen feyde de vriend-

lijckeHuyswaerd: Hy verwonderde figh , dat de

HeerVuoLYCK-AERT van dien gantichen dagh niet

een eenig woord tot L»f des Wijns had uytgel'prooc-

ken , alhoewel hy genoegfaem wift, dat hy met de-

felve in geen vyandfchap llond.

Wy hebben , antwoordede defén , foo veel andere

dingen van de tong doen rollen, dat ick niet eens ge-

dagt heb op den roem van dit rruytien-bliied , alhoe

wel my ondertuffchen de fmaeck niet qualijck heeft

behaegd. Oock behoefd defen Edelen Dranck mijne

Krans, niet , wijl dcsfelven lof door degantfche We

reld genoeg bekend is. Yeder prij ft de Wijn, ender

halven kan ick foo een nlgemetne getuygenis mijne

byfondert toeStemming niet weygcren ; te meer, om dat

ik defelve waeragtig bevind, lbo in opfigt van de vtt-

vroliicking des gemoeds, als in aenmercking van de ^c-

fondheyd des Ligchtcms ; doch hoe ouder hoe beter ,

wannecrfe maer hare deugd en fuyverhcyd heeft

behouden.

Vermits gy, viel LEES-A^RT hkiin,foo veel van



O«</eWi/»ei»houd, foo wilick uaenwijfing doen, boven m*,

waerghy fultkonnen proeven een Wijn , die over tenoijda

d'anderhalfhonderd, ja over de tweehonderd Jaren oud Wijntn

is. In 't Gafthuys te Straetsburgh werden driederley

Wijnen bewierd , waer van d'eerfle is gewaflên in En daer

't Jaer \fif. ten tijde des Boeren- Krijgf, d'andere in onder tenen

't Jaer i f 19. doe Hertog Ulrich -van Wurtenburg ver- ""^""L

dreven wierd, de derde in 't Jaer 1471. onder den ien ^

Eur£nndifchen Oorlogh. Erufmi francifci ^uj\landi-

fcher Sittcn fpiegclfol. 1096. Gahiernatoe, en ghy

fult'er een kleyn proefje van konnen krijgen ; want

met Roemers werdenfe niet gefchoncken. Als 't Vat I" ': paft"

van de laetftgedagte Wijn een weynig is verminderd, jJJJ^JJ

foowerdfeovergctapt in eenander wat kleynerVati ' '" "

en dit gefchied alioo t'elckens wanneer 't nodigh is,

fonder toedoening van andere Wijn ; derhalven is de

felvefeerfchoon, dickengcel. Echter fbu ick van

defc Druyvtn-itntiquittit loo veel wercks niet maeo

ken, en een jonger Wijn voor aengenamer houden ;

alhoewel 'twaerlijckfeldfaem is, foo een oude Wijn

te vinden.

Wie doch weet niet', gingh VROLYCK-AERT Voortgangh

voort , dat de Wijn niet alleen de gefonde luftigh be- j°sdyyj°nr,

geeft, de treurige vervrolijckt, de fwicke fterckte v ' '""

geeft , de Stomme tot Redcnaers maeckt , de bloode

moedig , een Haes als een Leeuw doet zijn ; maer

ookdchalfdoode verquickt.cn in d'Artzeny groote ,

wonderen doet.Men verhaeld.dat in Spaenje eens,een „aende

doorgaende Sieckte heeft geheerfcht, welckeon- Jicckte, ia

telbaer veel Menfchen wegnam;(bo datmen vreefde, Spaenjcn

al de Spaenjierden fouden binnen weynig tijds daer owft»611 •

van verflonden zij n geworden. Doch de wijn heeft x

op een toevallige wijs middel regens dit quaed ver-

fchaft. Want na dat defe Kranck heyd veele duyfen- VVelcke

den in 't Graf had geworpen , foo heeft ccnen (oock y.ce!.e duJr*

van defelve aengegrepen) uyt vertwijffeling van ge- Mcnfchen1

nefingfigvol gefoopcn in goeden Wijn, om, loohy wegnam.

meende, met dies te minder fmerten te mogen

fteryen. Maer fie , ftracks daer na gevoelde hy fig ten

veU
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vollen gefbnd. Dit onverwagtede Geval gafde Gt-

necs-meefters acnleydingh , om de faeck naerder

t'ondcrfoecken. Derhalven opendenfedeLigchamen

van eenige aen defcSiecktegeftorvene Perfbonen ;

en fagen , dat de Maeg t'eencmael met Wormen was

vervuld. Ditongediert wierpenfèin Wijn; en wier

den gevvaer , dat het terftond ftierf . Hier door is

haer bekend geworden , dat dit Edele Sap de befte

Artzeny tegens 't gedagte quaed was. E. Francifa

Scbaububnen dritler theilpag. 1055-.

Willen wy , feyde de Heer VR OOM- AER T, onfên

VROLYCK-AERT laten voortgaen in den Lof dei

Wijns, foo komen wy noch in eenige uyren bier niet

van daen.Doch ondertuflchen moet hy oock weten,

dat de Wijn meer Menfchen vermoord als de Zet.

Datfe de Lever ontfteeckt, de Longe doet verrotten,

deGeheugenis verftopt.deSchoonheyd verfchroeyd,

den Ouderdom verhieft ; een fterck Man tot fwack-

heyd, een wijs Man tot dwaesheyd, en de Menfchen

tot Beeftlijckheyd brengd. Onderwijl is evenwel in

hem te prijfcn , of hy fchoon een goed vriend, van een

gned Roemertje is ; dat hy nbchtans door dien geweldi

gen Worftelaer hem noyt 't Verftand laet ontftcllen ,

noch de voeten verfwackcn, noch de Levendige

Geeften verkragten. Men behoeft oock niet te vre-

fèn , datmen om een Glas Wijn hern fou konnen

brengen tot 't geen men begeerde; gclijckdiente

Florencen , van wien dit volgende verhaeld werd.

Als in defc Stad een niéuwen Raed fbu verkooreü

worden, foo heeft yemand aen Laurentiv.i de Medi-

cis voorgefteld fèccker Perfbon , die boven matert

fêer tot den Vfijn was genegen j hem biddende , dat

hy doch fijne Stem aen defên wou geven. En om

hem dies te ligter hier toe te bewegen , foo voegde

hy daer by, Dat hy hem meternKanWijns fou kon

nen brengen tot 't geen hy begeerde. Maer taurentiut

gafhieroptotantwoord : Hoefou'tdanmctmygne*,

wanneer yemand anders beat tivee Kunnen Wijns gaf?

Oock is hy , viel LEES-AEKT hier in , foo een

Jf//'»»
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Wtjn-Slaef niet , als dien Tcrfaenfchen Edelmdtt was> Edelman

die de Wijn foo qualijck kon miffen , dat t'ontberen acn 't Hof

vandefelvehcm de dood veroorfaeckte.Hy wasaen <JCS PerA«»-

't Hofvan den Terfiaenfcken Koning Chach-^kas ; en jjjjwbf

fijne genegentheyd tot defen Drsnck was foo on- i.h»t.h-At*t

matig , dat hy niet alleen den dag , maer oock de

nagt in'tfuypeh doorbragt : Waer door hyoock

alle luft tot eeten fbodanig verloor , dathy maer

enckelijck by de Wijn figh icheen t' onderhouden, -wasfoo

Dele geweldige Onmatighcyd verdierf niet allen danightót

dekragtenfijits Ligchaems , maer noch veel meer de den wijn

gaven fijns verftand! ; want door foodanigeenover- gencgcn»

.vloedige fuypery wierd hy byna Harflenloos. De

Koningfi beminde hem fonderlingh feer , en ter

dier oorfaeck traghtedehy na middelen» om hem

van defc boofe gewoonte af te trecken. Hyfond f" hy d*gl>

een A rtl tot hem ; die, om defen Drönckaert dies andlrsdTcd

t'eerder tot gefondheyd te doen komen , figh be- als fuypen.

moeyde , om hem te bepraten , dat hy doch den

Wijn fou vermijden , fijne orde volgen , en figh,

allenxen gewennen tot 'tlieflijck5céfrto 't welck

hy hem aenbood.Doch noch den raed defes Genees- ^e Koning

meefters , noch de Beden fijner Vrienden , noch de féer bemin

dickmael herhaelde beveelen des Konings konden de 'en wel"

foo veel te wceghbrengen , dathy een voornemen 'ag', dat fijn

fou gevat hebben , omfigh vanden Wijn t' onthou- ltven» dus

den , fonder welcke hy , gelijck hy meende , niet I001^31^"

kon leven, De Koningh , die hem tegens fijnen founioMea

wil in gelondheyd wou herltellen , wierd feer ver- eyndigen ,

toornd, en beval op levens-ftraf.dat hem niemand

een eenige druppel fou geven , onder wat voor een

voorwendingh het oock zijn moght. Dit gebod ^crbiedop

wierd vlijtigh achtervolgd , wijl Koningh ^te in doodf'hem

tltrafFenvanongehoorfaemheydfeerftrengh was. eenige'wija

Als nu defen Wijn Slaef geen wijn meer bekomen tegevcn.

'kon, noch binnens noch buytens-huys , foo wierd

hy in fceckerenaghtgantfchonfinnigh, en won- Wa"over

dede figh aen verfcheydene plaetfen fijns Lig- r?n°°„™'.

cliaems ; onaengefien een groot deel Volcks toe- wierd , dat

liep,
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Jiyfig feiten liep , om fulcks te verhinderen: De Koningh

de dood fon(j in aller haeft fij nen wond-hceler tot hem ; om

fijne genefingh te bcvoord eren , doch te vergeefs ;

want hy ftierf op den derden of vierden dagh.

Erafmi Francifci Schtubuhnen dritter theil fag. ion.

Doch dit naprietje fou ons al weer inwat anders

wickclcn.

Als nu hier op verfcheydenePlight-plegïngen,

beleefde Bedanckingen en Hoflijcke verontfchul-

digingen waren afgelegd , foo wenfchtenfè elc.

kander een voorfpoedigen avond , en icheyde-

den alfoo van een ; met belofte , datfe den volgen

den morgen op de beftemde uyr figh gefamcnt-

üjck weer Ibuden laten vinden in 'tHuys van de

Heer ADEL- AERT , om veelerley afgebroockenc

Reden-voeringen te hervatten , en nieuwe op de

baen te brengen.

vcroor Uc k-

te.

Van een-

fcbeydingh

detT'fa-

cacn-fpie-

fcm.

Eynde der Eerfte Verban*
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Vermits, door de ïrienigvuldigheyd der Stoffen, dit Regifter(in dien

wy alle faeken daer in hadden willen aenwijfenjte groot fou hebben

uytgelopen , fob zijn van ons maer alleen een gedeelte der felver oj>

def; L\yÜ gebragt. Infpndcrheyd hebben vry. van Pag. 460. tot het

eynd toe t'ccr weynigh acngeteeckend van de byfonderheden ; alleen

de verhandelde dingen in 't gemeen voorftclletide'r SoodatdeLe-

fers veel meer in 't Werek Allen vinden , alsfe in defén Blad-

wij Ier fien.

ABt te Parijs , voor-

kondigd den tijd

fijns doods , en

'rgefchicd foo ,

IOJ.

A£tseons Hoornen zijn (na dat

fijn Ligchaem van de Hon

den was verteerd) na Parijs

gcfonden j 454

AelmifTen der Türckfche Mo-

nicken aen d'Apen , 223

Aep deyHertoghs van Milaen

vcroorfaeckt een gantfch

belagchlijckgeval, 209.

Eens Edelmans vari Mar-

lilien bedrijfd ongemeen-

feldlamepotfen , iip. Des

Kbninghs van Denemar£-

ken boven maten klugtigh

in al fijne bedrij ven , lij,

Scldfame lift eens anderen,

om figh te redden , 219.

Berijd fcer acrdigh een

Paerd. Spceld metDobbel-

fteenen', 231. Wil alles na-

bootfcn , doch brengd daer

door een kind om 't leven *.

231. Des Gouverneurs van

Carthagena, byfonderlijck

afgcrigtom Wijn te halen,

132. Te Parijs , fteld een

Hovaerdige Vrouw ipot-

lijck ten toon t 253. Te

Hanauw , en fijne by naon-

geldoflijcké Bedrij ven, 2 3 ?.

Eens Portügecifchcn Edel-

mans fpeeld feer konftigh

't Schaeck-fpel , 234. Be-

fwangerd een Portugccz-

fche Vrouw , op een woeft

Eyland gebannen, 117. To-

yerichcn Acp, en-fijn won

der bedrijf , 242. Is geen

Comediant , maer een Co-

mediant een Aep , 249 , Al

fijn doen is natuerlijck ; dat

van de Guychelacrs loopt

tcgcns de Menfchlijcke na-

tuer , i 2fo.

Aerdbevingh j nu onlanghs

'tAmboina.feer verfchrick-

lijck en boven maten won-

derlijck,i86. Ongemeene

fcldfaemhedcn , daer in

voorgevallen , 289. In

Calabria , fecr aenmerck-

lijck , 195-. In Peru , fcer

fchricklijck en te gelijck

feldfaem , 299 In Apulien,

en de \\cinderlijckheyclt

R r der
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Set felve . 304.

Aer.le , brind vsn onder , en

vernield een Eyland , 473 •

Afgodcry kan men bedrijven ,

{onder infigt om een Afgo-

dcn-Dicnaer te zijn ; fbo

oockTovery, 119. Werdt

dickmael gcllijfddoorGe-

fighten en Openbaringen ,

.!ƒ!.

Afgodifche en Bygelovige

Mcnfchen fchrijven hun

Afgjden toe 't geen even

wel gefchied fou zijn;

43.7-

Afgods-bcelden , hoe men lig

befondigen kan , met de-

felve te beledigen j 461.

Agrippa , Ariftobuli Soon ,

gevangen zijnde , werd de

Koninghlijcke Hoogheyd

voorfegd , 69. Laet figh

Godlijckc Eer betoonen,

en fterft daer op feer ellen-

digh, 70.

Alba, des Hertoghs , geeftige

Antwoord • aen eenige

FrieflcheEdele, 163.

Albertus Schot , lelijckdoor

de Duyvel bedrogen, 43.

Alexandri Magni Liefde tot

deBoecken , 7. Geeft aen

Ariftoteles een feergroote

vereeringh , 9. Sijne prag-

tige Bruylofr» • 329.

Algemeene Conftitutie der

Nativitejt-ftellers , wat dc-

felveis? 136.

Allerheyiigen Vloed heeft

Y S E R.'

over de viermael honderd

duyfend Menfchen ver-

fmoord, 171.

Alphonfus , Koning van Ar-

ragon , werd geibnd door

't Lefèn van Curtius , f.

Sijne liefde tot de Boec-

ken , 7.

Alraun, of Mandragora, hoe

de Duyvel daer onder

Ipeeld; meteenaen-merc-

lijck Voorbeeld, ff6.

Alraunen, watdefelve onder

d'oude Duytfchen geweeft

A,2iJn? • ' fff-

Aly-kruycken gevonden in

de Steen van een Rots,

401-

Amafis Koningh van ^Egyp-

ten , fijn echte fchuld niet

betalen konnende , werd

een Man , na dat fijne Ge

malin een Belofte aen Ve«

nus had gedaen , 438.

Ambrofii Spreuck van de

Duyvelen , die forntijds

wat goeds fpreecfcen , i j-o.

America vertoond noch eeni

ge Overblijffels der Sond-

vloed, 173.

Americaenfche Waer- feggers,

8r«

Amfterdarnfche Heeren , hare

bekentenis van Comedien

en Comediaentcn, 2^7.

AnaftafiusdeKeyferwerd van

een Starre-kijcker voor

fegd , dat de Donder hem

Ibu duüdcil. .. . 95.

Angel»
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Angelo Catto , Aertsbifchop ,

voorfegd d'uyr, waer in

. den Hertogh van Burgun- Apen , werden met menigten
J;-_ rj~ A----- 96. gevonden in ^Ethiopien ea.

andere Geweften, 122. Van

V S E R."

Zabata , aen Kèyiêr Itarë

de V. . ..

dien fou fterven.

Anna van Augfburg , een feer

fnoode fchijn-heylige Be-

driegfter, 146.

Antioehi Epiphanis boven

maten pragtigh Schouw-

fpel en Banquet , 334. Sija

ellendige doodt, ?39.Over-

cenkoomft tuffchcn hem en

Koning Philips de II. van

Spaenje, 340.

Antwoord eens Godfaligen

Mans aen een Starre-kijc-

ker, die hem groot geluck

voorkondigde , 106. Op

lêeckere tegenwerpingen ,

tot voorftand der Nativi-

teit-ftelling, 107. Vanden

Hovenier des Perfiaenfchen

Kotlings aen een Starre-

kijcker, feergeeftigh, i IJ.

Eens Florentijnfchen Ge-

fants aen den Starre-Sot

Philips, Hertogh van Mi-

Iaën, 113. Eens befchey-

denen Starre-kijckers ,117.

Des Hertoghs van Alba aen

eenige Frieflche Eedele,

163. Op driederley tegen

werpingen , tot voorftand

der Schouw-fpeelen , !ƒ8.

Van Keyfer Auguftus aen

den Comediant Sr.ephanus ,

169. Eens Kocks aen deri

d'Indianenin grooteagting

gehouden , en Bygeloof

ontrent defel ve.ii 3. Hare

voorfigtigheyd om niet

overvallen te worden, 114.

' Sommige gevangen zijnde;

willen liever van honger

fterven , als hare vryheyd

miflen, 116. Woedende

Apen. Veelheyd der fel ver

inGuinea, 226. Gewend

tot allerley Menfchen-

dienften , 117. Haere loot

hcyd, 218. Sijn fterck;

219. Voorbeeld daer van,

130. Afgeright tot allerley

Huys.bedrijF, en dienen

over Tafel, 131. Willen

alles nadoen j 231. Zijn

gemeenfaem met de Bar

baren , ijj. Speelen ia

't Schaeck-berd , 134. Hare

wonderlijcke Muiijck ia

Brazil, 13ƒ. Zijn hittigh

na Vrouws- pcrfoonen ,mec

eenfonderlingh Voorbeeld

daer van, 137. Of van de

vermengingh eens Acps

inet een Vrouw een regt

Menfch of een rcgten Aep

kan komen? 241. Klugtig

Proces om Apen , 246.

Koningh van Lacedemo- Apicius.een Roomfch Burger,

aicn , J4». Van Petrus verquift in cene iMaekijd

Rr*
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derdehalve Ton Gouds, Romen tot alkrley Lafte-

- 310. Brengdfigh door Ver- rcngcbragt, • 35-1.

gif om 't leven , doe hy al Aftrologia Judiciaria ; fic op

.hjne Goederen verteerd Oordcletilie St&m-kijck-hat-

had , behalven 25-0000. de.

Kroonen, Jio. Aftrologifche nieuws gierig-

Apollo , Atgod te Delphos , heyt , is de Koopellaerfter

bedriegd door tweefinnige derTovery, 120. Bcfluy-

woordcn Pyrrhus , 41. ten uytdet'famen-lopingh

Crcefus , 41. Nero , 47. der Starren, wiecenHoer

Archipelagusj de veelc Ey !an- fal moeten trouwen ; doof,

den daer in zijn voórtijds blind oflam werden, c. f v.

valt Land geweeft, 17?. lij-, 117. Sie voortsopNu-

Arckel ; fie op Jan , op Fol- tiviteit-ftellingb , op Oorde-

ftrt ; en op Ftl&rim van ' lende en roorfeggtndt Starrt-

^ttekel- ' " Kjck-htndt.

Ariftotclcs geeft voóreenige Atheniaen bewijft fijnengoe-

weynige Boecken vanPleu- den wandel daer mee', dat

fippus feer veel gelds , 17. hy noyt eenige Gelagen of

Arnhcmfche Raed onthaeld Gafteryen had vcrfuymd,

haren Hertogh met twee 345-. Hoe dit verftacn moet

honderd Perfoonen op een worden, 346.

Maeltijd , die niet meer Athenienfen, hóefe hare bc-

koftedeals fc^enenveertigh loften (onaengefien een

Goudgl. 333- tuffchen-koomendc onmo-

Afch in de Veen-gronden , gelijckhcyd) vervuldeden

waer door veroorfacckt? J 8. Verbieden .'t maecken

161. en fpeelen van Comedien,

Afch-regen in Groenland en i£j. Op hare Bruyloftcn

andcrwegen, 311. rnogten niet meer als dertig

-Afcletarions voor feggingh Gallen verfchijnen , 328.

dat hy van de Honden fou Plegen gcduldigh een Stad-

gegeten worden , wonder- houder by haerc Wij ven te

lijck vervuld . ioo. gedogen. +34,

Afianen, zijnfeergrooteGe- Atorgatis, Koningin van -Sy-

fternt-fotten , in. Doen rien , een geweldige Vifch-

nicts met allen fonderraed verflindfter, 372. Isbyde

der Starrc-kijckers , n o. VifTclien geftorve» en be-

Afiens Overwinningh heeft graven, 373-

Au-



B L A D-W Y S E R,

Auguftinus bewijfd feer acr- fame wijs de Schotfche

digh d'onfeeckerheyd der Kroon voor fijne Nakome-

voorfeg<>ingh uyt 't Ge- lingen vooriègdt, 71.

fterntv 87. Sijnctreflijcke Barbeel , een Viich, gckogt

Reden tegensdefelve, 138.^ voor twechpnderd envijf-

Aulus Gellius tcgeas dcStarrc- entwintigh Rijcksd. 35-8.

kijckers, 88. Een andere voor driehon

derd Rijcksd. 35-9.

TT Gyptifche Toveraers, Barrnhertigheyt ; dit woord

jr j ^ haere gewaendcWon- maghin ieeckere Stadt niet

. dcr-wercken zijn uytgefproocken worden;

enckele Verblindingen des - fclfs niet van de Prediker*

Duyvelsgeweeft , 198. op den Pi-edick-ftocl j en

vErniliaenfche Zecge-prael wierorn, ff-

van Antiochus Epiphancs Bedrogii des Duyvels, I. doof

dwaeüijk doghpragtigna- woorden van tweederley

gcbootft, 334. fin , 4»-. II. -Door geheel

^ris , (eeckere Munt onder tcg£nftrijdige woorden ,

de Romeynen , hoe veel doch van 'ticlve geluydii»

defelvedced, 35-0. d'uyti'praeck ,41. .III. Door

^fopu^ (Clodius) de Guy- een bepaelde Reden , welc-

chelaer , onthaeld figh tel- ke voor algemeen werd op-

ven cnckelijck metlprecc- gevat, 44. Van een Wijf

kende Vogelen. Verteerd t' Aughsburgh.doorfchijn-

daer in op eene Avond- heylighcyd en voorwen-

maeltijd vijfthien-duyfènd dingh van Openbaringen,

Kroppen , . 110. 146. Van een Non in

iüthiopien heeft een feer " Spaenje , doende fchijn-

grQote ipenigte vaa Apen , mirakelen , en ondertuf-

tij... fchen met deDuyvcl boe-

leerende. 2^4.

BAd , werd een Franfch- Bede-dagen onder ons , ple-

nian al te heet ge- gen voortijds van onfe

rnaeckt, 37. Vyanden ontfien te wer-

fanquct der Heeren Chigite den. Nu is'ereen wijltijdg

Romen , wel feldfaem en fc'elckens quaed op gevolge',

heerlijck , maer niet leer '* 198.

-Chriltlijck, 548. Beloften ecner EgyptifcheKo -

Bauquho Stazit op een leid" ningin aen Venus , en wat

R r 5 '
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d«r op volgde , 438. Van Belonza , een Vifch van drie

eenrijckMan t' Utrecht in

fijne fieckte , op een fel d-

iamc doch heylloofe wijs

volvoerd , 1 6. Der Athc-

nicnfen aen de Goden, hoe-

danigh vervuld , 17. Van

FuriusCamillus, 19. Des

Duyvels aeneenMonickte

Grenoble, hoe volbraght,

45"-

Belofte-breeckers , arger als

de Duyvel , en waerom ?

n.

Beloften verbinden een eer-

lijck Manj n. Goedeen

quadc Spreucken van Belof

ten , ii. Met een Eed ver-

ftcrckt zijnde, zijnhcylige

en onfchendbare verbinte-

niflcn , ii. In welcke ge-

legentheyd men fijne be

loften niet alleen rnagh ,

maer oock moet breecken ,

i i. Godloofè belofte eens

Italiaens {chricklijck vol

voerd , 13. Andere Duy-

velfche Beloften , 14. In

't doen van beloften moét-

men zijn voorfigtigh en ge

trouw, if. Inionderheyd

ontrent degeenci die men

aen God doet , 16. Moét-

men niet alleen vervullen,

maer oock even foo vervul

len t 17. Aen heyligen,

als 't begeerde daer op

volgd , foo werd fulcksdea

ieyligen toegefchreyen ,
"

vademcn lenghte in de

Wolga, 38f.

Berg , door een Toveraer van

een gefcheurd , met de

voet daer flegts tegcnsfto-

tende , . 444.

Bergen wondcrli:ck gefpron-

gen in d'Aerdbevingh van

Amboina, 188. VanKIip-

ftcen indeZ.eegeftort, 291.

Water-bergh verright leer

wonderlijckc dingen , 193.

Bergmanneken van tij n Silver

' in een Berg-werk gevon

den , 406.

Bernardus , hoedanigh hy de

'Duyvel , op 't fecreet fit

tende , fouverjaeghd heb

ben , " 74.

Befetene vragen voor te- ftcl-

len , om toekomende of

verborgene dingen te we

ten , is ten hoogften ver-

foeylijck, 76. Vrouw t'E-

gelen vooriègdd'ellendige

verwoeftingh der Stad

Maegdenburgh , 83.

Befpieders en Verraders geven

figh gemeenlijck voor

Vrienden uy t; foo doet de

Duyvel by de Starre- voor-

feggingh, . iao.

Bewaringh van een Kind ia

de Wiegh in de Storm

wind overEls feer wonder-

lijck ,' 101. Van een ander

te Delf ,' 170. Van een

Tagtig-jarigh Man , 470.
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Van Tweelingen in de

Wiegh en een Vrouw ,271.

Van een Tagtigh-jarigc

Vrouw, een Dienft-macgd,

een andere Vrouw , en vier

Kinderen onder den inval

van een Huys , 277, Van

een Arbeydfter >

Vrouw en Kuegts ,

Van een Knegt , 177. Van

een Man met fijne Vrouw

en vijf kleyne Kinderen,

277. Van feven Bergh-lie-

den in den Berg t' Eiileben,

van d'aerde ovcrftelpt, 178.

In Schipbreuck feer wonr

derhjck , 180. Voorbeel

den van andere feldfame

bewaringen in de ver-

fchricklijcke Overvloeying

t'Amboina, 299. vaneen

Vrouw voor hare hcyl-

looièn'Man in een Peruaen-

Y S E R.

een Mijn, 308. Van Heer

Jan van Arekel voor de

Moord- lagen van Heer

Foipert van Arckel, 309.

NOCJ& veel ander Gevallen

bier tn gintfch deur 't geheeld

Wenk, " .

Man , Bewaringen Godsopeen fonr

276. derlinge wijs , eyfichen

Jbnderlinge danckbaerheyd

van de bewaerdede , 281.

Defèlve zijn geen gewis

teecken , dat debewaerde

Peribonen of waerlijck

Godfalige , of byfonder-

lijck-gcliefde van Godt

zijn, 283. Debooftewer^

den vau God wel gered uyt

de grootlte gevaren , tot '

eenige byfbndere hem be

kende eynden, 284. Twee

Voorbeelden daer van in

den Bloed-hond Herodes ,

fche Aerd-bevingh ,301. 2Öj-.

Van een Godloos Soldaet, Biantis-Kloot, anders 's doods

gantfch verwonderlijck, ofLevens-Rad , 139.

doch niet tot fijn geluck, Bier, hoedanig!» voor 'tfuciv

303. Van een Vrouw en . worden t? bewaren, foi.

Kind in een Vat , onder Biron geeft een quadebeloo-:

d'Invaüen van Huyfen^oj1. ning aen denStarre-kijcker,

Van een Mis-priefter en die hemüjnaenftaeudeon-

Canonick , doch tot een geluckigh eynd voorkon-

ellendige dood , 305-. In dighde, 126.

't Ipringen van Granaten in Biichop vind figh bedrogen

veeier Huyfen , 306. Van door een DuyvclfcheVoor

een Franlch Edelman in leggingh, 49.

't opvliegen eens Schips Blind , wie foo geboorcn

508. Van een Soldaten- moet worden , volgens de

yrijfi in/topffringeayar^ gronden der Nativiteyt-
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ftcllcrs , ., -' 1x7. d'edelfte verluftigingh der

Blinden Hond verright feer rcgtfchapene Gemoederen,

wonderlycke dingen, door $. Zijn voortijds feer veel

bedryf des Duyvels , 145-. dierder geweeft als nu , m«

Blixem , lact een onlydelyc- de reden waerom ? 7. Zijn

ke ftanck agter figh, 13. de befte Raeds-heeren , 7.

Heeft d'Afch in onfe Veen- Boeck-luft van veele voor-

gronden veroorfaeckt , 1 6 1 , name Perfoonen , 6.

Geeft in Hopt , Yfer Steent Bocck-oeffenaers.fchoon jong

leer feldfame Indruckin- van jaren , hebben echter

gen , i8j-. God heeft'er d'ervarenheyd der Oude,

wonderlycke Eygenfchap- 10.

pen in gelegd, 191. Hare Boeck-fchrijvers in groote

Itof iswelnatuerlyck,maer waerde gehouden , 8.

hare werckingen fchijnen Boeck fotheyd van fom;v

dickmael boven de Natueiy ge, ' 8.

193. Veroorfaecktkhrick- Boeck- vermaeck en nuttigt

lijcke branden . 471» Heeft heyd, '• . 10.

te Straelfond feer feldfame Boer . kan niet anders eeten

dingen verrigt, 476. Dood alsenckelijckEyeren, 414.

agt Arbeyders ; 479. Def- Boeren in Scvenbergen vinden

gelijcks vcrfcheydcne an- één feer ouden Schat, 397.

dere Perfoonen op een fcld- Boet, is tweedertey , vi49.

fame wijs , 480. Vernie- Boet-predikcr , kan oockde

jighd een iVIenfch gantfch- Duyvel wel zijn, 149.

lijck , 480. Blixem won- Bohemer-Woud.brand agtia

deren, 489. 491. 498. Treft weken agter een , 162.

de waeckende veel eer als Boomen in dit Land bynaal

de flapende , en waerom , ï'faem om verr' geworpen

49 f. Genefing der van den door Storm-wind. iff.

Blixem-getroftene , 496. Leggen met de Krpynen in

Yas meer van den Blixet» de Veen-gronden cenerlcy

aen 'teynddesWqrcks. wegh , 'f6. Wondcrlijck

Bocck-beminners zijn'er ge- door een Storm uyt d'aerdc

noegh, macr weynigeBe- geroydt, 174.

looners van de Schrijvers Boofè, jad'alderboofte.wer-

derfclver, g, ' dendickmae! uytd'uyterfte

Boccken .genoemd fpreec- gevaren gered.iSg. 393. Bt-

kfnde Stomme , ƒ, Sijn komen ycdtijds de gtootiïe
'
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uyterlijke zegeningen, 28 ƒ. van fijn Meel gebacken,"

krijgen wel deheerlijckftc yeder vijf ellen langh, 418.

Graf-fchriften , 5-46. Bron in Gothland , die alles

Boosheyd en loosheyd des wat daer in koomdt tot

Duyvcls in fijne dubbelfin- fteen niaeckt , 4°8'

nige Vporfcggiugen en be- Bruyloft in Duytfchland

lotten, 42-47;

Bofch by Neurenbergh ge-

raeckt in brand , en daer

verderven meer als agtduy-

fend Mergen Houts , 1 61.

Een grootBoich door Acrd-

bèvingh verdeled i gof.

ÏSofTchcn , tot vijfin 't getal,

door een ftormwinr! ganfch

ter neer geworpen , 24. '

Boumans-hol, en de feldfaem-

heydvan'tlelve. 40$".

Brand in 't Bofch by Neuren

bergh , 1 02. In 't Bohemer-

garitfch godloos, 3iy. Van

Koningh Weneeflaus te

Praegh, wieropdaeglijcks

honderd duviend Perfo-

nen wierden onthaeld, 3 18.

Van Prins Evcrhard van,

Wurtenbergh , op welckc

veerthien • duyfend Men-

fchen wierden gefpijfigd,

418. Van Alexandcr de

Groot , feer pragtigh : Vatt

Hertogh Can-1 van Burgun-

dicn : Van O&avianus Fug-

319-

wout duert met volle vlam Bugenhagen , hoe hy de

aghtien weecken agter een, Duy ve! bejegend , die lïjne

161. DerStadCorckinYr- Huysvrouw de Boter uyt

land leer wondcrlijck en deKarnontftal, 74.

verfchricklijck , 469. Door Bura en Helice , twee ver-

Blixem , 417. 474 Door dronckene Steden , werden

Vyer-dragendc Ravens, nochibmtijdsgcfien , 173.

473. Op Vloeck-woorden, Bygeloof der Indiaenen on-

474- trent d'Apen , 213. To«

veragtigeBy-gclovigheden,

yoó.

Bras en Pragt-duyvel regcerd

nu over al, 351.

Brennus , een Heydenfchen

Afgoden - Bcoorlogher ,

.. koomd ïn 't verderf , 462.

Broedpénningh , of Hcck-

gro's , die yeder nagt een

andere broed, hode beko

men wx-rdr. ' f 5-9.

ErooJeu te JK-oningsbergen!

CAligula werd ter fchan-

de toe-gereeckend ,

dat hy de Toneel-

fpeelers weer in Romen

deed keeren , 264. Ver-

quiftineep Avondmaeltijd

tweeinael honderden v ij f-

Rr f tigb.
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tigh-duyfend Krooncn ,

319.

Canoniek in een Aerdbevingh,

feer wonderlijckbewacrd,

maer echter dccrlijck om

gekomen , Jof.

Capivaccius wind achthien-

duyfend Kroorien met het

genefen der vuyle Pocken ,

f7*-

Cardani heylloofe vermeeten-

heyd , in den Heere Chrifto

een Nativiteyt te ftellen,

91.

CareldeV.,Keyfer, heeft m

lijne Gcboorte.geen fonder-

lingh goed-voorfeggende

Planeten gehad , IJL. Sijn

Krijgsvolck verwoeft Ro

men leer ellendigh , i43-

Werd van Zabata aerdigh.

genepen , 344. De i x. , K.O-

ningli vinFranckrijckileld

een Iware ftrafop de geene,

welcke op Bruyloften en

Maeltijden meer als drie-

derley Geregten op Tafel

deden komen, 3*3-

Catonis Spvcuck van d'Ovcr-

<laed, 3«-

Chach-Abas , Koningh van

Periien , een groot Starre-

' fot, ui. Klugtigh Geval

met fijnen Hovenier, m.

Chaldeèrsen Babyloniers heb

ben feer veel gehouden van

de Voorfeggingh uyt 't Ge-

fternt , 48. Werden daer

over vaa Godt bcfpot,
J

Chaldeeuwfche Religie,w»er

uyt ontftacn , volgens de

gronden der Aftrologie ,

117-

Charle , een Abt te Parijs ,

voorfègd fijne eygcne

doods-dagh , 103. Sterft

plotfelijck, 104.

Chilapa , een VleckinPeru,

yet feldfaems daer gebeurd

tttiïchen de Duyvel en een

Indiaenfche Vrouw , ƒ}.

Chineefch Keyfer wil g»J-

looilijck den Hemel trot-

fen, en God doorfchietcn;

maer werd van den Blixem

gedood , 461.

Chriftelijcke Religie , waer

uyt ontftaen , volgens de

fronden der Starre-kijc-

ers, «7.

Chriftenen vragen tle Tove-

raers na toekomende din

gen , uyt miftrouwen op

God en fijne voorficnig-

heyd , 81. Moeten figh

met de voorfeggende Star

re • kijck - kunde gantfch

niet bcmoeyen , 118. Ken

nen geen andere Schicking

of bepalingh van geluclc en

ongeluck ; als alleen de

Godlijcke , 138. Lcvenin

Ooft en Weft-Indien veel

groulijcker als, felfi de

Heydenen , 186.

Chrillen-flaef fiet even voor

de verichricklijcke Aerd-

bcvingh t' Amboina een
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feldfaemgefigt, 196. Hjck , maer nut en ver-

Chriftoffel , voortijds een maecklijck, 170.

Sinnebeeldgeweelt, heeft- Cocincineeien, hoedanighfy

men gemaeckttot een Hey-

ligh, 4ii.Wcrdin'tPauf-

dom aengebeden ; en van

de Roomfchgefinde gefegd

foo groot geweell te zijn,

als een tacmlijck hoogen

Thoorn, 411.

Chriftus wil de Waerheyd

niet beveftighdt hebben uyt

de mond des Duyvels , die

denVader derLeugenen is;

244.

Cimbrifche Sondvloed , frer

vcrderflijck , heeft in onfè

Landen de Veengronden

veroprfaeck; , \ 9. Wan

neer figh defclve heeft toe

gedragen, 161.

•Clanius, een Vloed in Italien,

loopt wónderlij ck op te-

gens fijnen Oorlprongh,

177-

Claudius de Keyfer, een ge

weldige Vraet , 416.

Claudius Marius Offerd fijnen

eygenen Soon op , uyt

liefde tot fijn Vaderland,

f7»

Clodius ^Efopus deGuyche-

laer verdoet in eene A-

vondtnaeltijd voor hem

ielven alleen vijfthien duy-

fend Kroonen , jio.

Cocincina , hoedanigh gele

gen, 169. De Water- vloe

den zijn dacr niet fclirick-

eeten, 330. SooveeleGa-

ften fy op hareMaeltijdea

hebben , foo yeele Tafelen

moeten 'er zijn, al waren'er

fchoon duyfend , en op

yeder Tafel moeten hon-

dert Schotelen ftaen, 330.

Maecken eenwonderlijcke

Saus van Viflchcn , 361.

Defgelijcks van Vogel-nc-

ften , 3<>3-

Codrus bemind Homeri Boec^

ken boven maten feer , 7.

Laet fig felven doodflaen,

om fijn Vaderland te be

houden , f6. Aenmerc-

kingen over defe fijne daed,

f6. 6f. Was een Helden

bedrijf voor een Heyden,'

maer ongcoorloft voor een

Chriften, . 6z.'

Comedianten , ernftigh.be-

ftraft , aj-o. 'tOpeabact

toelaten van defelve is eene

der roepende fonden.welc-

ke 't Land 'foo hard druck-

ken , !ƒ!. Zijn mecft in

allerley ondeugden verlb-,

pen ; en 'tbetaemd haer

derhalven minft, defeylen

van andere in hare Speciën

tcvertoonen, if9. Wier

den van d'eerfte Kerck uyt

de Gemeente gebannen,

aó i. Moeftenoockuytdca

Staet werden , ycrweefen,
~
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*6t. Zijnoockmct'erdaed

van \ericheydenc Keylèrs

en Overheden gebannen

geworden , 164. Wierden

onwaerdigh geaet , eenige

getuygenis te tnogeti ge

ver. , 26ƒ. Keifer M. Aurer

lius verwonderde iigh ,

dat'cr niet een Peft quarn .

die defe Peften vand'aerde

wegh nam , ióó,

Comedien , dcfelve by te

woonen , is eenChriftcn

gantfcli ongcoorloft zfi.

't Selve vv;rd bewcicn door

Redenen, genomen!. Van

d' terHe Vindtts dejar Specieu ,

zijnde de Dny;el en de

Heydenen, 2ƒ5iChriit.cn-

, Vrouwinde Schouw-ips-

len gaende , werd vaa de

x Duyvel befeten , ij-j. II.

Van 't Eynd , waer toefe

. 'Zijn ingefteld , te weten,

totüere, DienitenVerfoe'

~ ningh der Duyvcl goden,

1/4. Werden noyt tot een

goedeyndgebruyckt , l$f.

Sulcks is oock niet tever-

wagtcn s want de Vroome

. - • , fullen 't qiet doen ; van de

booiè is 't niet te hoopen ,

if 6. Dit quaed kan niet

verbeterd worden als met

de gehede uytroyingh,

ij-6 Z,ijn de Pragt desDuy-

vels > een Afval van 't Ge

loof , een vcrlatingh van

God » ea weerkeeringjj tot

de Duyvel , if6. III. r*i

*igemtene Voorwerp , en de

Spreeekwijfen , zijnde der-

tel , geyl , wreed,- Afgo-

difch .onkuyfch, aƒ6. D:

Stof is meelt Leugen , ver-

gefelfchapt met Godslafte-

nngen , . befputtingh ran

GoSsdietift en Godsdicnfti-

gc» *T7-' Driederley tegen

werpingen T>eantwoord .

25-8. IV. Vttt de muniert*

m Omftaudigbedeit in '/ Spt*

ten, zijndeonhetaetnlijck,

ligtvaerdigh , onkuy^ch,

25-9. Waer door veelefoo-

danigk werden ontöeco

ken , datfc van de Schourv-

burgh na 't Hoerhuys lo

pen, 2Óo... V. l'ande fchatd*

lijckc Wtrckin$fn , die daer

opvolgen, 269. Getuyge-

niflcn tegcns de Comcdien,

( i ) van een groot deel oucie

Concilien , 161. (i) van

Gereformeerde -Synoden,

-2,ói..(g) van vecle Oudva

ders , 261. (4) van Nieuwer

•Sci rij vers , de voorrrcflijk-

fte Mannen, .365. (f) vau

Heydenen , 264.

Cometen , zijn voorteecke-

kenen van naeckende pli-

gen , 45" i . Die fulcks te-

genftreven , biedca de

Duyvel de hand , om

'tVolck in forgloosheyd

t'onderhouden , 4/1. Te-

gcnwerpinghea beant

vvoord
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woord , 4f 7- 4)1- Werc-

ken 'tquaed niet , macr

: dreygen 't alleen op 't be

vel Gods , 4f4. Bygelovi-

• ge üytleggingen vanfom-

mige , op de grootte , gc-

ftalten , vei we ,f. f. v.4yf.

Wier uyt dei'elve vcroorr

•faeckt worden , 4ƒ6.

Conariiis.", een Vcnetiaenich

Edelman , brenghd fijn

bouwvalligh leven door

matigheyd tot een'hoogcn

ouderdom, 311.

Concilien tegens de Comc-

dien, 260.

Conciliitm Braccarenfi tegens

d'oordelendc Starre-kijc-

kers, 111.

Conjunctie en Oppolïtie der

Planeten , hoe de Starre-

kijckers hare Voorfeggin.

gen daer uyt maecfcen ,

Corck , een Stad in Yrland ,

grouwlijck verweeft door

een feldiaemen Brand, 469.

'Corigii fcer wonderlijcke

Maegh , konnendc fonder

ivalge verflinden allerley

affcliouwlijcke dingen ,

370.

Corinthiers deden ondcrfoeck

pp de middelen der gene,

wclcke leckerlijck leefden

Cornelius Ruffinus uyt den

Roomfchen Raed geban

nen , om dat hy had laten

maccken Sil v ere Schotelen

van thien ponden gewigts ,

419.

Botton de Jefuit fteld de Duy-

vel in een Beietene twee

en tfeventigh Vragen voor,

TL. Wekke deièlve waren,

77-'

Croaten eeten Menfchcn-

' vlcelch , met Voorbeelden

daer van in de Nederlan

den , 379-

Cro:ius, door dubbclfinnigc

woorden des Duyvcls lelijk

bedrogen, 41.

Curtfi Hiilorien brengen den

fiecken Koningh Alphpn-

ius weer tot gclbnd-

hdyd, ƒ.

DAmp onder d'Aerde

uytbarilendendc , en

- geen opcningh 'ge-

noegh vindende , kan won-

dcrlijcke gcluyden vcroor»

faecken ; met Voorbeelden

daer van , 195-.

Dans rneeftcrs en Danflcrs

door 't Nationael Synodus

der Gereformerde te Ro- ^

chel veroordeeld om ge

bannen te worden, zór.

Decius, een Romeyn, geeft

figh aen d'ondcraerdichc

Geeilen over voor fijne

. Soldaten, ƒ6.

Delphinen beminnen de Mu-

iijck , met eenige on

langs voorgevallene Voor-

. ' beel-
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beeicfen daer van , 389. figh felvea om 't jcvérij

Demctrius Phalareus verquift 68.

in overdadige Maaltijden Diogenes vertoornde figh

feergroote Schatten, jio. hevigh tegens de geene, die

Sijnen Koek werd magtigh God om gefondheyd ba-

rijck,, alleen van 't over- den» en pndertuflchen de-

fchot, 319. ièlve door overdaed ver-

Dertclheyd en praghtderhe- dierven, 311.

denfdaeghfche Maeltijden DifputerenmetdeDuyvel, is

is fchaedlijck aen Ziel.Lig- gevaerlijck, 73>7<5-

chaem en Goederen , 311. Dochter te Gent, wonder-

314. lijck van de Duyvel bedro-

Dieft,willende Vifch fteelen, gen, 147.

werd felver van een Snoeck Dood, van fommige voórfien,

gevangen, 391. Te Ton- kon echter van haer niet

gerfee in Bayeren , een ontgaen worden, i 01. Kan

Kerck berovende , werd men niet voorweten , als

met fijn Paerd in Steen door Godlijcke ofDuyvel-

veranderd, 408. Hoe men fche Openbaringen , 103,

hem fou konnen dwingen ,. Doode, hoedanigh de Duyvel

't geftoolene weer te moe- • defelvedoetgaeni ftaenen

ten brengen , met een fpreecken, _ 207.

Voorbeeld daer van , ƒƒ?. Doodfoeckingh van Koningh

Dienaers , die figh hebben la- Codrus , om fijn Vaderland

ten dooden , om hare Hee- daer door te redden , ƒ6.

ren in 't leven te behou- Regtdraeds yets te beogen»

den, f?. 't welck ons de dood onver-

Dingen, diegantfchfeldfacm mijdelijck fou veroorJaec-

fchijnen , hoe men in ken.iseenfeergrouwlijckc

't hooren oflefen der felver Sonde, 5-7. Hoe.en in welc-

figh heeft te dragen, 413. ke gevallen fulcks zijde-

Drie dingen, behoorëndé weghs afgeoorloft is , f8.

tot een goede Maeltijd, 60.

317. Dorp in Africa , metald'Ifl-

Diocletiaen , noch eeri fleght wooners en Dieren tot

Soldaet zijnde, werd de Steen geworden , 409.

Keyferlijcke Hoogheyd Dorpen, tot twee-en-tfeven-

voorfeghdt , 67., Verlaet tigh in getal , in Holland

de Heerfchappy, en brengd verdroncken j met de na^

tne*
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hien der weer boven géko-

mene en ondergeblevene ,

166. Verfchil hier over

onderde Schrijvers , in tijd

en getal , vergeleecken,

168.

Donder over Luyck fecr

fchaedlijck en feldfaera, 11.

24. Verfliet daer eenigc

Perfoonen, ^^. 13. Dood

Keyfer Anaftafius, 93. Te

Straelfond leer feldfaem ,

477. Is dickmael een He-

raudGods, 476. Des felvcn

Natuerlijcke oorfaecken ,

483. Donder-Onwecren,

491. Welcke dingen vcor

den Donder bevrijd fouden

zijn. 503. Sie voorts of

JSlixem.

Droom van Claudius Msrius ,

f7-

Dubbelfinnige woorden, heb

ben veele leer lelijck bedro-

f:n , met vericheydene

oorbeelden daer van ,

jDuytfche Keyfeis hebben

voertijds op haere Maeltij-

den lbo veel pragtenkoft-

lijcke Spijfen niet ghc-

bruyckt, als nu een gemeen

Burger onder ons wel doet,

Duyrfchers haere genegent-

heyd tot Suypen, en vreten,

431.

Duytfcliland , een wijl tijds

iccr dertel in ecteq en drin-

ken geweeft zijnde , ge-

raecktc tot den uyteriten

Honger , foo dat Menfchen

Menichen aten , 35"4-

Duyvel , fijne loosheyd en

boofüeydin fijne Orakelen

en antwoorden , 41. Ge-

bruyckt dubbclfinnige re

denen, 41. 43. Is fijne Sla

ven altijd te loos , 47 . Be-

driegd door tweeilnnige

woorden Koning Pyrrhus ,

41. -Cróefus, 41. Albertus

Schot , 43. EenMonicktc

Grenoble, ^ó.Keyfer Nero,

48. Is een liftigen bedrie

ger en kondigen leugenaer,

49. Voorfeghtforatijdsde

ware gelegentheyd vaa

eenige toekomende din

gen , 49. Hoe-hy fulcks

doen kan , f o. fz. Is een

welgeoeffend Natuerkun-

dige, fo. Sijnen feldfamen

handel meteen Indiaenkhe

Vrouw, 5-3. Voorkondigd

dickmael eenigc dingen,

diefoo uytvallen, uyt na-

tucrlijcke oorfaecken , ff.

Anders oock , of uyt een

verfèeckerde voorkennis.ot

uyt een wa^rfchijnlijck

vermoeden , 63» Is een

Deunvaerder en Beul Gods,

63. Een ervaren Natueren

Genees-kenner , 64. Da

grootfte en liftigfte Politi

cus, 64. Werckt kragrigh

in en ontrent de Kinderen

• dei '
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<3e$ Ongeloofs , 66. Sijnc

Voorfcggingh aen Diocle-

tiaen , 6j. Aen Agrippa,

69. Aen Banquho Stuart ,

•71. In een Spaenfch Slot

gevonden , 79. Aen d'In-

wooners van Hifpaniola,

79. Aen de Peruanen , 80.

Vertoond figh ibmtijdsin

Menichlijckegedaente, 72.

Met hem in gelpreck te ko

men, isten hooghltenge-

vaerlijck , 73. 7 f. Hoe

men hem beft kan verja

gen, 74. Hem iobdètcne

vragen voor te ftellcn , is

ten hoogften verfoeylijck.

76. Sijn oogmerck in fijne

Voorfeggingen , 81. Die

hy gelr.ck voorfegd, Jieb-

ben meeft een ongelucki-

gen uytgangh , 71. kan

geen veragtingh lijden ,

wijl hy een trotièn Geeft is,

74. Met hem vrede of

vriendfchap té houden, is

figh een vyand Gods ver

klaren , 71. Vermomd de

Tovery onder 't Mafker der

' Natuer-konll , 120. Ge-

bruyckt de Starrekijckers

tot Wercktuygen of ver-

oorfaeckers van Moord ,

129. Maeckt uy t ons korts

wijl cickmael ernft , 139.

Verioeckt oock felfs de

Godsdienftige door gelïg-

tenen openbarin.ïcn, 147.

Vcrwondcrlijck. Voorbeeld

Y s E R:

daer van , 148. kan offck

wel een Boct-Prediker

wor.dcn , 149. Sal ibm-

tijds 't goede fpreeckcn,

om 't qiiade daer onder te

fehuyvcn.iyo.Drijfd dick-

inacl lij a Spel onder de

Stormwinden , 180. . 191.

Kan geen Mirakelen of

waeragtige Wonderwerc-

ken doen, loj. Macr wel

valfche , of Natuerlijcke

Wonderen , 194. V/eet

metwonderlijcke Verblin

dingen om te gaen , ijy.

Socckt figh by de fijne aen-

fienlijck te maeckcn door

gewaendeWonderwcrcken,

i po. kan Natuerlijcker

wijs dingen wercken, die

ons Wonderen ichijaen ,

199. Hoe hy een dood Lig-

chaern kan doen gaen en

/prceckéri , zo7 , Is een

AcpGods, 108. 118. Boc-

lecrd met een Heyligh-gc-

agtedc Non in Spaenjc,

loy.Wil fig op allerlcy wijs

wat groots doen agten ,

207. kan oock den: Hecre

Jefus wel prediken , 144.

Is een waerfeggenden Geeft

in een Acp , 241.245-. In

een Hond , 246. Denecr-

flen vinder der Gomediea

en Schpuwfpeelen , ij-j.

Eyfclit defelve tot vergel-

dingü voor een bcweiene

wcldaed , 253. Legd'in

fwars
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fware onweeren op fijne

luyrnen , om de Menfchen

te beichadigen , 269. Voerd

Heer Folpert van Arckcl

figtbaerlijck wegh , 310.

Doet op een feldfame ma

nier des felven Soon Pel-

grom verdrincken , 511.

Verright feldfame Schijn-

Mirakeien, 499. Begeerd

van fijne Slaven uyterlijcke

Ceremoniën, yfg.

Duyvelfche Beloften van

fommigeMenichenjij. 14.

ECkhard , Deecken te S.

Gallen, feer mild te-

gens den Armen, 37 .

Sijn feldfaem Geval met

een geveynfden lammen

Franfchman, 38.

Edele Verftanden zijn altijd

feer groote Lief-hebbers

van Boecken , 6.

Edellieden in Churland doen

vier feldfame beloften , en

daer onder cene gantfch

Godvergetene , '4- In

Friefchland , figh beroe

pende op hun VryhcHen ,

om niet mee aen de 7,ee-

dijck te wercken , werden

vanDuc d'Alba geeftigh be

jegend , 163.

Edelman van Marfilien , fieck

zijnde , werd genefen ,

door 't Wonder-klugtigh.

bedrijf fijnsAeps, 222. Te

Venetien , bekoomd door

raatigheyd een feer hoogen

ouderdom, 3-12. Werd in

't opfpringen eens Schips

onbelchadigd in een andÊr

Schip neergefet , 308.

Edwin , Koningh van Engel-

land , door de dood fijns

getrouwen Dienaers in 't le

ven behouden , 60.

Eed , magh , ja moetmen in

fommigc gelegentheden.

breecken , iz. Van een

Italiaen, grouwlijck- ge-

daen, noch grouwlijcker

volbragt, 13»

Eendraght tufichen een Hond ,

Muys, Kat en Vogel fèer

feldfaem, fij.

Eetens wijs der Cocincinefen.

feer feldfaem , 330. Elcke

genodighde Gaft moet een

byfondere Tafel ; yeder

Tafel honderd Schotelen

hebben, 330.

Empedocles wil de Wind in

Sacken vangen, om datfe

de Vrughten befchadigli-

de, 43 6.

Engelland door een Waters

nood vanFranckrijck afge-

fcheyden, 173.

Engelfche doen met de Ha-

ringh-vanghft feer wey-

nigh op , j 69. Redenen

daervan, . 371.'

Ephefianen wilden onder haer

niet gedogen eenen die ma

tiger leefde als fy, ;2f.

Epicureërs , van d'oudc Ro-

S f iney-
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rhcynen gebannen, opdat gefond, f.

hun welluftigheyd andere Florentijnfch Gefant befpot

niet mogt verleydcn, 316. feer aerdigh den Hertogh

Ërafmi des Rotterdammers van Milacn , een groot

Nativiteyt, 89. Starre-fot, 114.

Ernftigc Reden van Paltzgraef Fluytingh in d'Acrdbevingh

Frederick den III. aen- t' Amboina gehouden voor

gaende d'onderhoudingh een Duyvels-Fluyt , aof.

van beloften, 11. Kan natuerlijck veroor-

Efel geeft een beter Waerfeg- faecktzijn, 29ƒ.

ger als de Starre kijc- Folpert van Arckel , een God

kers , 118. loos Menfch , 308. Traght

EferwerdingheensBevelheb- Heer Jan van krekel verra-

bers in Duytfchland , 414. derlijck om 'tleven te bren-

Eva met de Duyvel in ge- gen , 309. Werd van de

fpreck komende , was haeft Duyvel weggevoerd ,310.

verleyd , 76. Francifcus , Marquis van Sa-

Eudoxi oordeel van de Voor- lufles , haeld iïgh fijn ver*

leggingh uyt 't Ghe- derf op den hals, doorde

fternt , 89. Starrekijckers te geloven ,

Eyer , dit woord kromton- 1 19. Sfortia , heeft in fijne

gigh van een Franfchman Geboorts-uyr een flegtge-

uytgefproocken , brenghd fternt , maer echter groot

hemjn gevacr. 31. gelurk , 131,

Eycren , zijn enckelijck de Frans Everhard van Ulrn,

Spijs van een Boer , 414, Stads - Schrijver aldaer i

Sijn in tegendeel een jonge wccghd by de ieven hon-

Graef gelijck als Ver- derd ponden, 415-.

gif, 414. FranfchEdelman in 'topfprin-

gen eens Schips wonder-

F Abel van S. ChriftofFel, lijck in een ander fchip

41 1. VanS. Joris, 411. neergelet, 308.

Fannii Wet, hoc veel en Franfche Juffer werd een

niet meer , men dneglijcks groot Houwlijck van d«

in • 't eeten moght verree- Srarrekijckers voorfèghd,

ren, 9fi. doch koomt'er niet toe,

Ferdinand , Koningh van n6.

Arragon , werd door 't Ie- Franfche Wijn te fchencken,

;fén van Geichicd-lchrij vers is nu fclfs by dt gcmeene

- '.' Bw-
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Burgers veragtlijck , 311. t' Els feer feldfaem , i 89.

3y6. 314. Geeften , die tot wat goeds

Franfchcn , zijn meeft Hoorn- raden , zijn niet altijd

dragers, 431. goed, ifo.

Franfchmankoomd door fijn Geneefing na voorgaende be-

kromtongige i uytfpraeck loften aen Afgoden , of

van 't woord Eyer in groot Heyligen , 438. DoorSlan-

gevaer, 31. Anderklugtig gen, jteopSlangt».

gevalmeteenFransman,37. Genegentheden van andere

Frederici des derden , Mcnfchen uyt de Starren

Paltz graefs , heerlijcke te willen navorflchen , is

fpreuck van Beloften , n. figh fchuldigh maecken aen

Frielche Eylanden en Watten veelcSonden, • 113.

door InbreuckvanFriefch- Georgius , of S. Joris , een

land afgefcheurd , 171 verfierdenSant.ofeenpod-

Fricfen zijndenBloed-hertog loofen Quant , 411. Selfs

van ^ilba noch eenigen de KardinaelBaronius houd

danck fchuldigh , enwaer fijne verfierdeHiftorievoor

om? 163. een Sinnebeeld , nietvoor

Fuggerfpijfigd op fijne Bruy- een ware Gefchiedcnis ,

loft binnen Augsburghda- 413. Melchior Canisfeghd

gelijcks tweehonderd Ta- hemeen Arriaen te zijn ge-

felen met Volck , 319. geweeit, 41 3. Echter werd

Furii Camilli Belofteaenden hy in 'tPauldom aengebe-

Afgod Apollo , volbraght den, 417.

door de mildheyd der Gerard van Vellen door'tdub-

Roomfche Vrouwen, 19. belfinnigh woord Verfind

van de Duyvel bedro-

G Algen zijn oock gen, 48.

voor d'Onfchuldi- Geichiedfchrijvers, bydefclve

ge , 34, fluypen niet weynige on-

Gafteryen der Oude , op de- waerheden in , en d'oor-

ielve mogten niet meer als faecken daer van , 409.

negen , niet min als drie Gefight in de Lught, onder

genodigde zijn , enwaer- den Stormwind t'Els , feer

om ? 317. 318. Oeroude vreeflijck, 188. TeStrael-

Philofophen,3i7. Sitvtortt fond, 478. VaneenChri-

»/• Mueltijdcn. ften Slacf in d' Aerdbeving

Geblaes onder denStormwind t'Amboina , feer won-

S f i der.
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dcrlijck, 196-

Gefigten en Openbaringen in

onfe dagen , uytgegeven

voor Godlijcke , wat daer

" van te houden ftaet, 141-

Men i s in Gewifle niet ver

plight, defelve voorGod-

iijcktehopden, hoe fcho-

nenfchijndie oock hebben

mogten , ifi. Hoe men

figh daer ontrent heeft te

dragen, lyi.

Gefpreck met de boofe Gee-

ften te houden is feer ge-

vaerlijck , 73.

Getrouwheyd van eenige

Vorften tot haer Vaderland,

ƒ6. Van eenige Dienaren

tot hare Heeren , J"o. Van

d'Ovrigheyd te Calais tot

hun Onderdanen , óo.

Gevallen , in welcke geoor-

loft is fijn leven voor een

ander in 't uyterftc gevaer

te ftcllen , f8.

Gewoonte der Joden , in tijd

vanOnweeren, 190.

Giergaerts zijn de Vifch Re-

verfus gclijck , 594.

Gloflateur van 't Geeftlijck

Reght heeft een fpotlijcke

uytlcggingh op'tdrincken

der Duytfchen , 431.

God openbaerd fbrntijds aen

de Duyvel toekomende

dingen , 63, Laetdickmael

fijne Voorleggingen ver

vuld worden , en waerom,

ff. Jot. Geeft eo beftierd

geluck en ongeluck , 87.

Sijne {"onderlinge bewarm-

gen aen eenige Perfonea

zijn geen teeckenen of van

hare hcyligheyd , of van

fijne faligmaeckende liefde

t'haerwaerts , 174. Deigc-

lijcks oock niet fijne uytcr-

lijcke weldaden , aSj1. Hy

bewaerd fomtijds de booie

tot eenige hem bekende

eynden, 183. Is gewoon

te dreygen eer hy ïlact, 446-

Gods-dienften van fbmmigc

Godlooflijck de Starren on

derworpen, 117.

Godsdienltige werden fclfs

wel van deDuy vel doorGe-

fighten en Openbaringen

bedrogen , 147.

Godslafterlijcken Ketter in

Pruyflèn, figh uytgevende

voor God in Menichlijckc

gedaente , 101. Doe:

Schijn -mirakelen , zoj.

Sijngrouwlijcke Overfpe-

len , herdneckigheyd en

dood , 104. Hooghmoed

eens Spaenfchen Soldaets,

korts te vooren wonder-

baerlijck van de dood ge

red, 303.

Goede Maeltijd, tot deleive

behooren drie dingen ,517.

Gelpraecken zijn de bette

Saus derfelve ,317. Gaften,

voor.delelve is haeft genoeg

bereyd, voor de quade aj-

tjjttc veel, 318. Een quade

God,



B L A D-W Y S E R.'

God, gefteld van de Ta-

puyers in Brazil , 81. Moe

der Voorfpoed , brenghd

voort de boofc Dochter

Hovaerdy, 419,

Gordianus , Keyfer, een groot

Liefhebber van Boecken,/.

Goud, is'tLock-aes derfon-

den , deftrick der Zielen,

den Angel des doods, 395-.

Graf-fchriften , feer heerlijc-

ke , werden wel gegeven

aen de Godloosfte Boe

ven, f 46.

Granaten van de Mufcoviters

met menighten in Riga

gefonden , doen weynigh.

fchade, joó. Verfcheyde-

ne Voorbeelden van veelcr-

ley wonderlijcke uytwerk-

felen defer Donder-Klo

ten , 307.

Gravin van Bcichlingen ver

teerd al haere Goederen in

Levers vanLamprayen, 3 10.

Groot Varcken van vijfhon

derd vijfenvijftigh ponden,

415-. Wambais des Proofts

van Oetingen , 41ƒ. Wijn-

vat yan elfduyfend lèshon-

derdt en taghtigh Kannen

Wijn, 430. Kloofter, t'Ef-

curiily hebbende veerthien-

duyfend deuren, 430.

Groote Kandelaer van Diony-

iius de Jonge , waer op

driehonderd vijfenfeltigh

Ligten konden ftaen , 319.

&arj>ars en. ?npeckcn , waer

onder cene van driehon

derd en vijfcigh ponden»

380. Rogchen , van vijf-

thien voeten lenghte en

twintigh voeten breette ,

383. Stcuren,384. Haufen

van aghthien voeten , 384.

ProphetifcheVifch in d'Eif-

fel , 384. Vifch in de

Wolga, 3&f. Walviflcheu

van agthonderd en duyfend

voeten lengte , 38)-. 386.

Kreeften , 'waer tcgens de

Hollanders fig met Schanf-

fen moeiten yerfekercn,

399. Oefters , van feven.

Ellen in den omkring, oock

van driehonderd ponden

gewigt , 416. Silvere

Schootelen , van vijfhon

derd ponden, 41 1 . Kafen

van vijfhonderd ponden,

411. Knollen, 415-. Word

te Koningsbergh van duy

fend en vijf ellen. 416.

Brooden , vijf ellen langh.

Pompoen , 418. Rame-

lazzen hier t' Utrecht by

den Schrijver ,419. Aerde-

Pot in iMeiflen, 419. Keuc-

ken te Tours, 419. Saelte

Torgauw, 419. Wijnkel

ders , 430. Beeckers , die

men nauwlijcks kan op

beuren ,411. Teugen.ver-

oorfaecken plotfelijck de

dood ,431. Steen , waer

uyt een geheelen Tempel

wierdgemaeckt, 43F-

•Sfj. Guy-
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Guychelaers befondigen iigh

i'waerlijck , en doen ande

re, die hare bedrij ven aen-

fchouwen , Ijgh bcfondi-
gcn, c zjo.

HAcgdis in een Vyerkey

gevonden , en hoeio

dacr ia gegroeyd

tnoghtzijn? 405.

Hacs , vcroorfaeckt dat een

gantfch Krijghs-Hcyr de

vlugtneemd, 36.

Hagag , Koningh te Babel ,

een tchricklijckTyran , 98.

Geeft een voorfeggende

Starrckijker een leer ijuade

belooningh, 99.

Hagel tteenen vin een gewel

dige grootte , 171. Een

fchendlijcken Vloecker

wonderlijck daer doorge-

ftraft, ^J^. Ecncderfelvc

fop groot , dat een fterck

Man die niet kon opbeu

ren , 615-.

Haringh , eens in een Duytfch

Eylandje geweeft , geeft

veele Menfchen de ICoftj

maer dacr nae eenen door

dertelhcyd gcgedleld wcr-

dende , is gantich verlo

pen, J7z.

^Jaringh-vanghft is een der

voornaemlte Weldaden

Godsacn Holland, 36,-. De

Goud-Mijn van 't ièlve,

36)-. Klare verrooningh

^an d'onuytipreecklijckc

Y S E R.

voordeden , die Holland

daer door geniet , 366. De

Hollanders vangen Jaer-

lijcks , 'teene Jaer door

't andere gerceckend , dric-

mael honderd duyfend Laft

Haringh , 369. Waer he

nen fy defelve vervoeren ,

en wat voordeel fy daer op

doen , 370. Verkopen al

leen in d' Ooft- landen Jaer-

lijcks over de honderd-duy-

fend Laft ; d' Engelfche

daer fegens geen tagtigh

Laft, 370. De Menfchen,

levende van de Buylèn en

Haringh» vanghft , zijn wel

viermael honderd duyfend,

371. Redenen. Waerom

d'Engeliche met hare Ha

ringh yanghftfoo weynigh

voordeel doen , 371.

Hauien , groote Vifichen in

denDonauw, 384.

Hayr-hovaerdy door den Bli-

xcm gcftrah , 490.

Heck-gros,/(r op Broed-penning.

Heercn van Calais willen , om

hare Onderdanen te redden,

felfs de dood uytftaen , 61

Heliogabalus wou geen Vifch

eetcn , als wanneer hy verr'

van de 2>e was, 3ƒt. Sulo

kc Heliogabalen vindmen

noch genoegh onder ons,

Helmonts voorgeven , dat de

Starren niet neygen maer

dwingen , gelegd , rede-

nen
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nen van een Helmond te

zijn , 110. Syne veront-

fchuldigingh vanParacelfus

isweynight'agtcn , ƒ47-

Hemel-openingh , feer feld-

faem t 1 86.

Henrickdc Leeuw doet in fyn

Sieck-bed hem voorleien

d 'Oude Gefchied-fchrij-

vers, 6.

Henrick de tweede, Koningh

van Franckrijck, oordeeld

treflijck van gedane belof

ten , ii. De derde , fteld

een Wet opdeGcregtenin

de Maekijden , 315.

Herlcfingh of herhoringh van

iaecken die ons alreeds be

kend zy n, is nut en nodig,

533. Gepaft op 'tlefencn

hooren van Gods Heyligh

Woord, 334.

Hermogenes werd om njne

matigheyd uytEphcfcn ge

bannen. 315",

Hcrodes tot tweeraalen toe

gantich wondcrlijck gered

uytd'uyterfte gevaren, 184.

Herodcs geleien voor Haere-

des , veroorfaeckt een grop-

tcntwift, 39.

Herodoïus fijne Gefchied-

.boecken t' Arlienen voor

geleien hebbende , werd

daer over gekroond , 8-

Jiertogh in Daytichland ver-

br.ind iijne twee Sonen in

lijn Slot, opdatie t Vader.

l-M'-l uict beledigden , ƒ 7.

Van Milaen, i's een groot

Starre- lot, 113. VanBiront

geeft een Starrekijckerecn

tjuade belooningh. izö.

Van Alba bejegend eenigo

Frieflche Edelliede.n feer

aerdigh, 163.

Heydenen , hebben de voor--

fëggende Starrekijck-kun

de veroordeeld , 88. Heb

ben vecle dingen uytgcr

vonden door kragt der ge-

meene gaven, welckeniet

te verwerpen zijn, 154. In

die dingen , 'waer in haer

verfoeylijck Heydendom.

gegraveert is , als in de

.Schouw-ipcelen c. f.v. mag

men haer. geen flins navol

gen , 1^4. Hebben veeler-

ley flagh van Waerlegge-

ryen gehad, 4)6.

Heyligh bedrogh , foo ge

noemd , heeft 'tVolck veel

valfche Mirakelen wijs ge-

maeckt , 449.

Heylige fchijn heeft 'er vecle

bedrogen , 1 4f.

Hoedanigheden dor Winden,

veranderen figh na de gele-

gentheyd harer ontmoetin

gen , ; i f.

Hoenderen van de Heydenen

misbruyckttot Waedeggc-

ryen , 4J"9- Acnmerck-

lijcke Voorbeelden daer

van, 4f9.4óz.

Hoer , welcke die ten Hou-

welijck moetea bekoo

S f 4,
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wen, 1 15-. 117. Huys in de Stormwind t* Els

Hoereerder by en met fijne wonderlijck van fijne plaets

Hoer fecr verfchricklijck verlet, 188.

omgekomen, .301. Huyfen des Hemels , hoeda-

Hoge gelegentheyd eener nigh van de Nativitcyt-

Stad geld niet, als God door (tellers befchreven, 9 1 . Hoe

Water wil ftraffen , 177. de felve fouden regeeren

Hollleins verwoeftingh door over de Menfchen dood en

een geweldige Stormwind, leven j geluck en bnge-

af. Heeft een groote over- luck,* 92.

eenkoming metonfeStigt- Huysraed, door een vreeflijc-

fche, 17. kewindyvpnderlijck weg-

Homeri Boecken van den gevoerd, 274.

Grooten Alexander feer Huysvader te Romen , hoe

hooghgeagt, 7. veel hy maer opeenemael-

Hond doet htt Ampt eens tijd moghc verteeren , 3ƒ0.

Doodbegravers aen een ver-

droncken Perfoon , 1 74. In l Chthyophagen eeten niet

Italien verright door de J[ anders als Vifch , 174.

Duyvel feer ieldfame din- Inbeelding eens Godlooien

gen, . i4f. . Menfchs verweckt uvrfin-

Honger in Duytfchland feer nigheyd ; doch God leyd

grouwlijck , foo dat de hem daer door tot Bekec-

doode Lijcken wierden ge- ringh, -'•. • 14.

geten , 55-4. In Pruyffen Inbreuck der 7,ee , zijn defc

onlanghs defgelijcks , foo Landen vanouds af feer on-

! dat Ouders hare Kinderen derworpen, 171.

aten , 55-5-. In Friefland, Indiaenfch Bygeloot van d'A-

na eentlertele weelde, 3 ƒƒ. pen, nj.

Hoorndrager, waer dit woord Indiaenfche Vrouw opeen

van daen gekomen ia, 451. .fcldfatne wijs door deDuy-

Francoifen zijn Hoornfet- vel uytde Gevanckenisge-

ters en Hoofndragers , 433. : haeld, . 5-3.

Horatius veroordeeld de, voor- Indruckingcn door den Bli-

feggcndeStarre-kijck-kun- xem , feer feldfaem, i8j-.

de...... ... :> . 88.138. Ingewickelde Tovery en ver-

Hovenier des Perflaenfchen dragh met de Duyvel, 119.

Koninghs befpot de Starre- Heymli jck.ingewickeld en

kijckcrsfeergeeftigh, 113. ftom Verbond met Jen
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felven, «10- Joden.zijn in den Stormwind

Inwooners vanHifpaniolawas t'Els leer hard beibght ge-

de koomft derSpaenjaerden worden, 189. HaereGods-

al te vooren verkondighd , lafterlijcke redenen hier

79. Van Madagafcar ver- ontrent, 190.

moorden veele duyfenden Johan , Vryheer van Swart-

haerer kleyne nieuwlijcks

geboorene Kinderkens , op

de voorlegging der Starre-

kijckers , 119. Van de

Caep, eeten doode Kren

gen van Walviffchen . 377.

Ifocrates dood ligh felven

door honger , om niet an-

dermael d'ellende der ver-

woeftingh van Athcenen te

moeten fien , J.

Italiaen doet een grouwlijcke

belofte, en volvoerd defel-

venochgrouwlijcker, 11.

JAcobi VI. oordeel van

de voorfcggendc Starrc-

kijck-kunde , 8o.uo.

Jacobus Scutellarius voorfiet

uyt 'tGcfternt den dagh

lijns doods , en kan 't on

geval niet ontwijcken, 101.

Jager, fijn belofte, Diana ge-

dacn , breeckende , werd

onverwaght gedood , 439.

Jagt-regt vereerd aen Hoor

nen - opgefcttede Man

nen , 433.

zenburgh , een groot bc-

minner vanBoecken , 8.

Galeas , Hertogh van Mi-

laen , doet eenen hem de

dood voorfeggendenStarre-

kijcker hangen , en maeckt

fijne Prophetie leugenagh-

tigh , 99. Den XXI;

Paus , meend , volgens fijne

Starre- kunde , langh te

fullen leven , doch fterft

haeft, 109. Steflerus, voor-

kondighd den dagh en ma

nier lijns doods j met de

feldfame vervullingh, 104.

De Lignano te Milaen ,

voorfeghd lijnen Soon de

Galgh , en hy koomdt'er

acn ', fchoon hy Geeftli^ck

wasgeworden, ioó. Bap-

tifta , voorkondighd Ro-

mens verwoeftingh, en hoe

defelve gevolgd is, 141. De

Torre , windt in Peru een

Schat van over de tagtigh

duyfend Tonnen Gouds j

doch verliefd daer over fijn

leven, 395-.

Jan de IX. Heer van Arckel , Jonas , hoe veel Duytfche

wonderlijck een Moord- Mijlen wcghs hy in den

Walvifch wierdlaegh ontkomen, 309

Japonlche Wacrfeggers , en

haerc Procf-tijdt ,

voerJ ,

omge-

387-

464. JofephScaligersNativiteyt,89.

SC y Juftcr
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Juffer in Franckrijck werd

een hoogh Houwlijckvan

de Starrckijckcrs voorfcgd,

doch daer koomd niet

van, 1 1 6.

Julianus de Keyfer , verbied

d' oordelende Starrekijck-

kundc, 88.

Julius Czfar verdeed op eenen

dagh tweemaei honderd en

vijt-cn-twintigh. duyfend

Kronen, ?57-

KAes, is een byfond er lie

ve koft voor de Saxen ,

4x3. Regel der Ge

nees- geleerde, enSpreeck-

woorden van de Kaes, 413,

Zoroaller eettwintighge-

hcelc Jaren l.ing niets met

allen anders als Kaes. 414.

Saefen in Italien-van vijfhon

den , gefchieden door Gsd-

hjckedrijvingh, i4f. Ge

nomen f i) van de Godla-

ligheyd der Voorfeggcrs,

'4f. Onderfbght , 146.

Van (i) de faecken , wacr

toe fy ons vermanen , te

weeten , tot bekeeringh,

148. Onderfoght,i49. Van

(3,1 de vervullingh, !ƒ!.

Onderfbght, iyi.

Kerckcn , door Stormwind

om vcrr' geworpen , doen

groote fchade aen de daer

in zynde Menfchen , 15-3.

Ketters, felfsdegrouwlijck-

fte , envcrvloecktftcboof-

wigten , hebben dickmael

Schijn-miraculen gedaen,

401. Wondcrlijck voor

beeld onfes tij ds hier

van, zo;

derd ponden gewight, 421. Kcyfers onder de Heydencn

Andere in Sweeden leer

groot, • 413.

Kandelaer , fêer groot , op

welcke driehonderd vijf-

cntfeftigh Ligten konden

ftaen, 329.

Karpers van meer als denigh

ponden gewight, 380.

Kafteelcn van enckel Marr

on-

hebben de waerfèggendc

Starrekijckersgeftrart, 88.

Hebben felver wel Vif.

fchers geweeft , 365-. Van

Duytfchland, hebben voor-

tijds foo veele koften tot

hare Maeltijden niet ge

daen , als nu wel een ge

meen Burger onder ons

doet, 331.morfteen in America,

der d'aerdc gevonden , bo- Kick-vorfch veght tcgens een

ven maten koftlijck, 173. Snoeck , en verwind

Kenteeckenen , om aen te hem, 381

toetfcn , ofyemands Voor- Kieus, Koningh van China ,

verkondigingen van toeko- een feetgrooten en dwaièq

«nendeftraffenovcrdc Lan- Verquiiter, 337. Maeckt

een
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een Wijn-zee en Vleefch-

Bofch, 338. Sijn fchend-

lijckGrouwel-pillays, 338.

Kind , in fijne Wiegh leggen

de , wonilerlijck van God

bewaerd onder den Inval

van een Huys ,191. Te

Delf defgelijcks , in 't op-

(pringen van 's Landts Ma

gezijn, 170. Wonderlijcke

bewaringh van een Chi-

neefch Kind , 196. Van

eenander, 197. Van noch

andere, 198. 304.

Kinderen , van hun Ou

ders opgeofferd , ten beften

haers Vaderlands , fj. Van

een Aep geteeld by eene op

een woelt Eyland verban

nen Vrouw, 138.

Kloek , door Aerdbevingh

neervallende , ovenlelpt

een Kind , 't welck daer

door bewaerd werd voor

d'andere Invallen , 304.

Derondanckbaerheyd, een

feldfacm Geval daer on

trent, ƒ 1 4.

Klughtigh Geval tuflchen

Graef Adolph van Habi-

burgh en ccnSoldaet , if.

Van een Franichman , die

door lijn kromtongige uyt-

fpraeck van 't woord Eycr

in gevaer van flagen ge-

raccktc ,31. Van een an •

deren Franfchman door

'tqualijck-verftane Kakelt,

37, Van twee Edellieden,

wegens een qualijck ver-»

ft'aen woord , 39. Vaa

Chach-Abas, Koninghvan

Perlien , met fijnen Hove

nier, \l^, Van Koningh

Louis den XI.met eenKool-

brander , 117 Van een

Starre- kijcker metfeeckerc

Deerne , iif. Van Me-

lanchthon met het Doch

tertje Meladdri , T 14. Van

den Aep des Hertoghs van

Milaen, boven maten gee-

ftigh en behgchlijck , 109.

tot 1 1 8. Van den Aep ecnr

Edelmans van Mariilien ,

119. Van een jonge Juffer

t' utrecht, ffi. Vaneen

oud Paerd , trcckende de

Kloek der Ondanckbaer-

heyd , ƒ14- £n verfcbeydc-

ne andere , door 'tgehetle

U'erck.

Koek van Demetrius Phala-

reus werd , alleen van 't

overfchot der Spijlen, fbo

gewcldigh rijck , dat hy

drie Hcerjijckheken kogt ,

319.

Koningsbcrgfche Vleefch-

houwers dragen opNieuw-

jaers-dagh een Worft door

de Stad , langh duyfènd en

vijfellen , 4%ó.

Konft , om door middelvan

ecuige Circkels figh onder

een groote menigte Volcks

onfi^tbaer te doen zijn,

en ekL te konncn iien , 44-

on»
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Om de Vrouwen hem te

doen nalopen , 4^.

Koolbranders feldfaem geval

met JConingh Louis den

XL 117.

Koopman te Neurenbergh

laet hem uyt de Starren

fijne Nativiteyt ftellen , en

hem gefcbied na zyn ge

loof , IOZ-

Koopmans Vrouw te Londen

werd door een Starrekijc-

ker voorfeghd , dat haren

nieuwgeboornen Sooniècr

verhooghd fou worden ;

en hoe fulcks vervuld

wierd , 135.

Koorn-regen in Hongers

nood , 312.

Koppellaerfter tot deTovery

is d'Aftrologifche nieuws-

gierighcyd , 120.

Kolters misflagh in 't fchrij-

vcn cenerHouwhjcks-voor-

waerde.dooreen gebruyck-

te Latijnfchc Termfwier,

4°-

Kreeften van een geweldige

grootte, 398. Vatten de

Menfchen met haere Scha

ren , en treckenic na den

Afgrond, 399. Eetenover

dedertigh aen LanJgcgane

fiecke Perfoonen , 400.

Land-kreeften in Weft-In-

dien houden in hare Tog-

ten een verwonderlijck

goede Orde, 400. Hare

ieldfams gedaeute en by-

fonderc fnelheyd , 40 1 ."

Andere byfonderhcden van

Kreeften , 401. Stccn-

Kreeften in de Berg-werc-

ken , en hoeie daer in ge

komen mogen zijn ? 401.

Kreeften , die , fbo haelt ie

uyt 't Water komen , in

harde Steen veranderen ,

406. Hoe men die door

kooit kan te weegh bren

gen , 407.

Krom-tongighe uytfpraeck

eens Franlchmans brenghd

hemingevaer, 31,

Kruyd-thoorn te Delf ge-

iprongen , en feldfaem-

heden daer ontrent voorge

vallen . 270.

Krijgh, is des Duyvels groot-

ftcn Ooghft , 41 .

Krijghs Heyr door een vlie

denden Haes op de vlught

gebraght, 36.

LAgchen is in ibmmige

gelegentheden felfs de

Godvrugtigfte niet ver

boden, *ƒ'•

LandinGuinea, den Duy v el

toegeeygent , 440. Wat

ecnen weervoer , die 'fbo-

danigli een ftuck Lands

voor figh fèlven had be-

faeyd, 440.

Landen tot Wateren, Wate

ren tot Land geworden ,

179. Gantfch leldiaem en

. ichricklijck verfoncken in

d' Aerd-
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d'Aerdbevingh van Am-

boina , 190.

Laufznitzer Wend eer acn

't Hef van Hcrfogh Bogi-

flaus in eenen dagh een

gantfchen Os op , 417.

Leek, de Rivier, wanaeer

en waerom gemaeckt , i f ƒ•

Leckerheyd , een leer vuylen

fchaedlijck quaed , 311.

Ledigheyd is de Moeder van

allerley Gebreecken en ar-

gerniflen, 168.

Leonard Thurneifler voorliet

fijne dood, 101. Wat hier

vant'oordelen ftaet , 105.

Leonius voorliet lijn ongc-

luck , doch kan 't niet ont-

gaen, 105-.

Leosleverdzyne Dochter ge-

willigh aen de dood, om

't Vaderland van honger te

verloflèn , 57 .

Leven, magmen in geen ge-

Taer ftellen , met beogingh

van de dood, f7. Hoe verr'

het geoorloft is , 't felve

voor een ander te wa

gen, ƒ8.

Leugen van een Vrouw tegens

haren Man , voor een Mi

rakel aengenomen , 410.

Liefde tot de Boecken van

veel hoogc Vorften , 7. Tot

het Vaderland , van Co-

drus , 5-5-. Van Claudius

Marius, 57. VanLeos, en

een Hertogh in Duytfcli-

land, >"7- Van foinmige

Dienaers tot haere Hee

ren , ƒ9-

Liefde-Maeltijden der Oude

Chriftenen, boedanighgc-

fteld, 513.

Lieutenants Vrouw , heeft een

Slangh in 't Ligchaem , en

hoe haer defclve wierd af

gedreven, ƒ81.

Lignano , een voornaem Star

re-kundige , propheteerd

zyi^p Soon de Galgh, 105-.

Litth'a'iïwfche Vrouwen hiel

den eenige Jongelingen tot

Mede-hulpers in 't Houw-

lijck, 434-

Lift, waer door een Soldaec

een doodlyck gevaer ont-

koomd, !ƒ- 443.

Loop der Wateren wonder-

lyck veranderd , ryiende

tegens haeren oorfprongh

op, 178.

Lotwerpingh , misbruyckt

tot Voorbeduydingen. 466.

Louis den XI. zyn feldfaem

Geval met een Koolbran

der , 117. Gaurredi, een

Priefter en grouwelyckea

Toveraer, t'Aix verbrand ,

96. Doet de Vrouws-per-

foonen, door fijne aenblï-

iïngen , onfinnighlyck op

hem verliefd worden, 96.

Sfortia had in zyne Ge-

boorts uyr een geluckigti

Gcfternt , en is echter feer

ongeluckigli in fijn le

ven» i?i

Lu
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Luciillus , boven maten over-

dadigh in fijne Macltijden ,

319. Leydc daeglijcks aen

«delèlve te koft rijfduylènd

kronen, 310.

Lugt-gefight , onder den

^ Stormwind t'Els feer vrcef-

lijck, 1 88.

Lugt-reys «ens Mans i feer

wonderlijck, 480.

Luft en kortswijl is niet altijd

ongeoorloft, i/i.

Lutheri oordeel van de Voor

leggingen dei Duyvels,

, f°-

Lutherfche Gods geleerde

hebben dickmael een gro

ve, aenftootlijcke Schrijf-

aert, 7f.

Luyck lijd groote fchade door

Donder en Stormwind, li.

Lycurgi Wet tegens d'onor-

dentlijckheden in de Maeï-

tijdcn, 313-.

'X /f Aegh van Petrus Cor-

g|\'J[ rigius leer wonder-

dcrlijck , en nergens

vin walgende , 376. Van

eenigc andere , feer fcld-

faem, 376.

Maegdenburgs verwoeftingh

voorfeghd door een befe-

tcne Vrouw, 83.

Maeltijd voor groote Vorften,

gantfch onkoftlijck , 331.

Een Huysvadcrte Romen

jöoght op eene Avond-

maeltijd met fijn gan-

fché Huysgefin niet rijfer

verteeren.als dertigh jEris,

ofdrie onferfluyvers, 35-0.

Maeltijden , wat voor drie

dingen daer toebehooren,

317. De befte Sauflen der

iel ver zijn goede Gefpraec-

ken , 317. Van Lucullus ,

boven maten pragtigh en

overdadigh , 319. Defgc-

lijcks van Dernetrius Pha-

lareus ,319. Grouwlijcke

verquiftingen van fommige

ontrent deièlve, 330. Wet

van Carel de IX. en Hen-

riek de III. op de Cereg-

ten der Maeltijden , 313.

Der Oude; op defelve mogt

het getal der genodighde

niet meer als negen , niet

min als drie zijn , en waer

om ? 317. Des Keyfers

Titi Veipafiani , van welo

ke men noch 's anderen

daeghs 't vermaeck ge

voelde , 317 , Der oude

Philofophen , 317. Heyl-

loosheyd onfer hcdenf-

daegfche, 318. 546. Der

Cocincinefen , waer in

yeder Gaft een bylbndere

Tafel moet hebben , en

elcke Tifel honderd Scho

telen , 330. Der Sparta

nen, Voorbeelden van Ma-

tigheyd, en fpaerlaemhcyd,

341. Der Athenienfcn , by

welcke geen cjualijck-bc-

rugtede Perlbonen vvier-

dcn
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len toegelaten , 346. By de Voorfegginghuyt'tGe-

d'onfe werd dickmael ge- fternt vertrouwende , hacld

vonden den raedderGod- fijn verderfop den hals, 119

]oofe en 't Geftoelt der Martelaer-boeck , wanneer

Spotteren , 346. Oeroude infonderheyd dienftigh.om

Duytfchen , gantfch onge- gelefcn te worden , 6.

regeld , 347. DerBarbari- Maflilienfen , Bewacrfters der

fche Thraciers , en grouw- Tugt genoemd , om datfe

fijcke gewoonten op defel- geene Comedianten op 't

vc, 347. Toneel leden, afif-

Mahometanen In Afia , doen Matigheyd is de Voedfterdes

niets, fonder eerft de Star- Levens, en der iel ver vcr-

re-kijckcrs raed te vra- der lof , 311. Wildend'E-

gen , 1 1 o. phefianen onder haer niet

Mandragora, fit of ^ilrauu. gedogen,: 31 f.

Manuel , Keyièr van Griec- Maximinus de Keyfer , een

ken , een groot Starre- fot, geweldige Vraet , 418.

lop- Vind figh daer over Mazarini boofe Les , van 't

lelijckbedroogen, no. houden der Beloften , 11.

Marcellus, Paus, werd van Meirkattcn fnet Baerden in

fijnen Vader , ibohaefthy Brazil, rigten onder mal-

geboorenwas, den Room- kander een wonderlijckc

ichcn Stoel voorleght, Mufijckaen, 135"-

macroock tijnedood, 106. Melaetsheyd gencfen door

Marcus Aurelius , Keyièren Slangeri-vleelch , jog.

Wijsgeer , is een grooten Melanchton tedrieghd figh

vyand der Comedianten en in fceckere Nativiteyt-

Guychelacrs, i6f. Sijnen reeckeningh, 114, Werd

feer aerdigen Brief , dien vetontfchuldigd , 1 1 ƒ.

aengaende , ióö. Klaght Beantwoordingh , 1. 1 <J.

over de Romeynen , datfe, Sijnc Nativitcit , 89.

Afien verwonnen hebben- Meloen , van een Kardinael

de , d'Afiatifche Laiteren gekoght voor thien Kro-

in Romen hadden ghe- nen , 3 j"9.

bragt, 3^ti Menfchen, welcke van Wae<-

Msriusoffcrd fijn eigeneSoon ièggers geluck werdei

voor de welftandtfijns Va- vooricgd , nemen dick-

derlands. ƒ7. fnaeleenongeluckigeynd,

Marquis van Saluflèf figh op 71. Weeten den dagh hacrs

. douds
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doods niet, en hoe dan de de Rijcks-forgen , om der

Starre-kijckersdefelvefom- Boeckenwil, 8.

tijds voorkondigcn , 103. Miuutius Felix tegensdeCo-

A hfe haer toekomend on- medien, z6i,

geluck hacr laten voorfeg- Mirakelen , of waeragtige

gen, foo lopenle 't ièlve Wonderwercken , kan de

dikmaelin den mond, 129. Duyvel niet doen, 193.

In önfe Stormwind opge- 199. Valfche, konnen de

vat , en een goed ftuck wegs vervloecktfte Ketters en

vveghgevoerdt , 181. An- Boofwigtcn verrigten, met

derefèldfame Voorbeelden Voorbeelden daer van, 101.

hiervan, 187. 189. Zijn nu geen Proef vande

Menfchen-eeters, voorfeggen waerheyd der Leere , of

toekomende dingen , 81. heyligheyd der Perfoonen ,

Menfchen-vleefch , van een 201. 441. Seldfaem Gevat,

Chineefchc Koningin voor door een Godtlafterlijckcn

een lecker-beetie gehou- Toveracr inPeru, 441. 441.

den, 338. VandoodeLijc- Mishandelingh en veragh-

ken in Duytfchland door tingfi der goede Gaven

honger genuttigd, 3f4- Van Godsin fpijs en dranck , fil

de Croaten in de Nederlan- God eens fwaerlijck ftraf-

den uyt leckerny gegeeten , fen , 349. Der Afgods-

379. Is van een lieflijcke beelden , hoe men figh

fmaeck, 579. Een Paftay- daer ontrent kan beibndi-

backer te Heufd'en maeckt' gen, 461.

er Pafteyen van, en ver- MiftrouwenopGodsvoorïbr-

moord ter dier oorfaeck ge en voorfienigheyd, is

veele Lieden, 380. d'oorfacck , datmen de

Mcnfchlijck Ligchaem te Ro- Toveraers na toekomende

men , in fteen veran- dingen vraeghd , Si.

defd , 407. MisverftandeensKrotntongig

Meft-varckens plegen de Syba- uytgefproockenen woor.

ritcn te zijn , met eenigc brengd een Franfchman in

blij eken dier van, 315-. groot gevaef , 35-. Eens

Metrodorus vraegde nergens woords, veroorfaeckt on-

nae, alshy maerdenbuyck heyl, 43.

wel verforgen kon , 316. MonickteGrenoble, eengro-

Michacl Ducas , Keyfèr, ver- ten Toveraer , door de be-

fuymd flapen, ecten, en lofte des Duyrels Iccliics

bc-
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bedrogen , 44.

Moord van veele duyfenden

kleyne Kinderen in Mada-

gulcar , opdevoorfegging

derStarrekijckers, 89.

Mofchion , een feer beroemd

Koek , werd magtig rijck ,

alleen van 'toverfchot der

Maeltijden Demetrii Pha-

larci , 319.

Mofes , of hy in de voorleg

gende Starre- kijck-kunde

ervaren is geweelt , 85".

M ugg', uyt kortswijl verkogt

voor een Familiare Geelt,

doet desièlve werking, 140.

Munfterin Weltphalen , lijd

Waters- nood, 177.

Mufcoviter belegerd Riga in

Lijfland , 30;-. Wonder-

lijcke Gevallen , ontrent

de Granaten, in de beleger

de Stad gcfondcn , 306.

Mufijck der Apen in Brazil

feer fpldfaen^ijj". Gantfch

wonderlijck v uu een deel

Katers , door konft aenge-

fteld, 136.

NAbod voorliet fijne

dood , doch kanfe

niet voorkomen, 1 04.

Nagelboflchen in d'Aerdber

ving van Amboinagantfch

verwocft, 190.

Nagt-uyl , voorkondighd den

gevangenen Agrippa de

Koninglijcke Hoogheyd ,

69. Dcfgelijcks fijne dood,

70. Was hem een Geluki

en Ongelucks-vogel , 71.

Namen der twee-en tfeven-

tigh Dorpen , door de Wa-* '

tervloed des Jaers M.

IV. c. XXI. tuffchen Dor

drecht en Geertruydenberg

verdroncken, 166.

Nar, door een qualijck ver-

ftaen woord byna om 't le

ven gekomen, 43.

Nativiteit van Jofeph Scali-

ger , 89. Van Erafmus en

Melanchthon,90. Den Heer

Chfifto hcyllooflijck van

Cardanus opgefteld , 91.

Nativiteit-grondcn voorge-

fteld, ' 92.

Nativiteit-reeckenaers komen

met Voorbeelden van ver

vulde Voorfeggingen voor

den dagh,gelijck de Quack-

falveri met hare Brieven,

94. Enckelijck op de Star

ren gsende , liegen mcer-

endeel , 95-. Dickmael

zijn'er Duyvclfche Inbla-

fingenby, 9f. Vinden fig

veeltijds bedrogen , 114.

Waerop hacre Voorfeggin

gen gebouwd zijn , 114.

'tEerlte Huys des Hemels

befchreven , volgens haere

gronden , iif. Dricdcr-

ley flagh van dit Volck.

1 18.

Nativiteit-ftcllingh, en Voor-

fegging , dacr opgegrond,

boogh \rerboden in Gods

T t Woord,
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Woord* 84. Isccnheym- de Natuer leefd , is nojt

n K re ingcwickelde To- arm , die na de gemecne

very , 87. Van Augufti- Inbeeldingen leeft , isnoyt

nusaerdigh weerlegd , 87. rijck, 37 f. Brcngd veelcr-

Van de Hcydcnen {elfs ver- ley Ongedierten voort uyt

worpen, 88. Voortijdsin een vette taeyeflijmigheid,

geen wetbeftelde Regecrin- 404. Werckt wonderlijck

gen gedoogd , 88. Vijf- in 't vormen en beleven-

, dcrley manieren daer van , digen veeier dingen , 406.

po. Gemeenc gronden, Natuerlijcke vyandfchap tuf-

wacr op ddfclve gebouwd fchen de Kickvorflchcn

is ,-91. Voorleggingen enSnoecken , 381. Tuf-

daer op gedaen , 91. Ver- fchen veele levendige en le-

dedigingh derfclver beant- venloofeSchepfclcn , f u.

woord, 107. Of.enhoe Natuerlijcker wijskonnende

vcrr' die geoorloft of onge- Duyvel en Toveraers eeni-

oorloft ibu zijn , 1 i i . We- ge dingen verrigten , die of

dcrleggingh van dit gevoe- Woniierwerckcn of Tove-

len , 111. Kan niet ge- ryen fchijnen, 194. 199.

fchieden fondcr iïgh tebe- Naverre , een vermaerd

ibndigen, nz. Daerinis Roomfchgefind Schrijver,

een t'ïamenkoppclingh van wil, datmen de Duyvel in

vecleSonckn, nj. Geen de Befetenc wel Vragen

Chriften magh ligh daer mng vcorftcllen , 76.

mee bcmocyen , iz8. Is Nederlanden zijn vanouds af

de Mcnfchen fchaedlijck, -d'Inbreiick der Zee feer

119. Dydclheyddacr van onderworpen geweeft.i 71.

door Voorbeelden aengc- Necp-redeneu , by deSparta-

«vcfen, 130. Ofmen de- nen geoorloft.enhoc verr',

felve x niet fomtijds ,uyt J4J. Oordeel des Key-

kortswijl ibu mogen oefle- fers Sigifmundi van dcfel-

nen? 159. UytonfcBoer- vc , 343. Moetmen ge-

tery macckt de Duyvel bruycken gelijck Peper en

dickmaclernll, 139. Korte Sout, met eenige Voorbeel-

herhalingh van 't verhan- den van acrdige fteeck-re-

dclde , ontrent de Nativi- denen. 34J.

teitftellingh, 140. I^ero , door dubbelfinnigc

Natuer, verfchaftonsoveral woorden lelijck bedrogen,

«nsVocdfel, j f7. Die na 47. Viicht met een gouden

Net,
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Net, 360.

Non in Spaenje , gantfch hey-

ligh geagt , boeleerd met de

Duyvel , 104. Paus en Key-

fèr beveelen figh in hare

Gebeden , en de Satan doet

Schijn-mirakelen ontrent

hacr, 105-. Den grouwel

werd ontdeckt , 106. Te

Keulen, doet een Crucifix

door Tovery bloed uytgé-

v ven , 107.

Noödfchickingh der Starren,

wat Auguftiuus daer van

. fegd, 138.

J^oordewinden , of defelve

gefonder zijn als de Zuyde-

winden, 316.

Noord-wefte wind is een Erf -

vyand der Nederlandfchc

Kuften, 165.

ï^oftrodamus , een voornaem

Starrekundigc in Franck-

rijck, 97. Heeft vcele din

gen voorfegd, diejuyftibd

gefchicdzijn, 98.

Notariflcn, Procureurs, Ad

vocaten , behoorden geen

vreemde Termen in hacrc

Schriften te gebruycken,

Notarius , in 't midden fijner

valfcheyd rampfaligh om

gekomen , 199.

OChi, des Perfiacnfchen

Koninghs eerfte be

drijf aen de Tafel,

hoejfcnigh van de Tovc-

raers uytgelegd i <fi

Oftavia ,' Suftcr des KeyfcrS

Augulti , vereerd Virgelius

voor een kleyn gedigtfcer

veel gelds , 9.

O&avius Auguftus doet een

Comediant geeflelen , en

wacrom ? 169.

Oefters, gcfaeyd zijnde, ko

men met menigten voort,

406. Van drie honderd pon

den gewigt » 416.

Omgangh met de Duyvel is

twcederley ; wetende , met

bewilligingh ; onwetende,

fondcr bewilligingh , 119.

Onderïocck nae eens anders

Acrt uyt'tGcfternt , isfig

ichuldigh maeckcn aen

veclcSondcnj 11-3.

Ongeluckige Planeten , Maen-

den , Dagen en Uyren in

Madagafcar, 119 DitBy-

geloof brenghd duyfenden

van klcyne Kinderen om.

't leven, 119.

Ongeluckigh is dickmael

'tLevens-eynd der geene,

die de Duy vel geluck heeft

voorfegd , 71.

Ongeoorlofde dingen magh

men fomtijds wel fagtcn

te weeten , macr noyttot

, d'ocffeningh brengen , 139»

Ongeval , ecnen Starre-kijc-

Jker overkomen , brenghd

haer in Afia al t'famcn in

klcynagting, i n.

Onkuyfcheyd werd acnge-

Tt i fcitit
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hitft door d'aenichouwing

derComedien, 160.

Onfigtbaer-maeckingh door

middel van ecnige Circke-

len , hoc fulsks in 't werck

isreftellen, 4+- 45"-

Ontdeckingh van eene fcer

langh met Sand bedeckt

gelegen hebbende Stad by

Goerce, 171. Van een oude

dettigeSchar. dooreenige

Sevenbergfche Boeren, 597.

Onweer over de Stad Luyck ,

en vreemde uytwerckfelen

van'tfelve, it. Sie voorts

op Elixer», Donder, Storm

wind.

Onwetens kanmen fchuldigh

aenTovery zijn, 119-

Oogmerck des Duyvels in

fijne Voorfeggen, 81.

Oordeel der Gecommitteerde

Raden van Holland over de

Comedic-lpeelen , !ƒ*•

Der Heercn van Amfter-

dam over deièlve , 25-7.

15-8. Der Concilicn, 160.

Der Oudvaderen, ióz.

Oordelende Starrc-kijek kun

de iseeningewickeldeTo-

very , 86. Des Duyvels

School, 86. Staet tuflchen

Tovery en Bedrogh , van

beyde niet weynigh mcè-

declende, 110 IsdeKop-

pelaerlter tot Tovery • i *o.

Sie •voorts op Nativiteit (td-

linfh, Stamkijckert , Vwr-

fe&£'n&ti "

Oorlogh,is des Duyvels groet-

ftcn Oogft , 41.

Oofte-winden zijn geibnder

als de Weftc en d'ande-

re, 316.

Ooft-Frieflands grootfte deti

de Kaccken der Zee out-

ruikt, 180.

Openbaringen en Gefigtenin

ome dagen , uytgegeïcc

voor Godlijckc, wat dacr

van te houden ftaet, 141.

Kentceckenen daer van ,

I4$\ defclveonderfbgt,i4é

Oppianus krijghd vooryeder

regel fijner Verflen een

goudgulden, 9.

Optica , of Gefigt-kunde.door

defelve kan men leldiame

dingen verrigten , 199.

Orjkel te Delphos , hecft'er

veele lelijck bedrogen , 41.

en vervolgens Voorfcg-

ginghvan 'tftlveaen Croe-

ius, Pyrrhus, 41. Aende

Peloponnefcn , ff. Nero,

47. D' Athenienfen, yj,

Bloeddorftighéyd des Duy

vels , in d' Orakelen be

toond , 61.

Oriten , aten geen andere

Spijs, als alleen Vifch, 374.

Orkaen ontrent Goa, t'elckens

op 't thiende Jaer feer ge-

weldigh , io.

Ouders, hebben uyt 't Gefternt

hare Kinderen geluck of

ongeluck voorfègd, iof.

Dcfèlye opgeofferd ten be

ft»
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flcn des Vaderlands, 57.

1 Oudvaders in d'eerftc feshon

derd Jaren na Chrifti Ge

boorte, welcke deCome-

dien en Coraedianten heb

ben veroordeeld en ver

doemd , i6i.

Overdaed enpragtinMaeltij-

den , 519. Is een vrugtba-

reBacrmoedervan allerley

fieckten, 311. InGaftma-

len en Kleederen , zijn be-

wijfcn van een fwacke

Staet des Lands , 311.

Hcerfcht nufeer onder ons,

314. Der Cocincinefen in

t hare Maeltijden , 330.

Schiedlijckheyd der over-

daed aen Ziel, Ligchaern

en Goederen, 32.1. Doet,

darmen in fchulden ver

valt , en defelve niet kan

betalen, 410. Sievoortsop

* Mailtijden

O/erdadigeBraflers, 520.

Overgeblevene teeckenen der

Sondvloed in America, 1 73.

Overfchot vanSpiifèn macckt

een ICock magtigrijck,; 19.

O^erfpel is in Franckrijck

imerfpe!, 431. Men roemd

daerop defefchande, 433.

Overftromingh van Steden en

Dorpen by onfen tijdt, 1 74.

Is in Cocincina nutenver-

maecklijck, 170. Sicvoorts

aj> Wattrvlocden.

O/idiusfelfs (anders ligtvaer-

digh en dertel genoeg) ycrr

W Y S E R.

werpt de Comsdien, om

datfe alle boosheyd voort-

bragten , i6f .

PAd t'Antwerpen in een

Marmorfteen gevon

den, 403.

Paerd , levendigh met Huyd

en Hayr opgegeeten , 377.

OffulcksNatuerlijck is toe-

gegaen? 378.

ParacelfuseenToveraer, met

bewijs daer van , 5-44. Sijne

Godloosheyd en fnoode re

denen , 5"4f.

Parlaments Heer in Franck

rijck wil geerneeenHoorn-

drager zijn , als hy maer

een rijck Wijf kan krij

gen , 434.

Paufen, door de Duyvel le-

lijck bedrogen, 48. Heb

ben fomtijds goede ge-

meenfchap met hem go-

houden, 96.

Pedro Serrano onthoud fig, na

Schipbreuck , vier Jaren

langh fcer wonderlijckop

eenwoeft Syhnd, 180,

Peguanen, fouden voortge

komen zijn uyt een Vrouw

en een Aep , 140. Laten,

hare Vifch verrotten, eerfe

dieseten, 375-. Seldfaem

geval der Hollanders hier

ontrent, 3 7 f.

Pelgrom van Arckcl , een feer

boos Menfch , 311. Werd

vandeDuyvelbedrogen.en

T t J
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plotflijck om 't leven ge- ongeluck, 8y. Die onder

bragt , 180. de lbo genoemde geluckige

Perfiaenlchen Koningh ver- geboorcn worden , zijn

quift in cene Avond-mael- dickmaelongeluckig, 131.

tijd 336000. Rijckd. 319- Plato geeft byna al fijn'in-

Pcft onder de Hydencn te koomen voor drie Boec-

Romen houd fchielijck op ken van Philolaus, 7.

na 't doen van Heydenfchc Poel Stigliano in Italicn feer

rroccfficn , 437- Toepaf- wonderlijck , 561.

fing op d'Afgodifche Chri- PomeHchen dronck,wat fuik

ftenen, ' '•' ' 438. ! tbfeggenis? 431.

Philippus Hertog van Milacn, Portugeezfche Vrouw word

doet n iets fondcr de Starre- op een woed Eyland gc-

kijckcrs, 113. Melanch- bannen, 2.37. Van een Aep

thon, bedriegd figh in Na- misbruyckt , 158. En be-

! tiviteit-rekeningh , ' 114. koomd Kinderen , ' ^^g.

Pierre Cotton.de Jefuit , fteld Praght en dertelheyd der hè-

de Düyvel vragen voor, om denfiiaegfche Maeltijden,

beright daer op t'ontfan- 311. 314. En Brasduyvel

gen, 76. regeerd over al , 332. Doet

Pindarus in groot-achting by ' in fchulden vervallen , 410.

' dtngrootenAlexander, 9. Siet noch vormlijckhcyd

Pilpotten by deMaeltijdentc noch gemack aen , ' 411.

gebruycken , van de Syba- Pragtig doch dwaes Schouw-

riten eerft bedagt, }iö. fpcl van Antiochus Epi-

Wijn uyt delelveopecnige phanes ; 334.

gaftmalengcdroncken,?!^ Princen zijn in hareOorlogen

Pius dell ; Paus ', lijnboofe niet ongeluckigh dóór hacr

fpreuck van gedane belof- Geboorte-gefternt , maer

ten, n. Ue V. heeft voor- door de fonden des Lands,

kennis van de Zeegé der . ' ,' 1051.

Chriftenen tegens de Turc- Proces om Apen , fècr ver

ken , 96. Is een gioot ver- maecklijck, 246.

volger derOnroomfche.pó. Proclus voorfêgd desKeyfèrs

. Sijn aenmercklijckewoor- Anaftafii doodt door de

den Van den Pauflijcken Donder, 93.
Stoel. ;• 97. Prooft vao Oud-Oetingcn,

Planeten , brengen geen nood- fijn Wambais was elf ipan-

1 wendigheyd van gelucifeof nenwijd, 4if
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Propheten , of God: die niet meende Reden brengd eea

in onfe dagen verweckt, SoldaetaendeGalgh, jf.

191. Hoe men figh heeft Verftaeri woord , brengd

te dragen ontrent de geene, een gantfch Krijghs-heyr

die iigh dacr voor uytge- op de vlugt , 36. Uytge-

ven, ifi. iproockenwoordt brenghd

Prophetifche Vifch in d'Eif- een Franfchman in gcvaer

fel, 384. van Stockflagen, JU

Pfylly willen figh wreecken Quinquefolium , 'tvijfVin-

aen den Zuyden wind die ger kruyd 5 dienftigh om

haer beledigd had , 436. Vifch te vangen. 591.

Pygmseen, waervoordefelve Quinfau , een groote Stad,

te houden zijn. 141. daer deTurckfche Monic-

Pyrrhus door de Duyvel be- ken groote Aeltnoeflen aea

drogen, 41. d'Apendoen, *13.

Quinti Curtii Gefchied-boeq-

QUaed Duytfch brenghd ken maecken den fieckea

een Franfchman in Koningh Alphonfus door

gevaer, 31. Ander 'tlcfengefbnd, f.

diergel ij ck Voorbeeld , 37. Quiftige Gaftmalen van jrcr-

Moet fomtijds ten goede fcheydene Perfoonen.

gedyen , en 'tgoede fom

tijds weer tot quaed, 397. T) Aed te Spier onthaeli

Quade Beloften te voltrecken, f\ de Keyfer en Keyfer-

is de Sonde verdubbelen, in op een, Banquetp

ii. Maenden , Dagenen niet meer kollende als fe-

Uyren by de Madagafcars, ven en dertighgl. 331. An-

119. Geeften konnen de der diergelijk geval t'Actnï

Menfchen oock wel tot hem, 333.

goede wercken raden , ifo. Raden der Heeren Staten van

En goede God van deBra- Holland , houden het toe-

zilianen geftelu , 81.. laten der Comcdien voor

Quaden Uytlegger kan een eene der roepcade Sondea

goed woord een quaden fin desLands, ijl.

geven, 34. Ravens , dragen vyer in den

Qualijck-gefchrevene woor- Beek , en veroorfaeckcn,

deh veroorfaecken een Brand, 473.

groot Proces om Apen,24S, Reden eens Soldaets, qualijtk

Opgevattede doch welgc- opgevat , brengd hem aen

--
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deGalgh, 35-. lijcke grootte, 383.

Redenvoering met de boofè Romeynen , Hetende Cotne-

Geeöen , ongeoorloft en dianten niet toe tot Getuy-

gevaerlijck , 73. genisgevingh,of een ige Be-

Regen van Vyer , fcergevaer- dieningen in de Stad , of

fijckt'Els, 183. 186. Van den Staet , zój". Moeten

Afch , en de Natuerlijcke optweederley wijs worden

oorfaeck daer van , 511. aengemerckt , voor en nae

Van Vloyen enVorflchen, haere overwinning van A-

313. Van Koorn in een ge- zien, 3^0. Waren tevo-

wcldige Hongers-nood , ren gantfch matigh.daer na

313. Ander Voorbeed, 314. t'eenemaelonmatigh, jft.

Regts-geding om Apen , ter 418. Groote Liefhebbers

oorfaeck van qualijck ge- vanVifch, 3ƒ7-

fchrevene woorden , 246. Rommeling ondcf d' Aerde ,

Regtvaerdige Aerdbevingh in feerfeldlaem, 291.

Pewi , en der felver feldfa- Romen Alia overwonnen

meuytwerckingen , 199. hebbende , wierdt vervuld

Religicn, vanlbmmigcGod-' rnet al d'Aliatifche Lafte-

Jooflijck gefteld , gefproten ren, 35-1. Noch in de

tezijnuyt den t'famenloop . Kinder Schoenen gaende,

desGefternts, 117. isgantich matigh gewceft,

Revcrfus , een Vifch in d'In- maer daer na t'eenemael

difche 2,ee , vangd VuTchen overdadighgeworden,4i8.

voor d'Inwooners , 393., Romens verwoeftingh door

Reys , die Jonas deed in de Keyfer Karel , voorbediiyd

Walvifch , van hoeveel door een geweld ige Storm-

Mijlen defelve geweeftis ? wind, 18. VoorkondigJ

• 38^. door Johannis Baptifia,

Rhijn , wanneer en waerom 141. Seer verfchricklijck

haren loop by Wijk is ge- gevolgd, 143. Bedenckin-

ftoptgeworden, iff. gen over dit Geval , 145".

Roderick , laetften Koningh Roomfche Raeds-heeren,

vanSpaenje, vind een feld- leggen uyt fchrick haer

fame Voorlegging van fij- Amptneer, wijl een hevi-

nen ondergang , 79. ge Stormwind een Z.uyl

Roepende Souden , fiel op Ka- voor Jupiters Tempel had

den. omverr' gewaeyd , 19.

van een ongeloof- Vrouwen,haere mildheyd ,

tpt
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rot de vevvullingh van een

Belofte aen Appollo

Haere belooning dacr voor,

1 9. ICeyièrs, zijn ièer veele

. om 't leven gebragt , 68.

Roomfch-gefinde , houden

dickmaei voor Mirakelen

't geen Duyvelfche bcguy-

chelingen of Menfchlijcke

bedricgeryen zijn , zoi.

. 2-ijn daer door niet w.ey-

nigmael bedrogen gewor

den , 2.04. Schricklijck

Voorbeeld dacr van , iof.

Rijkdommen , zyn dickmael

ongeluckigh , 395-. By

't Vier vergeleecken ; een

weynigh isgoed , om ügh

by te warmen , teveellou

pns branden, 397.

SAhet , of geluckigh oo

genblickder Peruanen

leer van haer in agt ge

nomen , 1 1 1

Salvianusnoemd hetgaennae

Y S E R.

Stof, , 40j.

18. Schapen-vlcefch en Hoende

ren zijn nu vcragtlijcke

Spijlen op de Tafels ièlfs

van " gemeenc Burgers ,

311. 5 ƒ9.

Schatvinder verliefd daer door

fijn leven, 394. Eenander

isgeluckiger.. 397. Seven-

bergfche Boeren, een aen -

fienlijcken Schat v radende,'

bekomen een goed deel van

denBuyt. 397.

Schepen varennuovereenigc

voortijds beroemd geweeft

zijnde Steden, iji.

Scherts-redencn , hoedanigbi

, die gelteldt moeten zijn ,

344-

Schotelen van Silver onder da

Romcynen leer overdadig,

419. Van een gantfch on

matige groote, 4x1.

Schouwburgen zijn deTem-

pdcndesDuyvels, i^.Sit

•voort! of Comedien.

de Comedien een Afval van Schrijfwijs der Lutherfchc

'tGeloof en een verlatingh Godsgelecrde, is dickmael

groot en aenftootlijck, 7f.

Schulden, daer in vervalt men

meeft door pragt en over-

Gods, 25-6.

ScaligersNativiteit, 89.

Schaclviflchen van eenwon-

derlijckc Eygenfchap in

't Ey land Java, 399. Zijn

al t'iamen Menichen ee-

ters , 400. Jammcrlijck

Voorbeeld daer van , 400

daed, 420. Wondcrlijcke

manier te Calicut , om de

Schuldenaers te dwingen

totbttalingh, 420. Defge-

lijcksinMufcovicn, 411.

Scldfaemheden van Kreef- Schijnheylige Toveres te

ten, 401. Konncn voortko- Brugg'in Vlacnderen, ijo.

men uyt eenige vervuylde NoninSpacnje, boeleeren-

Tt ƒ . de
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dem«tdeDuyvel, 104. Noorwegen, 61 o.

Schijn-wonderen konnen de Slangen, leer groot, loopen

Uuyvelen en aldcrfnoodfte onder de Holfteinfchc Wa-

Boofwigten wel verrigten,

• io i , Sie voorts of Miraculen.

Senccz verkeerd gevoelen van

dcStarre-kraght. 87. Gc-

tuygcnis van hem felven ,

als hy in de Comedien ge-

weelt was , 157. Sijne

Spreuck van pragt in Kle

deren enoverdaedinMael-

tijden , 311. Tcgens de

leckerhcyd, j 5-6. En we

derom, 375"-

Severus bcfchenckt Oppianus

feer hoogh voor een Ge-

digt. 9-

Siammers , fouden voortge

komen zijnuytdevermen-

gingh van een Vrouw met

een Aep , en hoe fulcks toe -

gingh , 14°-

Sicilien door een Watervloed

van Italien afgeicheurd,

J/3-

Sinnebeelden der eerfte Chri-

ftenen heeftmen naderhand

uytgegevcn voor ware Gc-

fchiedeniflen , 410. Voor

beelden daer van in Chri-

ftoffcl en Joris , 411.

Siphron van Afti , een gewel-

- digeVraet, 4'7-

Slang , gcneefd een Man

tcrvloed in der Menfchen

Huyfen, 179. Voorbeel

den van andere feer groote

Slangen , 609. Gencfcn in

ièecker Slangen-Hol in Ita-

Jien alle vuylc Pocken , Me-

laetsheyd, Jight, en ande

re ongenecflijcke gebrcec-

ken, door hare lecking, ea

fuygingh , cygentlijck en

wijdloopigh verhandeld ,

met onlangs voorgevallene

Voorbeelden daer varijen de

reden onderfoght , jdi.

Uyt Acrde voortkomende ,

5-65-. Waer in haer Vergif

legd , en de dwalingh van

veelc daer ontrent aenge-

gcwefen,j-73. HaercEye-

ren ingedroncken zijnde,

of daer van Slangen in

't Ligchaem konnen groey-

en , 5-84. Gebruyckt tot

Artzenyen.^ö. Vanibm-

mige Volckcrcn gegeten,

óoo. Noch hedenfdaeghs

van de Vrouwen in Italien ,

om langh te leven , en

fchoon te worden , 601 .

Noch vtrvflgens vtclerley

Seldfaentheden vttt Slangtn,

en Slangen-poeder.

gantfch onverwagt van een Slangen-gevegr.fecraenmerk-

ongeneeflijckequael, f 74. lijck, 608.

Van meer als tweehonderd Slangen fteen , onfeylbaer

Ellen in 't Koninghrijck goed tegens allerley gif.gif-

tige
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figewonden.en Peft-Swec- fchen d'oogcnuytgekrabt,

ren, 60ƒ. De Roomfche 382.

Keyfer heeft 'er twee, van SocratisaenmerklijckcSpreuk

hem in een fecr hooge ' ontrent het onthacl van

wacrde gehouden , 60f. Gatten, 318.

Vertooningh van desfelven Soldact, ontkoomd een groot

gedacnte. De Schrijver de- gevaer door een gefwinde

les Wercks is van een In- lift , i ƒ. Ten uytcrften

diacn een opregte Slangen- Godslafterlijck , 303. Sijne

ftcen vereerd ,<5o6. Voor- toekomende Bejegeningen

beelden van hare wonder- van een Starre-kijckcr wil-

Hjckckragt, 606. ' lende wceten , brengd fig

JJlangh-inkruypingh in de fclven daer door aen de

Mcnfchen , met een won- Galgh,i4t. In Peru,vind

derlijck Voorbeeld daer een Schat van meer als tag-

van , en de feldfamc Toe- tigduylend Tonnen Gouds,

vallen daer door veroor- doch tot fijn verderf, 395*.

faeckt , 576. Hoe fulcks Soldaten-Wijf , wonderlijck

heeft konncn gefchieden, bewaerd , in 't opipringen

in'tbredeonderfogt, 577. vaneenMijn\ 308.

Slapen met een opene mond Sonde heeft dwafc en dwact-

iswelgefond.maergcvacr- heden in de Weereld ge-

. Hjck, ƒ95". bragt, 271. f

5macckloos is een Venetiaen Sonden des Lands , niet de

al den tijd fijns levens, vin- Starren, maccken deVor-

dcnde geen onderfcheyd ften ongeluckigh in haere

tuffchen foct ofbitter, vet Oorlogen, 109.

ofmager, 377. Sondvlocds teeckenen en

Snoeck , pvcr de tweehon- overblijffelen in Ameri-

derd en fevcncntfcftigh Ja- ca, 17^.

ren oud , weegd drichon- Spartaenfch geduld in 'tver-

derd en vijftig pond , 381. dragen van Neep-redenen ,

Wonderlijcke witte Snoek, waer veele onder d'onfe

380. In Weftphalcn, vangd wel te wenfchen , 343.

eenMenfch,39x. Scldfa- Spartanen waren in haere

me Kamp tuflchen een Macltijden Voorbeelden

Snoeck en :Cicltvorfch,38z. van Matigheyd en Spaer-

' fnoecken, feer groot, 380. faemheydt, 341

" Werden van de Kickvorf- Spreeckwoord onder de Fran-
•^r * . r -r- "* ~*—' ~f- -T1-- ~<~- -* ' --.»-. ~, . —n —. r t_

fchc
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fche. Die geen Hoorndra^er

wil -yjn , mort ongetrouwd

blijven , 434-

Spreucken van onderhouding

der Beloften , < i.

Spoockcryen, feer verfchrick-

]ijck in 't Slot vander

Lee, 31°.

Starre-kijcker van Koningh

Louis den XI. uyt fijn Hof

verftooten , en vvaerom ?

1 1 8. Werd van ieeckerc

Deerne leelijck uytge-

maeckt, n<>.

Starrekijckers koomen met de

Voorbeelden van vervulde

Voorleggingen voor den

dag, als de Quackfalvers

met haere Brieven , 94. Als

haere Voorfeggingen ge-

fchieden , foo gefchied

fulcks by geval, of anders

heeft de Duyvelde hand in

't Spel, 8ó. Zijn degeene

gelijck, welcke in 'twild

daer heenen fchieten , en

echter fomtijds 't Wit tret-

fen, 9f. Andere de dood

voorfegghende , konnen

hier eygen ongeluck niet

voorfien, 99. Voorleggen

hun eygene dood , welcke

voorverkondigingh op een

fèldfame wijs vervuld

werd, 100. Eensdewaer-

heyd radende , liegen wel

honderdmael daer tegens ,

1 08. Sclfs in geringe din

gen van aenlhendc goed of

Y S E R.

quaed We'er , 1 1 <5. Regtc

oorfaeck , waerom eenige

lbo dickmael miflên , ande

re lomtijds de waerheyd

treffen, 119.151. Bekomen

dickmael een quaedDrinck-

geld voor hare Voorfeggin

gen , i zj-, Waer op fy hare

Voorverkondigingen bou

wen ? 114. Dricderley

flagh der Starre-kijckers ,

118. Werden dickmael van

de Duyvel gcbruyckt tot

Wercktuygcn of vcroor-

faeckers van Moord , 1 19.

Starre-kijk-kunde , Sie of

oordelende Starrekijck-kundt.

Starre-kunde magrnen ge-

bruycken , maer niet mis-

bruycken , 1 07.

Starren brengen geen nood-

wendigheydtoe van gcluck

of ongeluck, Sf. Gebieden

over de Dwafe, maer de

xvijfe over de Starren , 115.

OHè eenige wercking heb

ben in uyterlijcke Ligcha-

men , 1 11. Tot Afgoden

gemaeckt, defgclijcks tot

Satans en Quaeddoeners ,

'37-

Starre-fotten in Afia en ander

wegen, 109. in.

Steen van negenhonderd pon

den door een Stormwind

uytd'aerdegeligt, en verre

weggevoerd , 274,

Steen-Kreeften in de Bergh-

wercken , en hoele daer in
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gekomen mogen zijn, 401.

Steen- flangen in de Bergh-

wercken, 401.

Steen-flccken , 401.

Stecn-Voght , veranderd veele

dingen in Steen , met be

houding derfelvcr voorige

Vorm , 404.

Steflerus , fit of J.ohannes Stt-

flerus.

Stervend Menfch van fijnen

Vyand Vermoord , op dat

den felven fijnen' gedanen

Eed mogt volbrengen , ia.

Stervens tijd is den Menfch

onbekend , ten zy door

Godlijcke of Duyvelfche

Openbaring, 103.

Steur van een geweldige

grootte t'Antwerpen , en

van een andere , gevangen

ind'Elve, 584.

Srigliano, een wonderlijcken

Poel in Italien. ƒ01.

Stormwinden, feergeweldig

ontrent Goa , t'elckens op

'tthiende Jaer , 10- Over

Utrecht, n. OverLuyck,

feer vreeilijck.n. 14. Seld-

{a,emheden daer ontrent,

13. 14. Over'tVleckCaf-

fiano,i4. Over Hamburg,

met onfe Stightfche een

groote overeenkomingk

hebbende, if. Hebben dick-

mael veroorfacckt den In

val van Kercken , wacr on

der veele Menichen doodt

bleven, ijj. Seer vreeflijck

over dcfe Landen in 't Jiei1

8óo. veroorfaeckt een

fchricklijcke Waters-nood,

i ^4. Andere Waters-no

den door Storm-windcn

over defe Landen, 1 61. 163.

1 66. Slaet t'Antwerpen

vier of vijf Thóornen tof

neer , 1 64. Verfcheydenc

Stormwinden over oqlèGe-

weften, lof. Over Els,

met ieer wonderlijcke Uyt-

werckfelen , 1 8 1 . Onge

woon groot, zijndickmatl

Voorboden geweêil van

ongemeen- groote aenftaen-

de Plagen , 18. Blijcklijcke

Voorbeelden daer van, lof.

Stront- Mirakel in eenTurck-

fcheKerck, 443-

Suydc-winden , ofte gelon-

dcr zijn als de Noordc, 316.

Swaerd-viflchen hoedanig die

' van de Meffinefen gevan

gen worden, door woer

den opgeroepen zijnde,

587. OHulcksnatuerlijck-

kerwijsgeichied ,danofcr

Tovcragtige Befwecringtn

onder vermengd zijn, 389.

Sybarithen zijngcmacklijcke

Meft-varckens, 31ƒ. Ver-

fcheydene blij eken daer

van, 316.

Sympatetifche Genefinghder

Wonden , fander dejelve te

fen of te wecken , veele Mij"

len tregbs daer va» dten ifjn~

de , 'AgOT 't "SymfKliiijth

foedtr
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TttdtY vtmdeHenDïgby, tit voortijds aen Holland vaft

de Wapttifalf -vtn Partcclftts , geweeft , 1 65 .

voorgelield -, de gron&cn acit- Theagenes voorkondigd Au-

gcn>cfen ; onderfogt ; wterffra- gufto't Keyfcrrijck , yf.

ken, cnvelcrleyleUfoemhcdtn Themiftocles maeckt eenWct,

ontrent defen handel in 't brede dat geen Magiftraets-per-

aengemerckt , van pag. yi8. foon fig in Comedien mogt

tot f 41 BelagchlijckeBuy- laten vinden, a6j.

tenfporighcden , fèldfamc Theophilus Antiochenus te

en ovcrgeloovige Wonder- gens de Comedien en Co-

grillen veler Sjmpatetifchc medianten, 161.

wroetclaers , 5-94. Thoorn t'Els , of Olfc , op een

Sympathie en Antipathie ee- feerfèldlaemccn verfchrik-

niger. levendige en levenlo- lijckcwijsbeweegd, 188.

fe dingen , 'fo8. In't ver- Thraciers hadden een grouw-

vtlg merden veelerley joo acn- lijcke en gcvaerlijcke ge-

merckltjcke ais feldfame faec- woonte in haere Maeltij-

ken hier ontrent verhaeld, te den, 347-

veel om elck byfonder in dit Thuringer Woud geraeckt in

Regifter tiyt te drucken. Brand, 161.

Tiberius, deKeyfer verdrijfd

TApuyers in Brazil ftel- de Starrekijck'ers uyt Ro-

len een goede en een men ,88. Word daer in ge-

quadeGod,8i. Haere roemdt van de Gcfchiedt-

Voorfeggingea , welcke fchrijvers , dat hy de Co-

dikmael even foodanig uyt- medianten uyt Romen ge

vallen, 81. De Hollanders bannen heeft, 164.

hebben de proeven daer van TitiVefpanianiMaelti;dë,van

gefien, Si. defelvegevoeldemen 'san-

Tempel , gemaeckt uyt een deren daeghs 'tvermacck

eenige Steen, 435-. noch ; maer vsn d' onfc

Tertullianus tegens de Come- Hoofd en Maeg onfteltenis,

dien en Comedianten ,if6. 3*7-

aöi. Sijn Bcright van de Toekomende dingen te wil-

Licfde-Maeltijdcn der ou- Icn naevorflchcn , is lig be

de Chri (lenen , 313* Ibndigen tegens Gods Ma-

Texel, Wicringen.e.f.v.doof • jefteyt,Voorfienigheyd,en'

V/aters-nood tot Eylande- Almagtigheyd, 107. Ge-

kensgewordcn , zóz.Sijn fchièd by deHeydenen uyt

Aieuws-
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nieuwsgierighcyd , by de Meffineefen, 388. Beufclinï

Chriitenenuytmisvertrou- gen ontrent veelerley din-

wen tegensGod , S i . Is de gen; het weerom doen kee-

rnenfchen fchaedlijck, 1 2.8. ren van Dieven , e. f. v. van

Voorbeelden daer van, 119. yzp tot 5-34. Bedrijven,£fz.

141. Voorfeggingen uyt't be-

Toveraer , flockteenenande- drijf der Hoenderen en an-'

ren (in verblinding)op,i96. dere Vogelen, 4^9. 462,

macckt eenen anderen gro- ToveresvoorfegddenSoldaet

te hoornen aen 't Hoofd, Diocletiaen't Keyferrijck,

197. Doet een man in ftuc- 67. Te Brugg' in Vlaende

ken {Iaën alle fijne Potten ren, vangroote Schijnhey-

cnAerde Vaten, waermeê ligheyd, ifo.

fijn Schip beladen was, 198. Toverfchen Aep verrightyet

Een Berg fig van een icheu- ièldfaems voor de Koning

ren en neerftorten, door den vanBengale, 141. Hond,

ièlven met fijne voet te fto- weet verfchcydenegantfch

ten 44 1. Geeft fig uyt voor wonderlijcke dingen te

Godt op Aerden , en doet doen , 146.

groote Schijn-wonderen , Tovery kanmen onwetensen

441. buyten voornemen bedrij-

Toveraers voorfeggingen aen ven, 119.

een Bifchop hoedanig ver- Trouw van fommige Die-

vuld,4p. Uyt'teerftebe- naers tegens haereHeeren^

drijfdes Konings Ochi, f i . fig voor haer in de dood ge-

Voorkondigen Diocletiaen, vende, - f$.

noch etnSoldaet zijnde, 't Turcken t' Algiers weten een

Keyferrijck,67.Defgelijks goede raed om de vuyle

den gevangenen Agrippa Pocken haeft te geneefen ,

deKoninglijkcHoogheyd, met een Voorbeeld daer

69. Doen lèldfaemc dingen van, f7 1.

door verblindingen , met Turckfchen Pelgrim vcrright

verfcheydcne Voorbeelden wonderlijcke dingen, 100.

daer van , ipf. en vervol- Monicken , doen groote

gens. ^Egyptifche , hebben Aelmoeffen aen d'Apen ,

maer alleen Schijnwonde- 113.

rengedaen, 198. In Japan Turenne fijne dood dooreen

enVirginien, 404. Surrekijcker voorkoudigd,

Tovcwgtige Vifch-vangft3er 108.

Turf,
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Turf, wanneer en van wien

eerft gevonden, i f 8. Is ons

tot een zegen, maer d'oor-

faeck daer van onle Voorla

ten in defe Landen tot een

fchricklijcke Itrafgeweeft ,

161.

Twee perfoonen , eenige duy-

fend mijlen van een zijnde ,

hoefe elkander yeder uyr

haren ftaet fouden konncn

laten weten, f49. Indien 't

waeragtig is , lbo moet de

Duy vel de Polllooper zijn ,

fj-o.

Tweefinnige woorden vcr-

ooriaecken fomtijds groot

gevaer,}t. Veele zijn daer

door van de Duy vel bedro

gen geworden, 41.

Tybur-Vloed , door de Wind

opgedreven , verdrinckt

te Romen veele menlchen,

2 l.

Tycho Brahe voorfiet uyt't

Gefternt dendaghdat hem

een ongeluck löuoverkoo-

men , en kan echter 't fcl-

ve niet vermijden, 101.

UmbrosenDaunos^ wat

dit voor Volckeren

in Italien zi|n ge

weeft , 177. Moeteneen

Belegering verlaten , wijl

de Wateren haren natuer-

lijcken loop veranderden

... 177.

Utrêtfat in gevaer , van door

Watersnood te vergaen, 1 6

Uyl voorkondigd Agrippa'

Koningrijck, maerookdi

dood. Was hem alibo eei

gelucks en ongelucks vo

gel, 71.

Uyrerlijcke weldaden GoJs

zijngeenkenteekenen , or

van onfe vroomheyt.ofvan

Gods lalignukende liefde,

j 8ƒ.

Uytftckende Godloosheydop

een Bruyloft in Duytich-

land , 3 1f. Van een Sol-

daet , 305.

Uytvlughten der Nativiteyt-

itellersijó. De nietigheyd

dcrfel ve aengeweien , i j 7.

Uy.tvverckfelen der Storm

winden over Els , boven

maten ieldfiem , iSz. Des

Blixems, leer verwonder'

lijdc , 193. Sit venrts ef

Stormwind, Blixemeit DonJet.

T T Aderlands Liefde van

Y Codrus en andere, ƒƒ.

Valentinus Nabod , een Star-

rek ij cker , fi j n v oorgefiene

dood buyrensHuys menen

de t' ontwijcken, vindde-

felve daer binnen, 104.

Veengronden, derfelveroor-

fprong in onfc Landen.i f6.

Hoedanig defelve voortijds

zijn geweeft , 160 Waer-

om Afch in delelvc werd

gevonden, 161

Ver
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Veragtingkan de Duyvel niet Menfchlijcke _ voorfigtig-

lijden , wijl hy een feer heydgeftuyt, ' 309.

trotfen Geeft 15,74. En mis- Verfchijningh van drie Vrou-

handeling der goede gaven wen aen Banquho Stuart,

Gods1 , fal de Heere eens zijnde drie boofe Geeften ,

fwacrlijck kothen te ftraf- en haere Voorfegging ,71.

, fcn, . . 349. Verfteenigende Wateren, 405-.

Veranderingh van een Bevel- 406. 408.

hebber in Duytfchland in Verfleenigde Kreeften , 4oi.

cenEfel , onlangs voorge- Menfchen, 407. Dief, 408.

vallen, 414. Hoe fulcks ge- Een geheel Dorp , metln-

looflijck is, en gefchied fou wooners.Uieren enBomen,

konnenzijn, 41 y. in Steen veranderdt , 309.

Verblindingen des Duyvels Virgilius krijghd voor een

en der Toveraers zijn feer kleyn Gedight een groote

ieldfaerh.mcteenigc won- vereeringh, 9«

derlijcké Voorbeelden daer Vifch , van de Romeynen feer

van , 19^. En vervolgens. hoogh geagt > J 1 7 . Gewei-

Verbond op een Bruyloft in digdier gekogt,3y8. Waer-

Duytfchland gemaeckt.fecr orh de geene , welckewj

godloos en fchandlijck, fclfs met den angel vangen ,

3if. ons beft fmaeckt , 3^9. Is

Verdragh met de Duyvel is een goede en aengename

èwcedérley, openbaer, en K.oft,ji9. EenigcVolcke-

regtdraets; verborgen, en ren onderhouden fighenc»

, zijdewegsom, 119. kelijck van Vifch, 374.

Verdronckene Steden werden Vifch-dief in Weftphalen»

noch fomtijds weer gefien, meenende Vifch te flcelen ,

1 71. Dorpen in Holland , werd fèlfs vail een Snocck

met derftlver namen, 166. gevangen gehouden , 391,

Verluftigingh , alsfe eerlijck Vifch-vanghft met den Angel

enmatighis, isdeVroome en 't Net , dicnd nochon»

'. nietongeoorloft, 15-1. , geduldige , noch viefe

Vermenging tuflchen Menfch weeckgebackene Lieden,

en Beeft , of daer uyt een 387. Door de Tackenvan

regt Menfch of regt Beeft Ypen Boomen in 't Water

, kan voortkomen , 141. te leggen , -390. Door

Verraed tegens Heer Jan van Kruyden , 391. Door dé

Arckel firader cenigkc Vifch Reverfus, 393.

V. r
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VJfch-vcrkopers lll Jiame wet Vogelen , voorfien d'aen-

teVcnetien. 37?. koomft eens Orkacas , zo.

Vifcli-vijvcrs feer dier ver- Vogel-gevegt over de Stad

koght. 35"8. Corck in Yrland , ongc-

Viflchen , hoe veel 't Jaerlijks woon feldfaem , 447. Een

inkoomen daer van in Ne- voorteken van de daer op

derland pleegh te belopen , gevolgde verwoefting,^8.

360. Wonderlijckc reke- Of iulcke Vogcl-gevegten

ningh van de veelheyddcr mogen aeneemerckt wer-

Viflcheh in Denemarcken , den alsVooi bóoden vanyct

361. Seldfarne Saus , ge- quacds,44{>. Andere Vogel-

maeckt van Viflchen , 361. gevegten, 467.

Andere feldiacmheden van Vogel-neft , roet al de Jongen

Viffchen, 360. 361. 362. daer in,in Steen veranderd,

381. 393. 407.

Vitellius vervrat dagelijcks Vogel-ncften bereyd tot een

40000. Kronen, 319 Is wonderlyckc Saus , geven-

een geweldigen doorbren- de alle (pyfen een fccr j,ef.

ger,35-i. Verquiftinwey- JijckeGeur, j6j.

nige Maendenoverde iy. Voorleggende Starre-kijck-

• Millioenen Gouds. 3-19. kunde , fit of oordelende

Vlcefch-bofch en Wijn-2.ee Siarre-kijck-kunde , en N«-

door een Chineefch Ko- tiviteit-fttüingk.

ningh opgerigt , 338. Voorgcfiene dood van fbmmi-

Vliegh , door de mond in de ge kon echter niet vermee-

holligheyd der Maegh ge- dentvorden, 101.

•vlogen.veroorfaecktgroote Voorfcggingen des Duyveis

fmcrten . f9f van toekomende dingen ,

Vloecker , feldfaem door Ha- vallen dickmael waeragtig,

gelfteenen geftraft , 171. 49. Waer van daen hy dele

Vloeckwoorden , op welcke. voorwetenfcbap heeft, fv

feer wonderlijk grouwlijc- Voorbeelden van fijnedub-

ke Branden zijn ontftaen , bclfinnige Voorfcggiogen ,

475. 41.45.47. Van vervul*

Vloeden , moeten haerenge- Voorfcggingen , f$. 5-6.

woonen loop veranderen 67. 71.79.80. Wacrom

als God wil ftraffen , 177. Godfulckstoelaetóy.Oog-

Voek-penningh , (te of Broed- mcrck des Duyveis in lijn*

frtnningh. Voorleggingen, Si 119.

An-
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Andere Voorfeggingen, 49.

5-1.69.79.81.

Voorfeggingen uyt 't Ge-

flernt , in Gods Woordt

feer hoogh verboden, 84. Is

des Duyvels School , 86.

Vervulde Voorfeggingen

uyt 'rGefternt ,93. en ver

volgens. Valfche, 109. t.i

vtroolgetis. Der Heydenen

door meenigcrley dingen ,

4f7. Infonderheyd uyt het

Bedrijfder Vogelen, 4f8.

Door voorgewendededrij-

vingh van Gods Geeft in

onfe dagen , wat daer van

- te houden is, 141. Geftel3e

Kenteeckcnen daer van ,

I4f. Welcke onderfoght

worden, 146.

Vragen , van den JcfuitCot-

ton den Duyvel in een Be-

fetene voorgefteld , 77.

Vraten, welcke boven maten

• veel gegeten hebben , 417.

4*8.

Vrouw t' Augsburghbedriegd

gemeene Lieden, Priefters,

Bifchoppen , Paus en Key-

ftr door geveynfdeheylig-

heyd, 146. Op een woelt

Eyland gïbnnnert , krijgd

Kinderen by een Aep , 157.

T'Ellingen maeckt haren

Min een leugen v/ijs, welc-

ken vooreen iMirakcl werd

gehouden, 410.

Vrouwen in Litthauwen his!-

dea

perfoonen tot

des Houwlijcks , 43 f.

, hoe iwack hy oock

fchijnd , moetmen niet

veragten , 3 8 3 . Voorbeel d,

dat een Kickvorfch een

Snoeck kan verwinnen.

J8if

Vyer- Klomp , en de fcldfaem-

heyd van defelve , i&4.

Vyer Kloot , met een Donder

neergevallen , verrigt feer

wonderlijcke uytwerckft-

len, 6 1 6.

Vyer- Regen , feer wonder-

Jijck , en van verfcheydene

1 verwen over Olie, ofEls,

183. 186. Andere Vyer-

Regen, 473.

Vyervalliogh over de Stad

Luy.ck, 13,

WAerheyd fpreecktmen

niet ajtijd , alsmen

yets feght k 't geen

waer is , of wacr moghc

worden , 95-.

Waerfeggery der Heydenen

uyt 't Ingewand der Die*

ren; door 't Lot, Droomen,

doodc Ligchnmen , $56.

Door Vyer , Blixem , 4f7-

Aeromantia , Geomantia.

Onomantia, Chiromantia,

Libanomantia, Anthropo

'm.intia &c 4f7- Uyt de

Vogelen , op twccderley

wijs ,45-8, Aerdighbefpot,

4f8. 'Door Hoenderen, 463 .

Vy i. Iri
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In Japan, 46 j. Virginien,

4.64. In China, door Lot-

werpingh , 466. \Jyt de

Starren , Sic of Kativiieit-

fltllingb , Stitrrekijckunde

en Voorfe^iagh.

Vagen , door de wind op

't Dack van een Huys gefet,

181. 189. Andere feld-

faemheyd aen een Wagen ,

181. Noch andere, 173.

*77»

.Walviflchen van een geweldi

ge grootte , fommige van

duyiend voeten , 383, 386,

Hoe vcele Duytfche Mijlen

weghs fonas in de Walvifch

gereyfci heeft, ;8f.

Wambais des Proofts vanOud-

Oetin^en , heeft de wijdte

vanelt/panneri, 475".

Wapenfalf-van Paracelfus, ft

of Synipatetifche Gentfingb.

WafTchen-becld , hoedanigh

van de Toveracrs mif-

bruyckt , ff1-

Waterlx-rgh , verright ieer

feldiime dingen, .293-

Wateren , die tot Steen macc-

kcn al de dingen , we^cke

daer in gcjvorpen worden .

met verichéydene Voor

beelden daer van,405" , Heb

ben haren loop veranderd

op een wonderüjckewijs,

177. Zijn dickmael tot

goed vrqgtbaer Land ge

worden, "79-

es Jaers 8éo,|èer

Y S E R.

fchricklijck over defe Lan

den, i f 4.Genoemd de Cim-

brifche Sondvloed , heeft

in ons Geweft deVeengroa-

den veroorfaeckt , 15-7. An

dere Watervloeden door

vreeflijke Stormen over de

fe landen , 1 61 . Seer yer-

fchricklijck in 't Jaer 1 41 r •

waer door tuffchen Dor

drecht en Geertruydenberg

twee-.cn tfcventig Dorpen

zijn verdroncken , met der-

felver namen lóó. Verfchil

derSchrij vers over defe {ack

vergeleken , 1 68. In Co-

cincina , niet fchaedelijck

niaer nut, 1 69 VeeleDorpen

in Holftein ichielijck over-

ftroomd en weghgenomen,

174, Seer groote Plas rege

nen , met wegneming

van veele Dorpen , Vlecken

enMenfchen, 175-. Mup-

fterin Wellphalen lijd grp'

te fchaede door 't Water,

. ''T-
Mreghvoering ceniger dingen

door de Wind, feerwon-

derlijck,i8ó. 189. Vaneen

ickere Vrouw inEngelland,

Eantfch fchielijck , en feld-

tem , 481.

Wet der Inningen Karel de

Vf.. enHcnrickdelII.opde

Geregten in Bruyloftcn en

.Maeltijden , 313. DeCo-

rinthters , ontrent de gene,

wejcke Icckcrlijck
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313. Van Lycurgus , op wy December; maer de

d'onordentlijckhedcn jnae Hoogduytfehe geven dien

'Maeltijden,jz3.DerEphc- naem aen de Maend No-

fianen , verbannende uyt vember.waerdoorfomtijds

hare Stadt al die maetiger verfchil in de Schrijvers

leefden als £7,31 f• Derou- , valt, 168*

deRomeynen , opdékpft- Wol , wonderlijck van de

lijckheyd der Spijlen 316. Wind weghgevoerd , i8j«.

Der Spartanen , opd'open- Wolcken-barft veroorfaeckt

bare Maltijden, 341. Der grootelchadcteLuyck.ij.

Romeynen , hoe veel men Te Drefden : In Francken :

opeeneMaeltijd mogtver- In 'tGebergtby Dornbach.

teeren , en niet meer , 5 fo. 178. In 't Graeffchap Avi-

Op de Vjfchkoopers te Ve- gnpn: Te Stutgard , en an-'

netien > ten eyndefyhare derwegen, 119.

waer niet te dier moghten Wonderwercken , flsofiMira-

houden, 373. keltn , en Stbijtmondercu.

Wind , neemd eenige perfo- Veele dingen, dieMirake-

nenop, igi- Jpó. Defge- len of Toveryen fchijnen ,

lijcks een Wagen , enfteld- werden natuerlijckverrigt,

fe fcer wonderlijck op het 194. 199. Des Duyvels, fijn

Pack van één Huys, 181. Wonderen der leugen, 199.

Verporfaecktgantfchwon- Wonder-windoverEls, 181.

derlijcke weghvoeringen , Over Freiberg in Meiflen ,

35,74. 311. Watdefelvcis, 2,71.

en wae'r van veroorfaeckt , Woorden qualijck opgevat»

Ji4- veroorlaecken een Soldaet

^Vind-bedden, om gemak- dedoodaendeGalgh , 34.

lijck op te ruften in heete Brengen een geheel Krijgs-

dagcn,444. Stigtlijcke Be- heyr opdeVlught, fonder

denckingh hier over , 44^. vyandgefientehebben,36.
•pinden , hare hoedanigheden Worft , op Nieuwjaer-dagh

konnen fig veranderen nae van de Vleefch-houwers te

de gelêgentheydt der ont- Koninghsbergh omgedra-

rnoetingen , gi/. Welckc gen , lang duyfend en vïjf

depefondftezijn, 316. Ha- Ellen, 416.

re fcldfaemeWerddnghte Wijn uyt Pifpotten gedronken

Metyleno, 316. op Bruyloften en Maeltij-

yintcrmaend , foo noeoicn den, 3zy. Werdgeprefen.

ï ' V, 3 doch
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i'och d'ovardaed geJaeckt,

$ao. Gcrieeft leer onver-

wagt een doocgaende fieck-

tc in Spacnje, 611. Seer

• oude Wij oen van twee hon

derd Jaren , te Straetsburg,

6tr.

Wijnen , hoedioigh goed te

houden , en de verdonre-

nc weer goed te maecken ,

: foo.

Wij«'Slaef aen'tHofdes Per-

Csepfchen Koninghs, 613 .

Wijn-"vat , leer £eldiae-m van

de Wind gehandeld, 184.

¥*n uftftekcnde grootte,

4jo.

Wijn zee, dooreen Chineefch

Koatngh doen graven , en

. «her t>y *en Vleefch-Bofch,

opgerig*i<:, 337.

Wijting (of Too andere ftellen,

Kabeljauw) in de Stadts-

Gragt tUtrecbt gevangen,

101.

T Delheyd der Nativiteic-

ftellinghenVooHeggin-

geo uy t 't gtfternt aenge-

wefen door verfch«ydene

'Voorbeelden, 130. 154.

YedergeaoodizjhdeGaftby de

Cocincineeién , al waren-

'er duylend , moet een bv-

fondere Tafel hebben, wacr

op tea minften honderdt

Schotelen ftacn , 330.

ypen - hout , in 't Water ge-

leglit , maecktde Viflchcn

drontken ; «Joch te voel,

vergifdghd tJeftlve; «net

een Voorbeeldt daer van,

390.

Yftr , gantfch gloeyend gc-

maeckfyaneen Turkfehen

Pelgrim gehandeld , en in

de mond gcfttxjcken , zoo .

ZAbata geeft Keyfer Ka-

i. iel de vijfde een aerdi-

geNeep, 544.

Zee, heeft veel grootcrVif-

ichen , als den Aerdbodem

Dieren kan toonen 58^.

Van Wijn , door een Chi-

neefch Koningh doen gra

ven , met een kort verhael

van eenige andere fijner

dertclnedcn en gruwelen ,

7,ee-bergh, en desfelven won-

derlij cke Uy twerckfekn ,

in deverfchricklijke Aerd-

bevingh des Jaers 1 674.

t' Amboina , apj.

Zeeuwfche Rylanden , door

een Inbreuck der zee van 't

va-fte Latid afgsfcheurt, 171.

2.ee-weter, kocmd door een

geweldige Storm-wind tot

aen de Mueren der Stad U -

trecht, 1 61.

Zielen der overledene fouden

in d' Apen gaen , na 't£r-

voelen dtr Heydenfchc

Turckfche Monickcn, 214.

Zuyder zee is een Inbreuck,en

voortijds land geweeft,

17».
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Zython.een Boheemfch Duy-

vels-konftcnaer , vcrright

[ter vreemde en voor de

Menfclicn gantfch won-

derlijckc dingen , ipf.

Slockrr «flen anderen Biy-

erfchen Toveraer (in ver-

Uindingh) geheel op , 196.

Bekoornd ten Jaerften fij

nen loon, ip/.

ag^

fe

^ 6oj". (lact : D». Jobttnnts de Mty ; waer voor den Lce-

er fal gelieven tclecfen D. ^idrianus de Mej.

 








